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Uvodnik

Vzpostavitev prenosa znanja o gozdu med 
raziskovalci, praktiki in drugimi interesnimi 
skupinami
V prvi izdaji Gozdarskega vestnika leta 1938 je uredništvo poleg uvodnika inž. Antona 
Šivica zapisalo tudi namen vestnika: »Potreba po gozdarski izobrazbi je postala že zelo 
nujna. Kakor v drugih gospodarskih panogah, tako tudi v gozdarstvu ne zadostuje več 
znanje, ki smo si ga sami izkustveno pridobili ali ki so nam ga posredovali naši očetje. 
Vsi, ki s svojim delom oblikujemo naše gozdove in vplivamo na njihov razvoj ali se 
posvečamo teoretično gozdarski stroki, moramo svoje strokovno znanje neprestano 
poglabljati in izpopolnjevati. Vendar pa v današnji dobi udejstvitvi tega smotra ne 
zadoščajo več samo razgovori, predavanja: članki, raztreseni po raznih listih in časo-
pisih, letaki, tečaji in šole: v polni meri marveč lahko ustreza tej potrebi le strokovni 
časopis, ki bo sproti kritično obravnaval vsa aktualna gozdarska vprašanja in zbiral 
ter objavljal vse potrebne empirične strokovne izsledke«*

Kljub vse hitrejšim družbenim in naravnim spremembam, ki kar kličejo po odgovorih 
na številna domača aktualna gozdarska vprašanja, se v uredništvu ves čas srečujemo 
s pomanjkanjem znanstvenih in strokovnih prispevkov. Težave se pojavljajo že vrsto 
let, saj se nenehno soočamo z dejstvom, da v praksi delujoči gozdarski strokovnjaki, z 
nekaterimi izjemami, le redko pripravijo kakšen prispevek za objavo. Drugi pomemben 
dejavnik, ki vpliva na pomanjkanje prispevkov, pa je boj raziskovalcev za točke po 
pravilih ARRS, ki precej višje vrednotijo objave raziskav v mednarodnih znanstvenih 
in strokovnih revijah kot pa v domačih. Raziskave se tako bolj osredotočajo na glo-
balno zanimiva vprašanja, domače vsebine pa so vse pogosteje potisnjene ob stran.

Ker informacije o rezultatih, objavljenih v mednarodnih revijah, pogosto ne pridejo 
do domačih gozdarskih praktikov, smo se v uredništvu odločili, da uvedemo rubriko 
Iz tujih tiskov. Njen glavni namen je ozaveščati naše bralce o pomembnih raziskavah 
domačih avtorjev. V uredništvu bomo tako naredili izbor v tujih revijah objavljenih 
znanstvenih prispevkov v minulem letu in v vsaki številki predstavili dva povzetka.

Gozdarski vestnik je tudi več kot primeren medij za promocijo diplomskih in 
magistrskih nalog, ki jih je bilo v letu 2018 napisanih kar 47 in le na prste ene roke 
lahko preštejemo tiste študente in njihove mentorje, ki so naredili še en korak 
naprej in vsebino povzeli ter jo v obliki prispevka predstavili širši gozdarski javnosti.  
V uredništvu smo prepričani, da se študentje v svojih nalogah poglabljajo v vse-
bine, ki so zelo pomembne za gozdarsko prakso. Veseli smo pobude GG Bled, kjer 
so za vzpodbuditev sodelovanja študentov z gospodarstvom in domačo strokovno 
revijo ponudili nagrado v obliki plačila letne naročnine na revijo Gozdarski vestnik.  
V uredništvu smo vsem zainteresiranim študentom na voljo za dodatne informacije.

Dr. Mitja SKUDNIK

* Celotno besedilo si lahko preberete na spletni strani revije pod zavihkom arhivske številke,  
kjer je tudi pdf dokument letnika 1938 (http://zgds.si/gozdarski-vestnik/).
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Znanstvena razprava
GKD 114.53+945.4(045)=163.6

Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal
Analysis of Professional Assessment of Forest Soil Damage

Anton POJE1, Matevž MIHELIČ2, Vasja LEBAN3

Izvleček:
Poje, A., Mihelič, M., Leban, V.: Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal; Gozdarski vestnik, 
77/2019, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Varovanje in ohranjanje gozdnih tal je pomembno merilo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Gozdna tla z visoko 
proizvodno sposobnostjo omogočajo mnogotere učinke in zagotavljajo nemoteno delovanje gozdnega ekosistema kot 
celote. Na raven proizvodne sposobnosti tal lahko pomembno vplivajo človekove aktivnosti pridobivanja lesa, katerih 
negativni vpliv si prizadevamo zmanjšati. Obstoječa gozdarska praksa, ki jo zasledimo v svetu, določa merila in kazalnike 
varovanja tal na osnovi obstoječega znanja. V Sloveniji trenutno nimamo jasno opredeljenega sprejemljivega obsega 
poškodovanosti gozdnih tal. V raziskavi smo zato gozdarske strokovnjake povprašali o merilih in kazalnikih, s katerimi 
se odločajo o sprejemljivi poškodovanosti gozdnih tal. Anketo, v kateri je sodelovalo 53 gozdarskih strokovnjakov iz 
različnih organizacij, smo izvedli oktobra 2018 na Pokljuki. V anketi smo strokovnjake povprašali o sprejemljivi poško-
dovanosti tal na dveh vzorčnih ploskvah ter merilih, uporabljenih za odločanje. Nadalje smo anketirance povprašali še 
o ukrepih za preprečevanje poškodb in o subjektih, zadolženih za prekinitev del ob ugotovitvi nesprejemljivega stanja. 
Rezultati raziskave kažejo na neenotnost pri odločanju o sprejemljivi poškodovanosti na izbranih ploskvah. Anketi-
ranci so tla večinoma ocenjevali glede na vidne poškodbe in se o sprejemljivi poškodovanosti tal odločali večinoma na 
osnovi intuicije. Redki so jasno zapisali, na podlagi katerih (ustreznih) meril so ocenjevali sprejemljivo poškodovanost 
tal. Med merili sta izstopali globina kolesnic in delež poškodovane površine. Predvsem s prilagoditvijo časa izvedbe 
del lahko uspešno zmanjšamo poškodbe tal. Odgovori anketirancev kažejo, da so glavne definicije poškodovanosti, 
merila, kazalniki in referenčne vrednosti dvoumne, včasih tudi nerazumljive, ter da jih je za strokovno odločanje treba 
nujno dopolniti ali po potrebi spremeniti.
Ključne besede: gozdarstvo, pridobivanje lesa, gozdna tla, poškodbe tal, kolesnice

Abstract:
Poje, A., Mihelič, M., Leban, V.: Analysis of professional assessment of forest soil damage; Gozdarski vestnik (Profes-
sional Journal of Forestry), 77/2019, vol 1. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 25. Translated by 
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Protection and conservation of forest soil is an important criterion for sustainable forest management. Forest soil with 
high production capacity enables numerous effects and ensures undisturbed functioning of forest ecosystem. Since 
human activities during forest operations can significantly affect production capacity of the soil, reduction of these 
impacts becomes the main challenge. Despite the fact that forestry practice in the world sets criteria and indicators of 
soil protection on the basis of the existing knowledge, in Slovenia exist no clearly defined acceptable extent of forest soil 
damage at the moment. Therefore, in our research we investigated criteria and indicators used to evaluate acceptable 
forest soil damage in practice. Fifty three forestry professionals from several organizations participated in the survey 
we performed in October 2018 on Pokljuka. In this survey, we asked the professionals about criteria they applied when 
evaluating soil damage on two sampling plots. Furthermore, we inquired about measures for preventing the damage 
and about entities entitled to stop temporarily the activities in case of an unacceptable state. Results of the research 
show disunity in determining the acceptable damage on selected plots. The respondents mostly assessed it with regard 
to visible damage and determined the acceptable soil damage intuitively. Only few of them clearly wrote (appropriate) 
criteria for assessing acceptable soil damage. Among the criteria, the rut depth and the share of damaged surface were 
the most evident. Mainly by adapting the timing of forest operations, soil damage can be successfully reduced. The 
respondents’ answers show that the basic definition of damage, criteria, indicators and reference values are ambiguous, 
sometimes incomprehensible and should urgently be revised and changed accordingly.
Key words: forestry, forest operations, forest soil, soil damage, ruts

1 Doc. dr. A. P., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana, 
Slovenija. anton.poje@bf.uni-lj.si
2 Asist. dr. M. M., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, SI-1000 Lju-
bljana, Slovenija. matevz.mihelic@bf.uni-lj.si
3 V. L., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana, Slo-
venija. vasja.leban@bf.uni-lj.si
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1 UVOD
1 INTRUDUCTION

Tla so strateški in neobnovljivi vir za osnovanje, 
rast in razvoj kopenskih ekosistemov. Zaradi 
izjemnega pomena je njihovo varovanje in ohra-
njanje opredeljeno v več zakonskih dokumentih 
in mednarodnih konvencijah, katerih podpisnica 
je tudi Slovenija. Cilj zakonodaje, povezane z goz-
dnimi tlemi, je predvsem dolgoročno ohranjanje 
rodovitnosti gozdnih tal (Pezdevšek Malovrh in 
sod., 2018). Rodovitnost tal je določena s fizičnimi, 
biološkimi in kemičnimi lastnostmi tal (Frey, 
2015), na katere vplivajo mnogoteri biotski in 
abiotski dejavniki. Med glavne abiotske uvrščamo 
tudi pomanjkljive človekove aktivnosti v gozdu, 
ki lahko povzročijo degradacijske procese, kot 
so onesnaževanje, erozija in zbijanje tal (Vrščaj 
in sod., 2017).

Skoraj vsak vstop v gozd z namenom gospo-
darjenja in sečnje z zdajšnjimi tehnologijami 
zaznamuje vožnja po površini tal. Infrastruktura, 
potrebna za gospodarjenje z gozdovi, zmanjša 

površino rodovitnih tal pa tudi njeno rodovitnost 
(Robek, 1994; Mihelič, 2017). Zmanjšanje povr-
šine rodovitnih tal je najizrazitejše na gozdnih 
cestah, kjer povsem odstranimo organski del 
tal. Nasprotno na vlakah in sečnih poteh tal ne 
odstranimo v celoti, je pa rodovitnost tal zaradi 
vpliva gozdarske mehanizacije lahko zelo zmanj-
šana (Košir in Robek, 2000). Slednje posebno velja 
v primerih, ko se zaradi visoke vsebnosti vode v 
tleh mešajo talni horizonti; nastane t.i. zablatenje 
tal (Cambi in sod., 2015). Vizualno se takšne 
poškodbe tal odražajo kot kolesnice, po navadi 
globlje od 10 cm, in stranski narivki, ki nastanejo 
zaradi plastične deformacije poškodovanosti tal 
(Lüscher in sod., 2016).

Vprašanje sprejemljivega obsega poškodovano-
sti tal je zaradi različnih vidikov (npr. gospodarski, 
okoljski, etični) zelo vseobsežno in zaradi večna-
menskosti gozdov tudi izrazito interdisciplinarno 
(Owende in sod., 2002; Nordlund in sod., 2013). 
Poleg naštetega so med deležniki, ki sodelu-
jejo pri načrtovanju in izvedbi sečnje, različni 

Poje, A., Mihelič, M., Leban, V.: Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal

Preglednica 1: Pregled kazalnikov poškodovanosti tal v nekaterih regijah sveta
Table 1: Review of soil damage indicators from several World's regions

Regija Globina kolesnice Dolžina kolesnice Vir

Finska >10 cm 0,5 m Saarilahti, 2002
Kanada (Ontario) >30 cm 4 m Duckert in sod., 2009

Kanada (Manitoba) >30 cm 0 m Reduce …, 2016

ZDA (U.S. Forest 
Service Regija 8)

15 cm >15 m

Page-Dumroese in 
sod., 2012

30 cm >3 m
največ 46 cm 0 m

ZDA (U.S. Forest 
Service Regija 1) >5 cm 0 m

Kanada  
(Britanska  
Kolumbija)

>5 cm (za mineralna tla) 2 m
>15 cm (za vsa tla) 2 m

največ 30 cm 0 m

Nemčija  
(Spodnja Saška)

največ 15 cm (za skeletna tla)
0 m Boele-Keimer in sod., 

2013največ 20 cm (za glinena tla)
Nemčija (Baden- 

Württemberg) največ 40 cm 0 m Stellungnahme …, 
2015

Nemčija (Thuringen)
0–30 cm

0 m Lüscher in sod., 201630–60 cm
<60 cm
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pogledi na vpliv poškodovanosti tal in možnosti 
zmanjševanja poškodovanosti (Nordlund in sod., 
2013). Na neenotnost odgovora kažejo različne 
definicije nesprejemljivih velikosti kolesnic v 
nekaterih regijah sveta, ki so predvsem dogovor 
med deležniki o sprejemljivem (legalnem) obsegu 
poškodovanosti tal, manj pa talnih razmer in 
načinov gospodarjenja (Preglednica 1). V Sloveniji 
gozdarska zakonodaja (Pezdevšek Malovrh in sod., 
2018) in stroka ter z gozdom povezani deležniki 
ne ponujajo enotnega odgovora na vprašanje o 
sprejemljivem obsegu poškodovanosti tal.

Na podlagi raziskav poškodovanosti tal, ki so 
v zadnjih treh desetletjih potekale predvsem v 
sodelovanju s prof. dr. Boštjanom Koširjem, se je v 
Sloveniji oblikovalo merilo sprejemljive poškodova-
nosti tal pri strojni sečnji, ki določa, da lahko dela 
potekajo »v kolikor se na sečni poti pojavijo vidne 
poškodbe gozdnih tal do 10 cm globoke kolesnice 
na manj kot 10 % njene dolžine ali do 5 cm globine 
na do 20 % dolžine sečne poti« (Krč in sod., 2014: 
25). To merilo je različica predloga merila iz eks-
pertize (Košir, 2010) in je konsenz med različnimi 
deležniki v gozdarski panogi, ki so sodelovali pri 
nastajanju strokovne monografija Vodila dobrega 
ravnanja pri strojni sečnji (v nadaljevanju: VDR) 
(Krč in sod., 2014). Postavljeno merilo velja le za 
sečne poti ter za delo v rednih sečnjah. Simončič 
in sod. (2013) so predlagali poenostavljeno merilo 
za uporabo pri pridobivanju lesne biomase, kjer so 
izločili kazalnik globine kolesnic zaradi časovno 
potratnega ugotavljanja slednjih.

Dosledna uporaba osnovnega merila spreje-
mljive poškodovanosti po VDR je otežena ali celo 
nemogoča, saj dovoljuje različne razlage. Merilo 
lahko razumemo tako, da sme delo potekati toliko 
časa, dokler je globina kolesnic na 10 % (20 %) 
sečne poti manjša od 10 cm (5 cm). Druga mogoča 
razlaga je, da delo lahko poteka, dokler je globina 
kolesnic na 90 % (80 %) sečne poti manjša od 
10 cm (5 cm), na drugih 10 % (20 %) pa lahko 
presega 10 cm (5 cm). Poleg tega tudi ni jasno 
opredeljeno, ali globina kolesnic kjerkoli na sečni 
poti sme presegati 10 cm (5 cm). Dodatno zmedo 
povzroča uporaba drugačnih vrednosti merila – 
dela se ustavi, ko kolesnice presežejo globino 20 cm 
na več kot 10 % dolžine – v uradnih dokumentih 
(glej npr. Gozdnogospodarski načrt GGO Kočevje 

2011–2020). Poleg naštetega omejitev ocenjevanja 
skupne poškodovanosti zgolj na sečni poti dopu-
šča neomejeno gostoto sečnih poti. Dvoumnost 
obstoječega merila sprejemljive poškodovanosti 
tal po strojni sečnji je lahko težava predvsem za 
uporabnike v operativi, ko se morajo odločati o 
poškodbah tal pred izvedbo gozdarskih del, med 
njimi in potem. Zato želimo v pričujočem članku 
odgovoriti na naslednja vprašanja:
1. Katere kazalnike upoštevamo pri ocenjevanju 
 poškodovanosti tal?
2. Kolikšne so njihove referenčne meje in ali se  
 razlikujejo glede na vrsto prometnice?
3. Na kakšen način bi lahko preprečili  
 poškodbe tal?
4. Kdo naj ustavi dela pri ugotovitvi nespre- 
 jemljive poškodovanosti tal?

Na podlagi odgovorov pričakujemo, da bomo 
pridobili uvid v trenutno prakso ocenjevanja 
sprejemljivosti izvedbe gozdarskih del z vidika 
poškodovanosti tal. V razpravi rezultate primer-
jamo s stanjem v drugih državah in skušamo 
vzpostaviti okvir za oblikovanje usmeritev za 
strokovno odločanje o kakovosti izvedbe del ter 
ocenjevanju vpliva različnih tehnologij na gozdna 
tla. V zaključku povzemamo glavna sporočila in 
predlagamo izboljšave obstoječega sistema oce-
njevanja poškodovanosti gozdnih tal.

2 METODE
2 METHODS

2.1 Opis objekta ter metode 
pridobivanja in analize podatkov  
o gozdnih prometnicah

2.1 Object description, data collection  
and analysis methods of the state of  
forest roads

Poskus na terenu in anketna vprašanja smo obli-
kovali na podlagi proučene literature in namena 
raziskave. Pred izvedbo ankete smo poleti 2018 v 
izbranem odseku 53D na Pokljuki, kjer sta potekala 
ročna sečnja in spravilo z zgibnim polprikoličar-
jem, z GPS-napravo Trimble GEO XT posneli 
vse obstoječe vlake in sečne poti. Glede na stanje 
posnetih prometnic in namene raziskave smo na 
izbranih odsekih vlak in sečnih poti postavili dve 
ploskvi v izmeri 30 x 30m (Slika 1). Na ploskvah 
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smo izmerili dolžine obstoječih vlak in sečnih poti 
ter na vsakem metru trase izmerili globino globlje 
kolesnice na centimeter natančno. Za merjenje 
globine kolesnic smo uporabili instrument, ki 
smo ga izdelali v okviru Ciljnega raziskovalnega 
projekta št. V4-1624 (Priprave ..., 2018). Globine 
kolesnic na sečnih poteh in vlakah so na Sliki 1 
prikazane z različnimi barvami.

Pri izbiri lokacije ploskev smo upoštevali 
namen poskusa. Ploskev 1 smo postavili tako, 
da je ocenjevalec na ploskvi lahko prepoznal 

točkovno poškodbo – tj. kratko, več kot 30 cm 
globoko kolesnico na sečni poti –, in površinsko 
poškodovanost – tj. kolesnice na večjem delu 
ploskve (Slika 2, levo). Na ploskvi 2 smo želeli 
izvedeti, ali anketiranci postavljajo različna merila 
za ocenjevanje poškodb na vlakah in sečnih poteh. 
Pri tem smo kot vlake upoštevali prometnice, ki 
so vrisane v evidenco gozdnih cest in vlak ZGS. 
Odsek prometnice na ploskvi 2, ki poteka proti 
jugojugovzhodu, smo zato upoštevali kot sečno 
pot (Slika 2, desno).

Slika 2: Točkovna poškodba na sečni poti na ploskvi 1 (levo) ter križišče na ploskvi 2 (desno) – vlaka levo, sečna 
pot desno (foto: V. Leban)
Figure 2: Deep local damage on harvester trail from plot 1 (left) and road junction from plot 2 (right) – skid trail 
on the left and harvester trail on the right (photo: V. Leban)

Slika 1: Globine kolesnic na vlaki in sečnih poteh na ploskvi 1 (leva slika) in ploskvi 2 (desna slika)
Figure 1: Rut depths on skid trail and harvester trails on plot 1 (left picture) and plot 2 (right picture)

Poje, A., Mihelič, M., Leban, V.: Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal
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2.2 Metode zbiranja podatkov o ocenah 
poškodovanosti gozdnih tal

2.2 Data collection methods of forest soil 
damage evaluations

Podatke smo zbirali z anketo med udeleženci semi-
narja z naslovom Vpliv gozdarskih tehnologij na 
gozdna tla, ki je potekal 18. 10. 2018 na Pokljuki. 
V vprašalniku smo za obe ploskvi postavili štiri 
glavna vprašanja:
1. Ali je – po vašem mnenju – poškodovanost tal  
 na pregledani ploskvi sprejemljiva?
2. Zakaj? Prosimo, zapišite glavna merila, na  
 podlagi katerih ste se odločili za zgornjo oceno.  
 Dopišite tudi številsko (kvantificirano) oceno  
 merila.
3. Naštejte, s katerimi ukrepi med izvedbo del bi  
 – po vašem mnenju – lahko preprečili nastanek  
 takega stanja?
4. Kdo naj bo – po vašem mnenju – zadolžen za  
 prekinitev del ob ugotovitvi tovrstnega stanja  
 in ponoven začetek del ob izboljšanju razmer?

Poleg glavnih vprašanj smo anketirance vpra-
šali o starosti, letih izkušenj, območju delovanja, 
delovnem mestu in organizaciji, kjer je zaposlen/a. 

Vprašalniki so bili anonimni, v rezultatih pa 
podatke prikazujemo na način, da ni mogoče 
razkriti identitete posameznega anketiranca. 
Vprašalnik je izpolnilo 53 udeležencev delavnice, 
ki so bili razdeljeni v pet večjih skupin. Vsaka večja 
skupina je bila nadalje razdeljena v dve manjši s po 
4 do 7 udeležencev. Tako smo se izognili preveliki 
gneči na ploskvi, hkrati pa zagotovili dovolj časa 
za vsakega anketiranca, da je obiskal obe ploskvi 
in odgovoril na vprašanja. 

Iz Slike 3 je razvidno, da je šestintrideset 
anketirancev (67,9 %) zaposlenih na Zavodu 
za gozdove Slovenije (ZGS), štirje (7,5 %) na 
Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo (IRSKGLR). Preostalih trinajst anke-
tirancev je zaposlenih na Oddelku za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 
(BFGO), v izvajalskih podjetjih, na Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), na Goz-
darskem inštitutu Slovenije (GIS), na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
in Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave 
(ZRSVN). Anketiranci so bili v povprečju stari 
47 let (SD 9,5 leta), za seboj so imeli v povprečju 
22 let delovnih izkušenj (SD 10,1 leta).

Slika 3: Struktura anketirancev po organizacijah, njihova starost in leta izkušenj
Figure 3: Participant structure, their age and years of experiences
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2.3 Priprava in obdelava podatkov o 
ocenah poškodovanosti gozdnih tal

2.3 Preparation and processing of data on 
forest soil damage evaluations

Odgovore smo prepisali v digitalni zapis pregle-
dnice MS Excel®, kjer smo ustvarjali binarne spre-
menljivke za vsak odgovor. Zaradi možnosti več-
kratnega odgovora so izračuni deležev večinoma 
vezani na skupno število skupnih anketirancev  
(n = 53). Tako predstavljeni rezultati odražajo šte-
vilo ali delež omenjenih meril, ukrepov, zadolženih 
subjektov glede na skupno število anketirancev 
in ne glede na skupno število odgovorov. Ocene 
sprejemljivosti na obeh ploskvah smo, poleg 
prikaza frekvenčnih porazdelitve, primerjali med 
seboj in s χ2 testom neodvisnosti vzorcev preverili, 
ali so razlike statistično značilne.

Pri pripravi podatkov smo odgovore o merilih 
ocenjevanja razvrstili v skupine glede na jasno in 
enoznačno prepoznane kazalnike poškodovanosti 
tal, ki smo jih prepoznali s pregledom literature in 

so v uporabi v tudi drugih deželah (npr. Curran in 
sod., 2007). Pri obdelavi podatkov nismo upošte-
vali odgovorov, ki so se nanašali npr. na poškodbe 
dreves (»poškodbe na tleh so glede poškodovanosti 
sprejemljive, vendar je bila poškodovanost kore-
ničnikov in debel«) ali organizacijsko-tehnološke 
vidike pridobivanja lesa (»Ne obstaja tehnika in 
tehnologija pridobivanja lesa, ki ne bi pustila sledi 
na tleh. Tu jih ni.«). Takih odgovorov je bilo osem 
za ploskev 1 in tri za ploskev 2.

Referenčne vrednosti kazalnikov (npr. o spreje-
mljivi globini kolesnice, dolžini poškodbe, deležu 
poškodovane površine) smo vnesli v poseben stolpec 
in izločili dvoznačne odgovore, tj. odgovore, pri 
katerih številske vrednosti ni bilo mogoče objektivno 
razvrstiti v katerokoli skupino (npr. »Globina sečne 
poti cca. 15 cm se mi zdi sprejemljiva«). Iz odgovorov 
z obeh ploskev smo tako dobili 20 številčnih vre-
dnosti za referenčne globine kolesnic, štiri vrednosti 
za deleže poškodovane površine ter tri vrednosti za 
delež poškodb na dolžino prometnice.

Preglednica 2: Opisna statistika izmerjenih sečnih poti in vlak na ploskvah ter delež dolžin z različnimi globi-
nami kolesnic
Table 2: Descriptive statistics of measured skid and harvester trails from plots and length shares of various rut depths

Poje, A., Mihelič, M., Leban, V.: Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal

Globina kolesnic Ploskev 1 Ploskev 2
Aritmetična sredina (cm) 6,8 19,6

Standardna napaka (–) 0,6 1,0
Mediana (cm) 5,0 18,0
Modus (cm) 5,0 15,0

Najmanjša vrednost (cm) 0,0 6,0
Največja vrednost (cm) 31,0 35,0

Varianca (–) 30,8 57,5
Standardni odklon (cm) 5,6 7,6

Delež poškodovane površine (%) 30,7 20,6
Dolžina (m) Delež (%) Dolžina (m) Delež (%)

Celotna dolžina sečnih poti in vlak 79 100,0% 53 100,0%
Dolžina (m) z globino ≥ 5 cm 46 58,2% 53 100,0%

Dolžina (m) z globino ≥ 10 cm 20 25,3% 48 90,6%
Dolžina (m) z globino ≥ 15 cm 5 6,3% 40 75,5%
Dolžina (m) z globino ≥ 20 cm 3 3,8% 24 45,3%
Dolžina (m) z globino ≥ 25 cm 2 2,5% 15 28,3%
Dolžina (m) z globino ≥ 30 cm 1 1,3% 8 15,1%
Dolžina (m) z globino ≥ 35 cm 0 0,0% 2 3,8%
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Odgovore o predlaganih ukrepih smo združili 
po skupinah pred izvedbo del, med njo in potem, 
čeprav se je vprašanje nanašalo na ukrepe med 
izvedbo del. Podobno kot pri analizi prejšnjih 
odgovorov smo upoštevali načelo nedvoumnosti 
in jasnosti odgovora. Zato smo bili prisiljeni izlo-
čiti sedem dvoumnih odgovorov na vprašanje za 
ploskev 1 in dva odgovora za ploskev 2. 

Odgovore o osebi, ki naj bo zadolžena za 
prekinitev in ponoven začetek del, smo uspeli 
razvrstiti v 13 skupin. Skupaj devet anketirancev 
na vprašanje ni odgovorilo, treh odgovorov zaradi 
dvoumnosti nismo upoštevali.
Za obdelavo podatkov smo uporabili program 
MS Excel® 2016, za izdelavo kart pa program 
ESRI ArcMap® v10.5.

3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Poškodovanost tal na vzorčnih 
ploskvah

3.1 Soil damage on sample plots

Povprečna globina kolesnic na ploskvi 1 je zna-
šala 6,8 cm, pri čemer je zgolj en meter sečne 

poti globlji od 30 cm (Preglednica 2). Povprečna 
globina kolesnic na ploskvi 2 je znašala 19,6 cm 
(odsek vlake 21,9 cm, odsek sečne poti 17,1 cm), 
pri čemer so kolesnice globlje od 30 cm nastale 
na enem metru sečne poti in sedmih metrih 
vlake. Delež izračunane poškodovane površine 
ploskve 1 je znašal 30,7 %, ploskve 2 pa 20,6 %. 
Delež dolžine prometnic na ploskvi 1 z globino 
10 cm ali več je znašal 25,3 %, na ploskvi 2 pa  
90,6 % (Preglednica 2). Delež poškodovane povr-
šine je izračunan kot celotna dolžina prometnic, 
pomnožena s povprečno ocenjeno širino prome-
tnice (3,5 m; Simončič in sod., 2013) in deljena 
s površino ploskve.

3.2 Sprejemljiva poškodovanost tal in 
merila poškodovanosti tal

3.2 Acceptable soil damage and criteria for 
soil damage

Pri ocenjevanju sprejemljive poškodovanosti tal 
so anketiranci upoštevali različna merila, ki smo 
jih med analizo razdelili v šest skupin smiselnih 
meril (Slika 4). Najpogosteje so anketiranci 
ocenjevali sprejemljivo poškodovanost tal glede 
na prisotnost kolesnic in njihove globine. Na 

Slika 4: Kazalniki poškodovanosti tal, upoštevani pri ocenjevanju in število pripadajočih odgovorov za obe ploskvi
Figure 4: Soil damage indicators considered in the assessment and number of corresponding answers from both plots
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Slika 5: Število anketirancev, ki je omenilo vlake ali sečne poti po ploskvah
Figure 5: Number of participants mentioning skid trails and harvester trails for both plots

ploskvi 1 je to merilo upoštevalo 26 anketirancev  
(49,1 %), na ploskvi 2 pa 42 (79,2 %). Naslednje 
po pogostosti je bilo merilo deleža poškodovane 
površine, na podlagi katerega je poškodovanost 
tal na ploskvi 1 ocenjevalo 27 anketirancev (50,9 
%), na ploskvi 2 pa 9 (17,0 %).

Na obeh ploskvah so anketiranci poškodbe 
ocenili tudi glede na dolžino poškodb na gozdni 
prometnici, prisotnost znakov erozije in poru-
šeno strukturo tal (vključno z mešanjem talnih 
horizontov). Slednje merilo so zaznali skupaj 
trije anketiranci; dva na ploskvi 1 in eden na 
ploskvi 2. Ocene na osnovi znakov erozije so bilo 
izrazite na ploskvi 2, kjer je to merilo uporabilo 
10 anketirancev (18,9 %). Dolžino poškodb na 
prometnici so upoštevali štirje anketiranci na 
ploskvi 2 (7,5 %) in dva na ploskvi 1 (3,8 %). 
Zgolj na ploskvi 1 je sedem anketirancev (13,2 %) 
izpostavilo točkovno poškodbo, en anketiranec 
pa je poudaril pomen upoštevanja talnega tipa 
pri ocenjevanju. Šest anketirancev je za ploskev 
1 zapisalo, da strojnik ni upošteval načrtovanih 
sečnih poti ali pa se je vozil zunaj njih.

Ker nas je zanimalo, katero gozdno prometnico 
anketiranci ocenjujejo, smo pri analizi označili zgolj 
odgovore, v katerih so anketiranci nedvoumno 

napisali, na katero prometnico se nanaša ocena. Iz 
slike 5 je razvidno, da je 20 anketirancev (37,7 %) 
pri ocenjevanju poškodovanosti na ploskvi 1 imelo 
v mislih sečne poti, trije (5,7 %) pa gozdne vlake. 
Na ploskvi 2 je 37,7 % anketirancev pri ocenjevanju 
poškodovanosti v mislih imelo vlake, 18,9 % pa 
sečne poti. Za ploskev 2 so štirje anketiranci ločeno 
zapisali oceno za vlako in sečno pot, en anketiranec 
pa je zapisal, da prometnice niso vrisane v načrt.

Povprečna referenčna globina kolesnic, ki jo 
omenjajo anketiranci, za ploskev 1 (Slika 6) znaša 
16,9 cm (n = 8; modus = 10 cm; SD = 13,9 cm), za 
ploskev 2 pa 27,9 cm (n = 12, modus = 20 cm, SD 
= 14,7 cm). Povprečna referenčna vrednost deleža 
poškodovane površine na obeh ploskvah znaša 
18,1 %, povprečna referenčna vrednost dolžine 
poškodovane prometnice pa 50,0 %.

Anketiranci so za ploskev 1 v veliki večini  
(76,9 %) ocenili, da je poškodovanost tal spreje-
mljiva. Preostalih 23,1 % anketirancev je ocenilo, 
da poškodovanost tal na ploskvi ni sprejemljiva. Za 
ploskev 2 je 50,0 % anketirancev ocenilo poško-
dovanost tal kot sprejemljivo. Rezultate prikazuje 
Slika 7. Ocena poškodovanost tal za obe ploskvi je 
značilno različna (χ2= 7,782; d.f. = 1; p = 0,0053). 
Štirje anketiranci so poleg obkroženega odgo-
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Slika 7: Sprejemljiva poškodovanost tal na obeh ploskvah
Figure 7: Acceptable forest soil damage on both plots

Slika 6: Povprečna referenčna globina kolesnic v centimetrih
Figure 6: Average reference rut depth in centimetres

vora za ploskev 1 pripisali, da je poškodovanost 
sprejemljiva pogojno. Za ploskev 2 so podobno 
zapisali trije anketiranci. Sedem anketirancev je za 
ploskev 1 navedlo oceno na pet- ali desetstopenj-
ski lestvici, pri čemer so označili pomen najvišje 
in najnižje ocene (npr. »ocena 4 (1 – najnižja, 
5 – najvišja)«). V nadaljevanju ankete so trije 
anketiranci pogojno sprejemljivost utemeljevali 
z odsotnostjo sanacijskih ukrepov po izvedenih 
delih ali izpostavili vprašanje odpeljanih količin 
lesa (npr. »v kolikor bi vedeli, koliko m3 je šlo po 
vlaki, bi lažje ocenili, ali je ali ni sprejemljivo«).

3.3 Potencialni ukrepi za preprečevanje 
poškodb tal

3.3 Potential measures for preventing soil 
damage

Naslednje vprašanje se je nanašalo na potencialne 
ukrepe med izvedbo del, ki bi lahko preprečili nasta-
nek stanja, kot so ga anketiranci opazovali na obeh 
ploskvah. Odgovore anketirancev smo razvrstili 
v deset širših smiselnih skupin, ki so prikazani v 
preglednici 8. Odgovori so nadalje uvrščeni glede 
na časovno pojavljanje v procesu načrtovanja in 
pridobivanja lesa. Najpogosteje so anketiranci 
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omenjali prilagoditev časa izvedbe del, pri čemer so 
največkrat zapisali (67,9 % anketirancev za ploskev 
2 in 26,4 % anketirancev za ploskev 1), naj se dela 
izvedejo, ko so tla dovolj pomrznjena ali dovolj 
suha. Drugi potencialni ukrep med izvedbo del 
po pogostosti pojavljanja je bilo polaganje sečnih 
ostankov na prometnice – na ploskvi 1 je ta ukrep 
zapisalo 18,9 % anketirancev, na ploskvi 2 pa 22,6 %. 
Izmed odgovorov, ki so se nanašali na ukrepe med 
izvedbo del, se uvrščajo še nadzor izvedbe del, uredi-
tev odvodnjavanja in prilagoditev stroja ali njegovih 
komponent. Pri slednjem so anketiranci omenili 
uporabo gosenic in povečanje naležne površine 
pnevmatik (z več kolesi ali širšimi pnevmatikami).

Boljše načrtovanje/označevanje prometnic, 
sprememba tehnologije izvedbe ter boljše načrto-
vanje izvedbe uvrščamo v skupino ukrepov pred 
dejansko izvedbo del. Anketiranci so ocenili, da bi 
se poškodbam tal lahko izognili, če bi načrtovali 
ustreznejšo, bolj premišljeno mrežo sečnih poti. 
Po mnenju šestih anketirancev (11,3 %) bi moral 
strojnik med izvedbo upoštevati načrtovane poti. 

Štirinajst anketirancev (26,4 %) je menilo, da bi 
lahko delo opravili z drugo tehnologijo, pri čemer 
je večina omenila traktorsko spravilo. Pri ukrepu 
boljše načrtovanje izvedbe, ki ga je za ploskev 1 
zapisalo šest anketirancev (11,3 %), za ploskev 2 
pa trije (5,7 %), so anketiranci omenjali premajhno 
koncentracijo odkazila, neustrezno tehniko dela 
ter vključitev izvajalca v načrtovanje izvedbe del.
V skupino ukrepov po opravljenih delih uvrščamo 
ukrep popravilo poti po izvedbi del, ki ga je omenilo 
skupaj osem anketirancev (15,1 % odgovorov), 
večina za ploskev 2. Sedem anketirancev (13,2 
% odgovorov) je ocenilo, da ukrepi na ploskvi 1 
niso potrebni, za ploskev 2 so tako ocenili trije 
(5,7 % odgovorov).

3.4 Vloga subjektov pri preprečevanju 
poškodb tal

3.4 Role of entities in soil damage prevention

Zadnje vprašanje ankete se je nanašalo na subjekte 
(tj. posamezne osebe, organizacije, gospodarske 
družbe, zavodi), ki naj bodo zadolženi za preki-

Slika 8: Skupine potencialnih ukrepov za preprečevanje poškodb tal
Figure 8: Potential measures to prevent soil damage divided in groups
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Slika 9: Omenjeni zadolženi subjekti od vseh omenjenih
Figure 9: Responsible entities identified from both plots

nitev del ob ugotovitvi nesprejemljivega stanja 
in ponoven začetek del ob izboljšanju razmer. 
Grafikon na Sliki 9 prikazuje, da se v odgovorih 
kot predvidene zadolžene osebe najpogosteje 
pojavljajo uslužbenci ZGS (42 %), katerim sledijo 
zaposleni na izvajalskih podjetjih (32 %), inšpek-
toratu (15 %) in lastniki (9 %). Štirje anketiranci 
so zapisali, da se lahko v posebnih primerih – kot 
je npr. območje Triglavskega narodnega parka – 
v odločanje vključijo tudi pristojni zaposleni na 
javnem zavodu, ki upravlja park. Slednji so lahko 
aktivneje vključeni v kombinaciji z revirnimi 
gozdarji in inšpektorji (2 odgovora), z revirnim 
gozdarjem (1 odgovor) ali revirnim gozdarjem 
in strojnikom (1 odgovor).

Odgovore anketirancev smo razvrstili v 11 
skupin, ki so – vključno s številom odgovorov za 
posamezno ploskev – prikazani na Sliki 10. Seznam 
skupin sledi vrstnemu redu, kot so ga zapisovali 
anketiranci. ZGS se kot subjekt pojavlja v sedmih 
skupinah, izvajalci v šestih, inšpektorat ter lastnik v 
štirih. Za ploskev 1 je 18,9 % anketirancev zapisalo 
kombinacijo izvajalca in ZGS ter ZGS kot samo-
stojni subjekt. Sledili so izvajalci kot samostojen 
subjekt (13,2 %) ter ZGS in inšpektorat (7,5 %). 
Za ploskev 2 je 18,9 % anketirancev zapisalo kom-
binacijo izvajalca in ZGS, kateremu je sledil ZGS 
kot samostojni subjekt in izvajalec kot samostojni 
subjekt (oba 15,1 %) ter ZGS in inšpektorat (13,2 %).

Nekateri anketiranci so natančneje določili 
zadolženi subjekt – po navadi z označitvijo delov-
nega mesta in organizacije. Tako so kot zadolženo 

osebo največkrat enoznačno omenili revirnega 
gozdarja (64 % znotraj skupine ZGS), kateremu je 
sledil delovodja (45 % znotraj skupine izvajalec). 
Strojnika znotraj skupine izvajalec je omenilo 
14 % anketirancev, vodjo krajevne enote znotraj 
skupine ZGS pa 7 % anketirancev. Anketiranci, ki 
so omenili inšpektorat, so v 40 % jasno zapisali, 
naj bo zadolžena oseba gozdarski inšpektor, v 60 
% pa so zapisali inšpektorat (na splošno).

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Anketiranci so na obeh ploskvah zaznali vse 
kazalnike poškodovanosti, ki smo jih predvideli z 
izbiro lokacij ploskev. Na ploskvi 1 so najpogosteje 
zaznali veliko gostoto kolesnic in delež poškodo-
vane površine, ki je eden od najpogosteje upora-
bljenih kazalnikov pri ocenjevanju sprejemljivosti 
poškodovanosti tal (Duckert in sod., 2009; Reduce 
…, 2016). Nasprotno je le desetina anketirancev 
pri ocenjevanju upoštevala tudi kratko, a relativno 
globoko točkovno poškodbo na sečni poti. Slednja 
ugotovitev lahko služi za usmeritev pri oblikova-
nju definicije nesprejemljive poškodovanosti tal 
glede na njeno dolžino in globino. Na enak način 
je namreč poškodovanost določena tudi v tujini, 
kjer se kot nesprejemljiva poškodovanost razume 
kolesnica z globino od 5 cm do 60 cm ter dolžino 
od 0 in do 15 metrov (Page-Dumroese in sod., 
2012, Lüscher in sod., 2016).

Na ploskvi 2 so anketiranci pri oceni spreje-
mljivosti upoštevali predvsem globino kolesnic, 
manj pa delež poškodovane površine, ki je bila 
podobno kot na ploskvi 1 celo višja od priporočene 
za države s tradicionalnim načinom gospodarjenja 
z gozdovi (Duckert in sod., 2009). Predvidevamo, 
da so anketiranci zastajanje vode na križišču obeh 
prometnic zaznali kot nevarnost za pojav erozije, 
ki jo kot kazalnik poškodovanosti tal upoštevajo 
tudi v tujini (Page-Dumroese in sod., 2000).
Pri ocenjevanju sprejemljivosti se je izkazalo, da 
anketiranci vrsto prometnice določajo le glede 
na videz prometnice ali da vrsto prometnice 
povezujejo z jakostjo poškodbe. Tako je večina 
anketirancev na ploskvi 1 pravilno ugotovila, da 
ocenjujejo poškodbe na sečnih poteh. Na ploskvi 
2 pa je pri ocenjevanju le petina anketirancev 
omenila sečno pot, čeprav dejanska sečna pot, 
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Slika 10: Predvideni subjekti, zadolženi za prekinitev del ob ugotovitvi neugodnega stanja sečišča
Figure 10: Anticipated entities responsible to stop forest operations when harmful state of the site is identified

ki je že kazala lastnosti gozdne vlake, ni bila vri-
sana na karto. Poudariti velja težave, s katerimi 
se lahko soočajo operativni delavci na terenu 
zaradi neusklajenosti evidenc gozdnih cest in 
vlak s stanjem v naravi. Z vidika poškodovanosti 
tal bi bilo smiselno ustrezneje načrtovati mrežo 
gozdnih prometnic in upoštevati možnost kasnejše 
umestitve sečnih poti v prostor, ki je že prepreden 
z omrežjem gozdnih prometnic. Pri tem se velja 
zgledovati po nemškem načinu (Duckert in sod., 
2009; Page-Dumroese in sod., 2012) ocenjevanja 
poškodovanosti tal, ki temelji na enotni meri rela-
tivne »žrtvovane« površine, kjer je poškodovanost 
tal dovoljena, dokler ni ogrožena prevoznost (glej 
tudi Vossbrink in Horn, 2004).

Vzrok za takšen način določanja vrste prome-
tnic je lahko v tem, da anketiranci zaradi lastnih 
izkušenj ne zaupajo evidencam, ki so lahko 
neažurne in nenatančne (Klun in Poje, 2000). Še 
verjetnejši vzrok pa tiči v različnih definicijah (tj. 
pravni in tehnološki vidik) posameznih vrst pro-
metnic ter razumevanju slednjih. S tehnološkega 
vidika vse vlake, grajene in negrajene, namreč 

uvrščamo med sekundarne, trajne prometnice, 
sečne poti pa imajo značaj terciarnih prometnic 
(podobno kot vrvna linija). Slednje so praviloma 
netrajne prometnice, namenjene predvsem spra-
vilu lesa, v manjši meri pa tudi sečnji. Poleg tega so 
sečne poti, zaradi varovanja tal, pogosto prekrite s 
sečnimi ostanki. Posledično je poškodovanost tal 
– tj. predvsem globina kolesnic – na sečnih poteh 
manjša, večja pa na vlakah, kar je potrjeno tudi z 
raziskavami (Košir in Robek, 2000; Košir, 2010; 
Robek, 1994). Vprašanje, ki se postavlja na tem 
mestu, je, kako pri nepopolnih evidencah ločiti 
med vlako in sečno potjo v primeru premajhne 
odprtosti prostora s sekundarnim omrežjem 
prometnic? Globine kolesnic na takih sečnih 
poteh, ki se pogosto imenujejo tudi izvozne poti, 
so namreč lahko podobne kot na vlakah.

Anketiranci so najmanj odgovorov podali na 
vprašanje, povezano z vrednostjo kazalnikov, ki so 
jih uporabili za oceno sprejemljive poškodovanosti 
tal. Malo odgovorov kaže na nedorečenost meril 
za ocenjevanje sprejemljivosti ter na njihovo dvou-
mno definiranost. Navedene referenčne vrednosti 
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za globino kolesnic kažejo, da so anketiranci za 
sečne poti na ploskvi 1 uporabljali strožja merila 
kot za vlake na ploskvi 2, kar je na splošno skladno 
s primerjanimi merili. Modus navedenih referenč-
nih vrednosti globine kolesnic na sečnih poteh ter 
povprečni referenčni delež poškodovane površine 
kažeta na poznavanje obeh obravnavanih meril. 
Nasprotno pa povprečna referenčna vrednost za 
dolžino poškodovane prometnice ni skladna z 
nobenim obravnavanim merilom.

Dobre tri četrtine anketirancev je poškodova-
nost tal na ploskvi 1 ocenilo kot sprejemljivo. Tisti, 
ki so poškodovanost tal ocenili kot nesprejemljivo, 
kot najpogostejši vzrok izpostavljajo prevelik delež 
poškodovane površine. Če upoštevamo drugo, po 
našem mnenju verjetnejše razumevanje VDR-
-merila (glej tudi Uvod), bi bila poškodovanost 
tal na ploskvi nesprejemljiva, saj je delež kolesnic 
globljih od 10 cm na sečni poti (25,3 %) večji od 
10 %. Glede na Koširjev predlog meril (2010) pa 
bi bila poškodovanost tal na ploskvi, zaradi veli-
kega deleža poškodovane površine, uvrščena med 
resno poškodovanost tal. Iz navedenega sledi, da 
so bili anketiranci pri ocenjevanju poškodovanosti 
tal bolj prizanesljivi, kot jih predvidevajo merila.
Polovica anketirancev je poškodovanost tal na 
ploskvi 2 ocenila kot sprejemljivo, druga polovica 
pa kot nesprejemljivo. Pri tem je treba poudariti, 
da sta na nesprejemljivo oceno vplivale predvsem 
pregloboke kolesnice in zastajajoča vode na 
prometnicah. Če na enak način kot na ploskvi 
1 za oceno sprejemljivosti uporabimo merilo 
iz VDR in Koširjev predlog, ugotovimo, da je 
poškodovanost po obeh merilih nesprejemljiva, 
saj globina kolesnic na 85 % sečne poti presega 
10 cm oziroma je povprečna globina kolesnic na 
sečni poti (17,1 cm) prevelika glede na odprtost 
gozdov s prometnicami. Enako bi veljalo tudi, ko 
zastajanje vode na križišču obeh prometnic razu-
memo kot potencialno nevarnost za erozijo, ki je 
nesprejemljiva glede na določbe za načrtovanje, 
gradnjo, vzdrževanje in rabo gozdnih prometnic 
po 37. členu Zakona o gozdovih (Zakon …, 
2016). Če pa obe prometnici upoštevamo kot 
vlaki, je globina kolesnic na vlakah sprejemljiva, 
saj največja globina kolesnic (35 cm) omogoča 
prevoznost vseh običajnih tehnologij za sečnjo 
in spravilo lesa (Košir, 2010).

Anketiranci so med ukrepi za preprečevanje 
poškodb tal predlagali prilagoditev časa izvedbe 
del, boljšo pripravo dela in primernejši izbor 
tehnologije ter varovanje tal s sečnimi ostanki, 
kar je v skladu s priporočili iz dosedanjih razi-
skav (Košir, 2010; Cambi in sod., 2015). Razlike 
med ukrepi po ploskvah so predvsem posledica 
ugotovljenih kazalnikov, ki so vplivali na oceno 
sprejemljivosti, in vrste prometnic. Tako je na 
ploskvi 1 poleg primernega časa izvedbe mogoče 
zmanjšati delež poškodovane površine z boljšo 
pripravo, izvedbo in nadzorom dela ter uporabo 
druge tehnologije izvedbe del (npr. traktorsko 
spravilo). Na ploskvi 2 kot ukrep izstopa prilago-
ditev časa izvedbe talnim razmeram, saj je poleg 
tehničnih ukrepov (npr. uporaba gosenic, širših 
pnevmatik) globino kolesnic na vlakah mogoče 
zmanjšati z izvedbo del v obdobju, ko so tla bolj 
suha, zmrznjena ali pokrita s snegom.

Zanimiv pogled, ki izhaja iz odgovorov neka-
terih anketirancev, je, da načrtovana količina lesa, 
ki bo spravljena po posamezni sečni poti, določa 
tehnologijo sečnje pa tudi sprejemljivo stopnjo 
poškodovanosti tal. Za anketirance je uporaba 
tehnologije strojne sečnje nesprejemljiva pri 
majhnih koncentracijah lesa, medtem ko so lahko 
kolesnice na delovišču z večjo koncentracijo lesa 
globlje od kolesnic na delovišču z manjšo kon-
centracijo lesa. Z drugimi besedami to pomeni, 
da je sprejemljiva globina kolesnic določena s 
tehnologijo sečnje, ki je predhodno določena s 
koncentracijo lesa na delovišču. Menimo, da bi 
upoštevanje tega merila zmanjšalo pomen priprave 
dela in ne bi zmanjšalo ali preprečilo poškodb tal.
Po mnenju anketirancev naj bo v vseh primerih 
za prekinitev del odločilna odobritev uslužbenca 
ZGS, predvsem revirnega gozdarja in/ali s sode-
lovanjem delovodje. Za nekatere anketirance je 
pomembno tudi pravočasno ukrepanje strojnika 
in delovodje, redkeje pa naj vlogo subjekta, ki 
naj prekine ali ponovno odobri dela, prevzamejo 
inšpektorat, lastnik ali drugi javni organ (npr. 
nadzornik TNP). Za večino anketirancev je 
pomemben tudi stalen nadzor nad deli (glej tudi 
Nordlund in sod., 2013), ki v reševanje lokalnih 
konfliktov implicitno vpleta najbolj pristojne 
osebe z lokalnega območja. Pri tem je zanimivo, 
da anketiranci lastnikom gozdov pripisujejo rela-
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tivno majhno vlogo pri nadzoru in poteku del v 
njegovem gozdu. Mnenje anketirancev je delno 
skladno z veljavno zakonodajo, ki pristojnost 
za ustavitev del, ki niso v skladu z določbami 
Zakona o gozdovih (2016) in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov, daje gozdarskim inšpektorjem 
(77. člen). Omenjeni zakon (56. člen) daje usluž-
bencem ZGS pristojnost, da vodijo in odločajo o 
upravnih stvareh ter opravljajo naloge nadzora, 
o nedovoljenih aktivnostih pa pisno obveščajo 
pristojne inšpekcijske službe.

Z raziskavo smo proučevali merila, ki jih dele-
žniki uporabljajo pri ocenjevanju poškodovanosti 
gozdnih tal. Tako raziskava dopolnjuje obstoječo 
literaturo na temo poškodovanosti tal pri gospo-
darjenju z gozdovi. Pomanjkljivost raziskave vidimo 
predvsem v velikosti in strukturi vzorca, s katerim 
smo v primerjavi z nekaterimi drugimi raziskavami 
(Nordlund in sod., 2013) zajeli relativno malo 
anketirancev, v raziskavo pa vključili relativno 
malo strokovnjakov, ki se z ocenjevanjem poško-
dovanosti tal vsakodnevno srečujejo v praksi (npr. 
revirni gozdarji, strojniki, delovodje). Naslednja 
težava v raziskavi je bila odprt tip vprašanj, ki so 
otežila interpretacijo in nedvoumno razvrščanje 
odgovorov. Ne glede na to menimo, da smo s 
takimi vprašanji pridobili realno sliko o ocenjevanju 
poškodovanosti tal v praksi. 

Za delo in raziskave v prihodnosti predlagamo, 
da je treba postaviti jasna merila in referenčne 
vrednosti, ki naj jih stroka preveri v praksi, in sicer 
tako z vidika ekonomske, ekološke in sociološke 
sprejemljivosti. Poleg zagotovitve večje statistične 
veljavnosti je treba prihodnja razmišljanja in 
raziskave usmeriti v reševanje vprašanj, kot so:
– Ali potrebujemo merila poškodovanosti tal  
 tudi za delo v izrednih razmerah?
– Katero metodo uporabiti za ocenjevanje poško 
 dovanosti tal, da bo le-ta najučinkovitejša in  
 preprosta za uporabo?
– Kako oceniti kakovost izvedbe del z vidika  
 poškodovanosti tal pri zaporednih sečnjah na  
 isti površini?
– V kolikšni meri lahko sistem gospodarjenja  
 prilagodimo tehnologiji strojne sečnje in  
 spravila lesa?

5 ZAKLJUČKI
5 CONCLUSIONS

V raziskavi se je pokazalo, da se gozdarski stro-
kovnjaki o sprejemljivi poškodovanosti gozdnih 
tal odločajo intuitivno in predvsem na podlagi 
vizualne ocene. Pri tem največkrat upoštevajo 
globino kolesnic in delež poškodovane površine, 
kar je skladno z rezultati študij iz tujine. Anketi-
ranci zastajajočo vodo v kolesnicah zaznavajo kot 
potencialno nevarnost za pojav erozije. Odgovori 
anketirancev dokazujejo, da so osnovne definicije 
poškodovanosti, merila, kazalniki in referenčne 
vrednosti dvoumne, včasih tudi nerazumljive. Na 
to opozarja tudi malo odgovorov na vprašanje 
(kvantificiranih) referenčnih vrednosti. Po mnenju 
anketirancev je poškodovanost tal mogoče pre-
prečiti z izboljšanjem procesa priprave, izvedbe 
in nadzora del. Največjo vlogo pri preprečevanju 
pa pripisujejo javni gozdarski službi, izvajalcu del 
ter, v nekaterih primerih, inšpekcijskim službam.

Predlagamo, da bi v prvem koraku uredili 
evidenco sekundarnega omrežja prometnic, ki bo 
ustrezala razmeram na terenu, v drugem pa bi to 
omrežje nadgradili z dodatnimi prometnicami, 
ki bodo zadostno pokrivale vse gozdne površine 
in zagotovile optimalno odprtost gozdov glede 
na predvideno uporabljeno tehnologijo sečnje in 
spravila lesa. Na omrežju vlak naj poškodovanost 
tal omejuje merilo prevoznosti, z drugimi bese-
dami globina kolesnic, ki ustreza višini prehoda 
(klirensu) povprečnega spravilnega sredstva (tj. 
40 cm za prilagojene kmetijske traktorje). Skupna 
relativna površina tega omrežja sme znašati 10 % 
(odprtost 250 m/ha; glej tudi Simončič in sod., 2013, 
stran 126) ne glede na uporabljeno tehnologijo in 
tip sestoja. Primarni uporabniki tega omrežja so 
prilagojeni kmetijski traktorji, zgibniki in zgibni 
polprikoličarji, glavni namen pa je spravilo lesa. 
Nadalje predlagamo, da bi za vse sečne poti, tj. poti, ki 
niso načrtovane in niso del prej omenjenega omrežja 
sekundarnih prometnic, poškodovanost tal omejili 
z globino kolesnic, ki na 90 % dolžine sečne poti 
ne presega 10 cm, hkrati pa ne presega 30 cm na 
kateremkoli odseku poti (glej tudi Košir, 2010; Krč 
in sod., 2014). Relativna površina vseh prometnic 
ne sme presegati 20 % površine delovišča. Primarno 
so sečne poti namenjene strojem za sečnjo. Predlog 
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temelji na filozofiji »žrtvovanega« prostora, kjer del 
gozdne površine zavestno namenimo (intenziv-
nejši) rabi, preostali del pa temeljiteje varujemo. 
Naj poudarimo, da velja prej navedeni predlog 
zgolj za redne in načrtovane sečnje. Pridobivanje 
lesa v izrednih razmerah (predvsem vetrolomi) ni 
predmet tega predloga in terja posebno obravnavo.

6 POVZETEK
Gospodarjenje z gozdom v večini primerov 
zaznamuje vožnja po gozdnih tleh, zato je nujno 
poznavanje omejitev prevoznosti tal in vpliv 
tehnologij na tla. Tehnologija strojne sečnje in 
spravila lesa je v Sloveniji zdaj že zelo uveljavljena 
in pomembno prispeva k zmanjšanju obremenje-
nosti delavcev in večji učinkovitosti del. Nepravilna 
izvedba strojne sečnje in spravila pa lahko ogrozita 
najbolj ranljivi del gozdnega ekosistema – tla. 
V članku obravnavamo vprašanje ocenjevanja 
poškodovanosti gozdnih tal pri strojni sečnji. 
Oktobra 2018 smo izvedli anketo in gozdarske 
strokovnjake povprašali o sprejemljivi poškodo-
vanosti tal na dveh ploskvah na Pokljuki. V anketi 
smo jih povprašali tudi o merilih za odločanje o 
sprejemljivosti, ukrepih za preprečevanja poškodb 
tal in zadolženih subjektih za prekinitev del ob 
ugotovitvi nesprejemljivega stanja.

Rezultati raziskave nakazujejo, da je ocenjevanje 
poškodovanosti tal po izvedbi del zelo zahtevno 
delo, posebno težavno pa postane takrat, ko merila 
in kazalniki poškodovanosti tal niso nedvoumno 
zapisani. Anketiranci so poškodovanost tal veči-
noma ocenjevali na podlagi vidnih znakov in se 
o sprejemljivosti poškodovanosti tal odločali 
večinoma glede na intuicijo. Ustrezna merila, 
na osnovi katerih so se odločali za sprejemljivost 
poškodovanosti tal ter številske referenčne vre-
dnosti za ugotovljene kazalnike, so jasno zapisali 
redki anketiranci.

Glavna kazalnika, na podlagi katerih so anke-
tiranci ocenili poškodovanost tal, sta globina 
kolesnic in poškodovana površina. Globina kole-
snic je najpogosteje uporabljen kazalnik, ki ga 
lahko zasledimo v literaturi. Ko anketiranci 
ocenjujejo sprejemljivost poškodovanosti tal, 
vrsto prometnice določajo glede na njen videz 
ali pa vrsto povezujejo z jakostjo poškodb. Tako 

manjšega števila anketirancev pri ocenjevanju 
sečnih poti posamezne globoke kolesnice (toč-
kovne poškodbe) ne motijo toliko, kot jih moti 
vožnja s stroji po večjem delu površine. Rezultati 
nakazujejo, da anketiranci povezujejo prisotnost 
gozdnih vlak z globljimi kolesnicami ali obratno, 
prisotnost sečnih poti s plitvejšimi kolesnicami. 
Velika večina anketirancev namreč ni namenjala 
veliko pozornosti razlikovanju med vlako in 
sečno potjo. Glede na njihove odgovore lahko 
zaključimo tudi, da anketiranci podcenjujejo 
stopnjo poškodovanosti tal glede na merila (tj. 
Krč in sod., 2014; Košir, 2010).

Med ukrepi za preprečevanje poškodb tal 
je večina anketirancev predlagala, da je treba 
dela opraviti v primernem času – bodisi v suhih 
razmerah ali ko so tla pomrznjena ali pokrita s 
snežno odejo. Ukrep polaganja sečnih ostankov 
na prometnice ali prilagoditve stroja je prepoznal 
le manjši del anketirancev. Med glavne subjekte, ki 
lahko prekinejo dela ob nesprejemljivi poškodo-
vanosti tal, anketiranci navajajo uslužbence ZGS 
– najpogosteje revirne gozdarje –, njim sledijo 
izvajalci del – najpogosteje delovodja – ter inšpek-
torat. Mnenje anketirancev se le delno prekriva z 
veljavno zakonodajo, ki pristojnost za ustavitev 
del, ki niso v skladu z veljavnimi zakonskimi akti, 
daje zgolj gozdarskim inšpektorjem.

Odgovori anketirancev nakazujejo na dvo-
umnost osnovne definicije poškodovanosti tal, 
meril, kazalnikov in referenčnih vrednosti. Njihovo 
vsebino je zato treba nujno dopolniti ali po potrebi 
spremeniti. Predlagamo, naj poškodovanost tal 
na omrežju vlak omejuje merilo prevoznosti, ki 
ustreza višini prehoda (klirensu) povprečnega 
spravilnega sredstva. Skupna relativna površina tega 
omrežja na delovišču sme znašati 10 % ne glede 
na uporabljeno tehnologijo in vrsto sestoja. Za vse 
sečne poti, tj. poti, ki niso načrtovane in niso del 
prej omenjenega omrežja sekundarnih prometnic, 
naj poškodovanost tal omejuje globino kolesnic, ki 
naj ne presega 10 cm na 90 % dolžine sečne poti, 
hkrati pa ne presega 30 cm na kateremkoli odseku 
poti. Relativna površina vseh prometnic ne sme 
presegati 20 % površine delovišča.
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6 SUMMARY

In the most cases, forest management is charac-
terised by driving on forest soil; therefore, it is 
urgent to know soil trafficability limitations and 
impact of technologies on the soil. Cut-to-length 
(CTL) mechanized harvesting is well established 
in Slovenia and contributes to the reduction of 
worker workload and increasing work efficiency. 
However, mechanized forest utilization can above 
all jeopardize the most vulnerable part of forest 
ecosystem – the soil. In this article, we raised a 
question considering forest soil damage estima-
tion in a case of use of CTL mechanized harve-
sting. In October 2018, we performed a survey 
and interviewed forestry professionals about 
acceptable soil damage on two sample plots on 
Pokljuka. In the survey we also asked about the 
criteria for determining acceptability, measures 
for preventing soil damage, and about entities, 
entitled to temporarily stop the work in case of 
unacceptable conditions.

Results of the research indicate that soil damage 
assessment after forest operations is very deman-
ding and becomes especially challenging, when the 
soil damage criteria and indicators are ambiguou-
sly determined. The respondents mostly assessed 
the soil damage on the basis of visible signs and 
mainly determined it intuitively. Appropriate 
criteria, on the basis of which they determined the 
soil damage acceptability and numeric reference 
values for the established criteria, were clearly 
written by only few respondents.
The main criteria, on the basis of which the respon-
dents assessed the soil damage, are rut depth and 
damaged surface. When the respondents assess 
soil damage acceptability, they determine the road 
type with regard to its appearance or they link 
road type to soil damage severity. A smaller share 
of respondents was not so much concerned with 
short deep ruts on harvester trails as they were 
with driving across larger part of forest surface. 
The results indicate that the respondents link the 
presence of forest skid trails with deeper ruts and 
the presence of harvester trails with shallower 
ruts. The vast majority of the respondents did not 
distinguish between skid trail and harvester trail. 
Based on their answers, we can also conclude that 

respondents underestimate soil damage level with 
regard to criteria considered in the study (i.e. Krč 
et al., 2014; Košir, 2010).

Among the measures for preventing soil 
damage, the majority of the respondents pro-
posed different timing of forest operations – in 
either dry conditions or when the ground is 
frozen or covered with snow. Wood residues on 
roads or machine adaptations were recognized as 
possible measures only by a smaller part of the 
respondents. Among the main entities entitled 
to temporarily stop forest operations in case of 
unacceptable soil damage, the respondents list 
Slovenia Forest Service employees – most often 
district foresters – followed by forestry companies 
– most often their supervisors – and inspectorate. 
The respondents’ opinion overlaps only partially 
with the valid legislation, where only forestry 
inspectors are entitled to temporarily stop forest 
operations that are not in line with the legislative.

The respondents’ answers indicate the ambi-
guity of the basic definition of soil damage, 
criteria, indicators and reference values. Their 
contents should therefore be urgently completed 
or if necessary, changed. We propose that soil 
damage in the network of skid trails is limited 
by the criterion of trafficability, meeting the 
clearance of the most commonly used forestry 
machines. The relative surface of this network on 
the work site should amount to 10 %, regardless 
of the applied technology and stand type. For all 
harvester trails – i.e. paths, which are not planned 
in the framework of the mentioned secondary 
road network – soil damage should be limited 
by rut depth that not exceed 10 cm on 90 % of 
the harvester trail length and 30 cm on any trail 
segment. The relative surface of all roads should 
not exceed 20 % of the working area.
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Analiza hudourniških in erozijskih procesov z uporabo 
posnetkov brezpilotnih letalnikov
Analysis of Torrential and Erosion Processes by the Use of the Unmanned Aerial 
Vehicles (UAV)

Milan KOBAL1 

Izvleček:
Kobal, M.: Analiza hudourniških in erozijskih procesov z uporabo posnetkov brezpilotnih letalnikov; Gozdarski 
vestnik, 77/2019, št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 23. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Brezpilotni letalniki postajajo vedno pogosteje uporabljena tehnologija pri spremljanju hudourniških in erozijskih 
procesov. V članku je podrobneje predstavljena uporabnost brezpilotnih letalnikov za spremljanje hudourni-
ških (območje Suhega potoka v Zadnji Trenti) in erozijskih procesov (skalni podor nad vasjo Belca). Snemanje 
smo izvedli z letalnikoma DJI Phantom 3 Pro ter DJI Mavic Air, talne kontrolne točke zajeli s sprejemnikom 
GNSS Leica Zeno 20 & Leica GG04 Smart Antenna, oblake točk pa izdelali v programu Pix4Dmapper. Točnost 
georferenciranja oblakov točk je manjša od 0,016 m (RMSE). Nadmorska višina struge Suhega Potoka v Zadnji 
Trenti se je glede na leto 2014 zvišala na površini 1,01 ha (v povprečju za 0,31 m) ter glede na leto 2014 znižala na 
površini 1,31 ha (v povprečju za 0,39 m). Na podlagi razlike digitalnega modela reliefa pred podorom (DMR_0) 
ter po podoru (DMR_1) sklepamo, da se je na območju skalnega podora Belca skupno porušilo 27068,0 m3 
skalnega materiala, in sicer na  prvem mestu 18144 m3 in na drugem 8924,2 m3. Upoštevali smo le območja, 
kjer se je nadmorska višina znižala za več kot 0,1 m. Uporaba brezpilotnih letalnikov tako v raziskovalnem delu 
na področju proučevanja hudourniških in erozijskih procesov kot tudi pri ukrepanju in reševanju v primeru 
različnih naravnih nesreč postaja vedno bolj množična.
Ključne besede: brezpilotni letalniki, slikovno ujemanje, digitalni model reliefa, hudourniki, erozija

Abstract:
Kobal, M.: Analysis of Torrential and Erosion Processes by the Use of the Unmanned Aerial Vehicles UAV; 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 77/2019, vol 1. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 
23. Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The unmanned aerial vehicles technology is the technology that is becoming increasingly more important in 
monitoring torrential and erosion processes. Therefore, this article presents the use of unmanned aerial vehi-
cles for monitoring both torrent flows (the area of Suhi potok torrent in Zadnja Trenta) and erosion processes 
(rockfall above the village Belca). Both study sites were surveyed using DJI Phantom 3 Pro and DJI Mavic Air, 
while GNNS receiver Leica Zeno 20 and Leica GG04 Smart Antenna were used for determining the locations of 
ground control points, and Pix4DMapper program was used for the point clouds extraction. The accuracy of the 
georeferenced point clouds was lower than 0.016 m (RMSE). The river-bed elevation of the Suhi potok torrent 
has increased by an area of 1.01 ha (on average by 0.31 m) and decreased by an area of 1.31 ha (on average by 
0.39m) between years 2014 and 2018. Comparing the digital terrain models before (DMR_0) and after (DMR_1) 
the Belca rockfall, it can be concluded that 27068 m3 rock material was detached in the rockfall event; 18144 m3 

 in the first observed area, and 8924 m3 in the second observed area. We considered only areas where the change 
in elevation was larger than 0.1 m.  The use of unmanned aerial vehicles is becoming more common both in 
studying torrential and erosion processes, as well as in planning protection measures and rescuing process in 
case of various natural hazards.
Key words: unmanned aerial vehicles, image matching, digital terrain model, torrent, erosion
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Brezpilotni letalniki (imenovani tudi zrakoplovi, 
droni, kopterji, angl. Unmanned Aerial Vehicle – 
UAV) postajajo vedno dostopnejši, zmogljivost 
(tudi osebne) računalniške opreme za obdelavo 
zračnih posnetkov oz. slikovno ujemanje (angl. 
Image Matching) pa je vedno večja (Bitenc, 2014; 
Colomina in Molina, 2014). Kot taki so postali 
standardno orodje za zajem prostorskih podatkov, 
saj omogočajo zajem podatkov visokih prostorskih 
ločljivosti. Zaradi širokega nabora programskih 
orodij za obdelavo zajetih posnetkov je poeno-
stavljeno izdelovanje 3D modelov reliefa, ortofoto 
posnetkov (Sotier in sod., 2015), različnih vegeta-
cijskih indeksov (npr. NDVI) in kart temperatur 
površja. Tako ne preseneča dejstvo, da se uporaba 
teh tehnologij hitro uveljavlja med različnimi 
strokami (npr. geodezija, kmetijstvo, geologija), 
med drugim tudi v gozdarstvu (npr. Kobal, 2015).

V tujini se je uporaba brezpilotnih letalnikov 
v primeru naravnih nesreč zelo razširila, mogoče 
je zaslediti številne pozitivne primere proučava-
nja hudourniških in erozijskih procesov, kot so 
drobirski tokovi (npr. Wen in sod., 2011), snežni 

plazovi (npr. Silvagni in sod., 2016), zemeljski 
plazovi (npr. Niethammer in sod., 2012; Peternel 
in sod., 2017), hudourniška erozija (npr. Flener 
in sod., 2013) in skalni podori (npr. Kobal, 2015). 
Številni od omenjenih procesov so značilni zlasti 
za visokogorska območja (Alpe), kar pomeni, da 
so tovrstna območja oddaljena, težko dostopna in 
tudi nevarna (Eisenbeiß, 2009; Sotier in sod., 2015). 

Uporabo brezpilotnih letalnikov v primeru 
ukrepanja ob naravnih nesrečah lahko razdelimo v 
tri skupine (Giordan in sod., 2017): a) opazovanje 
reliefa pred dogodkom in po njem, b) ukrepanje 
v primeru izrednih dogodkov (reševanje, eva-
kuacija) ter c) ocenjevanje povzročene škode po 
naravnem dogodku. Pri tem brezpilotni letalniki 
nudijo nove možnosti kartiranja na lokalnih in 
regionalnih ravneh, s čimer se v primerjavi s 
terenskimi metodami pospeši zajem podatkov, 
zmanjša finančni vložek snemanja in izboljša 
varnost pri zajemu terenskih podatkov. Namen 
prispevka je prikazati možnosti in omejitve 
opazovanja reliefa pred naravnim dogodkom in 
po njem oz. spremljanje hudourniških in erozij-
skih procesov z uporabo slikovnega ujemanja 
posnetkov brezpilotnih letalnikov. Kot primer 
spremljanja hudourniških procesov smo izbrali 

Slika 1: Območje Suhega potoka v Zadnji Trenti (vir: Geodetska uprava RS, 2016)
Figure 1: Area of Suhi potok torrent in Zadnja Trenta (Source: The Surveying and Mapping Authority of the Repu-
blic of Slovenia, 2016)



GozdVestn 77 (2019) 1 23

Slika 2: Območje skalnega podora Belca (vir: Geodetska uprava RS, 2016)
Figure 2: Area of Belca rockfall (Source: The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, 2016)
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območje Suhega potoka v Zadnji Trenti (Slika 1), 
kot primer erozijskih procesov pa skalni podor 
nad vasjo Belca (Sika 2), ki je nastal v začetku 
februarja 2018.

2 METODE
2 METHODS

2.1 Opis objektov raziskave
2.1 Description of research objects

2.1.1   Suhi potok v Zadnji Trenti
2.1.1   Suhi potok torrent in Zadnja Trenta

Zadnja Trenta je zgornji del ledeniške doline 
Trente, ki se razprostira od Koče pri izviru 
Soče do zatrepa pod pobočji Jalovca, Velikega,  
Srednjega in Zadnjega Pelca, pobočji Velike  
Dnine, Srebrnjaka, Trentskega Pelca, Plešivca in 
Ušje. Po dnu doline je občasno prisoten hudournik 
Suhi potok, ki se izliva v reko Sočo (Trošt, 2010).  
V zgornjem delu potok teče po širokem prodišču, 
del katerega je bil izbran kot testni objekt za izdelavo 
te raziskave in predstavlja zaplavek zaplavne  
pregrade.

2.1.2   Skalni podor Belca
2.1.2   Belca rockfall

Nad naseljem Belca se je 4. 2. 2018 sprožil skalni 
podor, katerega material se je odložil po pobočju 
nad hudournikom Belca, samo strugo pa je dose-
glo le nekaj skalnih gmot. Območje je podorno 
zelo aktivno, saj so se že sprožali tovrstni skalni 
podori. Leta 1961 je plaz zasul zgrajeno gozdno 
cesto, ki jo poleti množično uporabljajo kolesarji, 
kmetje po njej vodijo živino v planine, predvsem 
pa je nujno potrebna prometnica za spravilo lesa. 
Gozdovi na tem območju so v lasti zasebnikov 
(Ahačič, 2018).

2.2 Zajem posnetkov in snemanje talnih 
kontrolnih točk

2.2 Acquisition of recordings and recording 
of ground control points

Na območju Suhega potoka v Zadnji Trenti (Slika 
1) smo snemali 13. 5. 2018. Zajem multispektralnih 
posnetkov (kamera: Sequoia_4.0_1280x960) smo 
opravili z letalnikom DJI Phantom 3 Pro, in sicer z 
višine 30 m. Skupno smo zajeli 5128 posnetkov, leteli 
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pa smo prostoročno (brez načrtovanja leta). Nad 
naseljem Belca (Slika 2) smo snemali 6. 5. 2018. Zajem 
posnetkov RGB (kamera: FC2103_4.5_4056x3040) 
smo opravili z letalnikom DJI Mavic Air z višine 80 
m. Skupno smo zajeli 292 posnetkov, ki so jih prav 
tako zajeli med prostoročnim letom. 

V obeh primerih smo talne kontrolne točke 
(GCP) posneli s sprejemnikom GNSS Leica Zeno 
20 & Leica GG04 Smart Antenna (Preglednici 1 in 
2). Leta sta bila najavljena in opravljena skladno z 

veljavno zakonodajo. Od Zavoda Triglavski Naro-
dni Park imamo soglasje za znanstvene raziskave.

2.3 Izdelava 3D oblaka točk
2.3 Generation of 3D point cloud

Oblake točk smo iz posnetkov izdelali v programu 
Pix4Dmapper. Za Suhi potok v Zadnji Trenti smo 
iz posnetkov zelenega spektra svetlobe izdelali 
oblak točk z gostoto 640 točk/m3 (Slika 3) ter 
rastrsko karto vegetacijskega indeksa NDVI (angl. 

Preglednica 1: Točnost georeferenciranja oblaka točk glede na posamezne talne kontrolne točke – Suhi potok 
v Zadnji Trenti
Table 1: Accuracy of the georeferened point cloud with regard to the individual ground control points – Suhi potok 
torrent in Zadnja Trenta

Talna kontrolna točka x [m] y [m] z [m]

1 (3D) 0,005 0,000 0,005

2 (3D) –0,022 0,011 –0,022

3 (3D) –0,024 –0,016 –0,001

4 (3D) 0,004 –0,009 0,003

5 (3D) 0,026 –0,021 0,048

6 (3D) 0,013 0,013 –0,037

7 (3D) 0,013 –0,012 0,000

8 (3D) –0,006 –0,014 0,023

9 (3D) 0,006 0,021 0,007

10 (3D) –0,011 0,029 0,018

11 (3D) –0,002 –0,014 0,005

12 (3D) 0,005 –0,008 0,019

13 (3D) –0,007 0,014 –0,010

14 (3D) 0,014 0,013 –0,025

15 (3D) 0,005 0,000 0,005

16 (3D) –0,022 0,011 –0,022

17 (3D) –0,024 –0,016 –0,001

Povprečje [m] 0,000 0,000 0,002

RMSE [m] 0,013 0,015 0,020
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Preglednica 2: Točnost georeferenciranja oblaka točk glede na posamezne talne kontrolne točke – skalni  
podor Belca
Table 2: Accuracy of the georeferenced point cloud with regard to individual ground control points – Belca rockfall

Normalized difference vegetation index) z velikostjo 
slikovne celice 2,35 cm. Točnost georeferenciranja 
je znašala 0,016 m (RMSE) – točnost posameznih 
talnih kontrolnih točk je podrobneje prikazana 
v Preglednici 1.

Za skalni podor Belca smo iz posnetkov RGB 
izdelali oblak točk z gostoto 1591 točk/m3 ter pravi 
ortofoto TOF (angl. True Orthophoto) z velikostjo 
slikovne celice 2,25 cm. Točnost georeferenciranja 
je znašala 0,015 m (RMSE) – točnost posameznih 
talnih kontrolnih točk je podrobneje prikazana 
v Preglednici 2.

2.4 Izdelava digitalnega modela reliefa 
in izračun razlik

2.4 Generation of the digital relief model and 
calculation of differences

Pred začetkom obdelave smo oblake točk v pro-
gramu CloudCompare poravnali na isto ravnino z 
orodjem Cloud Registration. Kot referenčni oblak 
smo izbrali georeferenciran in klasificiran oblak 
točk (GKOT) iz leta 2014, ki izvira iz podatkov 
laserskega skeniranja površja Slovenije (Bric in 
sod., 2015) in je prosto dostopen na spletnem 
portalu eVode (http://www.evode.gov.si/). Oba 
oblaka točk iz leta 2018 smo premaknili, in sicer 
smo za registracijo uporabili algoritem ICP (angl. 

Iterative Closest Point - ICP), kjer smo omogočili 
zavračanje oddaljenih korespondenčnih parov 
točk. To pomeni, da smo pri registraciji obeh 
oblakov točk zavrnili tiste pare korespondenčnih 
točk, ki so zelo oddaljene. Algoritem ICP posto-
poma najde najboljšo mogočo poravnavo med 
dvema oblakoma točk tako, da iterativno preverja 
oceno transformacije med dvema oblakoma. 
Postopek se ponavlja, dokler oblaka ne dosežeta 
dovolj dobre poravnave oz. dokler ni doseženo 
nastavljeno število ponovitev. V našem primeru 
smo postopek ponovili 1000-krat.

Ko sta bila oblaka točk iz leta 2018 poravnana 
na isto ravnino kot oblaka točk iz leta 2014, smo v 
programu ArcMap 10.5 izdelali digitalne modele 
reliefa z velikostjo slikovne celice 0,5 m. Za infor-
macijo o začetnem stanju reliefa smo uporabili 
digitalni model reliefa (DMR_0), ki smo ga izdelali 
iz podatkov laserskega skeniranja površja Slovenije 
iz leta 2014. Za stanje po dogodku oz. končnem 
stanju reliefa pa smo uporabili digitalni model 
reliefa (DMR_1), ki smo ga izdelali iz slikovnega 
ujemanja posnetkov brezpilotnih letalnikov iz 
leta 2018. Količino porušenega materiala oz. 
območje nanašanja ter odnašanja smo izračunali 
kot razliko v reliefu pred (DMR_0) ter reliefu po 
(DMR_1) dogodku. 

Talna kontrolna točka x [m] y [m] z [m]

1 (3D) –0.001 –0.011 –0.018

2 (3D) 0.007 0.027 –0.029

3 (3D) –0.002 0.004 –0.018

4 (3D) –0.003 0.020 0.023

5 (3D) –0.001 –0.037 0.004

Povprečje [m] 0.000 0.0003 –0.000

RMSE [m] 0.004 0.023 0.020
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Slika 3: Oblak točk območja Suhega potoka v Zadnji Trenti. Z zelenimi kvadrati so označena mesta posnetih 
fotografij, rdeči stožci pa predstavljajo talne kontrolne točke.
Figure 3: Point cloud of the Suhi potok area in Zadnja Trenta. The locations of the recorded photos are marked with 
green squares, red cones represent ground control points. 

3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Geomorfologija struge suhega 
potoka v zadnji trenti

3.1 Geomorphology of the suhi potok river-
bed in zadnja trenta

Območje analize spremembe geomorfologije 
struge Suhega potoka v Zadnji Trenti obsega  
3,54 ha (Slika 4). Nadmorska višina struge se je 
glede na leto 2014 zvišala (nanašanje materiala) 
na površini 1,01 ha, in sicer v povprečju za 0,31 m,  
kar je 3345 m3 materiala. Nadmorska višina struge 
se je glede na leto 2014 znižala (odnašanje mate-
riala) na površini 1,31 ha, in sicer v povprečju za 
0,39 m, kar je 5067 m3 materiala. Upoštevali smo 
le območja, kjer se je nadmorska višina znižala 
oziroma zvišala za več kot 0,1 m. 

3.2 Skalni podor belca
3.2 Belca rockfall

Na podlagi razlike digitalnega modela reliefa pred 
podorom (DMR_0) ter po njem (DMR_1) lahko 
sklepamo, da je na območju skalnega podora 
Belca porušitev nastala na dveh mestih. Velikost 
prvega mesta odloma znaša 1077 m2, velikost 
drugega mesta odloma pa 745 m2. Skupno se je 
porušilo 27068 m3 skalnega materiala, in sicer na 
prvem mestu 18144 m3, na drugem pa 8924 m3.  
Na prvem  mestu odloma se je v povprečju nad-
morska višina znižala za 16,8 m (največ za 42,7 m),  
na drugem pa v povprečju za 12,0 m (največ za 
31,2 m). Upoštevali smo le območja, kjer se je 
nadmorska višina znižala za več kot 0,1 m (Slika 5).
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LATINSKO IME
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.

RAZŠIRJENOST
Naravni areal bolezni je v Severni Ameriki in Evraziji.  
V Sloveniji je splošno razširjena in ni pogosta, vendar lahko 
v nasadih tujerodnih iglavcev povzroči močne okužbe, troh-
nobo korenin in debel ter odmiranje mladih in starih dreves.

GOSTITELJI 
Iglavci, zlasti bori (Pinus spp., še posebno občutljiv je zeleni 
bor (P. strobus) zunaj svojega naravnega areala), smreke  
(Picea spp.) duglazija (Pseudotsuga menziesii) in macesni 
(Larix spp.). Redko kuži listavce.

OPIS 
Trosnjaki lijakaste oblike pogosto rastejo na tleh od maja do 
oktobra, vendar so vedno povezani s koreninami okuženega 
drevesa, poleg tega se pojavijo na panjih posekanih dreves, 
na izruvanih koreninah, ob dnišču odmrlih dreves in na 
deblih, ki so ostala kot sečni ostanki v gozdu. Na pokončni 
podlagi so trosnjaki pogosto v skupinah, lahko so zraščeni s 
sosednjimi klobuki in drug vrh drugega ter stransko prira-
ščeni na les s kratkim betom. Po navadi so to velike gobe, ki 
dosežejo širino do 30 cm in lahko se poličasto zraščajo med 
sabo. Bet je trd, večinoma središčno nameščen, kratek in 
gomoljast. Mlade gobe imajo bleščeče rumen ali oranžen rob 
klobuka okoli koncentričnih kolobarjev rjasto rjave barve. 
Površina klobuka je polstena oziroma žametasta ali dlakava. 
Obrastejo lahko zelišča, travo ali vejice, ki so na mestu nji-
hove rasti. Pore trosovnice so labirintaste in zelenkaste do 
rumenorjave ter potemnijo, če jih podrgnemo. Trosnjaki so 
najprej mehki, kasneje otrdijo in postanejo krhki, obarvajo 
se umazano rjavo do črno in so opazni še več mesecev ali 
celo leto pred dokončnim propadom. Okužen les korenin 
in jedrovine debla najprej postane rumen, nato rjavordeč ali 
rdeč (obarvanje je različno pri različnih gostiteljih). Pozneje 
les potemni, postane rjav in prečno razpoka po strženovih 
trakovih, vzdolžno pa po branikah. Razpada v prizmatične 
koščke, med katerimi so včasih bele plasti podgobja, in se 
ob dotiku drobi v prah. 

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• Trosnjaki žoltorobega rjavopora. 
• Rumen do bledo rdečkasto rjav ali rdeč les, ki s časoma  
 porjavi in postaja krhek ter prizmatično razpada, diši po  
 terpentinu in se drobi v prah.
• Hiranje in odmiranje mladih in odraslih dreves  
 (nespecifičen simptom).

VPLIV
Bolezen povzroča rjavo trohnobo lesa korenin in spodnjega 
dela debla do višine nekaj metrov. Čeprav je v Sloveniji splo-
šno razširjena,  je škoda na domorodnih iglavcih majhna. 
Drugače je pri nekaterih tujerodnih iglavcih, kjer je v najsta-
rejših sestojih zelenega bora izjemno škodljiva in povzroča 
odmiranje starih in mladih dreves (npr. v nasadu Mlake v 
Beli krajini). Verjetno je škodljivost v tem primeru tudi 
posledica ekoloških razmer – težkih tal in obilice vlage v tleh. 
V sestojih, kjer je množična prisotnost žoltorobega rjavopora, 
gozda ni smiselno obnavljati z isto, občutljivo drevesno vrsto. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Brez trosnjakov glive bolezni ne moremo z gotovostjo določiti 
na terenu. Enaka znamenja (odmiranje, centralno trohnobo 
korenin in debel) lahko povzročijo tudi mraznice (Armillaria 
spp., predvsem črnomekinasta mraznica - A. ostoyae), ki pa 
pod skorjo oblikujejo micelijske pahljače in rizomorfe (črne 
hifne niti s premerom 1 mm ali več), ki se razraščajo tudi 
v okuženem lesu ali v votlini izvotljenega drevesa. Pogosto 
sta v odmrlem drevesu obe zajedavski glivi (mraznica in 
žoltorobi rjavopor). Mladje in odrasla drevesa odmirajo v 
sestoju posamično, ne v obsežnih infekcijskih jedrih, kot jih 
povzročajo mraznice.

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

Slika 1: Mlad in star zeleni bor (Pinus strobus) sta odmrla zaradi 
vznožne trohnobe iglavcev (foto: D. Jurc).
Slika 2: Mlad trosnjak žoltorobega rjavopora (foto: D. Jurc)
Slika 3: Trosnjaki žoltorobega rjavopora so včasih zraščeni  
(foto: D. Jurc). 

Slika 4: Trosovnica in bet žoltorobega rjavopora (foto: D. Jurc)
Slika 5: Star trosnjak potemni in dolgo ne razpade (foto: D. Jurc).
Slika 6: Rjava, prizmatična trohnoba lesa je značilna za vznožno 
trohnobo iglavcev. Na čelu debla so trosnjaki žoltorobega rjavo-
pora (foto: James W. Byler, USDA Forest Service, Bugwood.org).
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Tisk in oblikovanje publikacije je izvedeno 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 
projekta CRP Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri 
obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji (V4-1818).
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LATINSKO IME
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910

RAZŠIRJENOST
Storževa listonožka je stenica, ki izvira iz zahodnega dela S 
Amerike. S človekom in po naravni poti se je razširila  zunaj tega 
območja in osvojila različne dele sveta. Zdaj  to vrsto najdemo v 
večjem delu Mehike, ZDA in Kanade, v večini evropskih držav, 
na Bližnjem vzhodu, v Tuniziji,  Kazahstanu,  Rusiji,  Koreji in 
na Japonskem (Slika 1). V Evropi  so to invazivno tujerodno 
stenico prvič našli v Italiji leta 1999. Kmalu zatem (2003) so 
vrsto prvič zabeležili v Sloveniji, blizu Komna na Krasu, kamor 
se je najverjetneje razširila po naravni poti iz Italije. 

GOSTITELJI
Gostitelji storževe listonožke so različne vrste iglavcev. Odrasle 
stenice in ličinke se hranijo na cvetovih, mladih storžih in 
semenih, ki jih prebadajo in izsesavajo hranljivo vsebino. L. 
occidentalis lahko najdemo zlasti na boru (Pinus sp.) in duglaziji 
(Pseudotsuga menziesii), pojavlja pa se tudi na drugih vrstah 
iz družine borovk (Pinaceae), kot so smreka (Picea sp.), jelka 
(Abies sp.), macesen (Larix sp.), cedra (Cedrus sp.), brin (Juni-
perus sp.) in čuga (Tsuga sp.). V toplejših območjih se storževa 
listonožka občasno hrani na listavcih (Citrus sp., Pistacia sp.).  

OPIS 
Odrasla storževa listonožka je 15–20 mm dolga in 5–7 mm 
široka stenica rdečerjave barve. Od sorodnih stenic se razlikje 
po listastih razširitvah na golenih zadnjih nog in po tanki, beli, 
cikcak črti, ki poteka prečno čez sredino prvega para kril (Slika 
2). V Evropi ima stenica eno ali dve generaciji na leto, odvisno 
od nadmorske višine in lokalnih  podnebnih razmer. V drugi 
polovici pomladi iz prezimovališč pridejo odrasle stenice, ki se 
začnejo prehranjevati in se parijo. Konec spomladi in v začetku 
poletja (maj–junij) oplojene samice na gostiteljeve iglice odla-
gajo sodčasta, svetlo- do rdečerjava jajčeca, velika  približno 2 
x 1 mm, ki jih nanizajo v vrsto vzdolž iglice (Slika 3). Po dveh 
tednih se iz jajčec izležejo ličinke (nimfe), ki so sprva drobne, 
oranžne ter brez kril (Slika 4), z razvojem pa postajajo vse bolj 
podobne odraslim stenicam (nepopolna preobrazba) (Slika 5). 
Razvoj ličinke traja približno pet tednov in ima pet stopenj. 

Mlade ličinke L. occidentalis se sprva hranijo samo z gostite-
ljevimi iglicami. Odrasli osebki, ki se razvijejo konec poletja 
(avgust), pozno jeseni poiščejo prezimovališča. L. occidentalis 
prezimuje v skupinah pod drevesno skorjo in v drugih naravnih 
zatočiščih, pogosto pa si za prezimovališča izbere človekova 
bivališča. Storževa listonožka se hitro širi na nova območja 
zaradi mednarodne trgovine z gostitelji, kot slepi potnik in po 
naravni poti – odrasli osebki so dobri letalci. L. occidentalis se 
lahko prilagodi na zelo raznolike ekološke razmere.  

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
Poškodbe zaradi storževe listonožke niso tipične. Mlade ličinke 
prebadajo iglice, zaradi česar se lahko na poškodovanih mestih 
pojavijo točkaste nekroze. Starejši osebki v glavnem sesajo 
storže ter semena, zaradi česar lahko  nastanejo deformacije 
zlasti mladih storžev in  se zmanjša kalivosti semen. Zaradi 
storževe listonožke lahko prezgodaj odpadejo storži. Razen 
jajčec, ličink in odraslih osebkov na gostitelju praviloma 
ni drugih znakov, ki bi nedvoumno kazali na prisotnost  
L. occidentalis (Slika 6). 

VPLIV
Storževa listonožka je velika škodljivka predvsem v semenskih 
nasadih iglavcev, škodo pa povzroča tudi v gozdovih. Zaradi 
L. occidentalis se pridelava in kakovost (kalivost) semen 
(Slika 7) različnih vrst iglavcev lahko zmanjšata tudi za 80 %.  
V Evropi zaenkrat ni poročil o škodi zaradi storževe listonožke. 
L. occidentalis je nadloga, ko pozno jeseni išče prezimovališča 
v urbanih območjih in v velikem številu naseli človekova biva-
lišča.  Stenica ne pika, ne grize in ni nevarna za zdravje ljudi in 
živali. V obrambi izloči smrdljivo tekočino, ki pa ni strupena. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Storževi listonožki so podobne nekatere druge vrste stenic, 
vendar nobena od njih nima listasto razširjenih goleni 
zadnjih nog (Slika 8). 

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

Slika 1: Razširjenost stenice L. occidentalis (vir: CABI) 
Slika 2: Odrasla storževa listonožka na boru (Pinus sp.) (foto: 
Andreja Kavčič)
Slika 3: Jajčeca in pravkar izlegla ličinka storževe listonožke (foto: 
Iris Bernardinelli - ERSA - Servizio fitosanitario - Friuli Venezia 
Giulia, Italy) 
Slika 4: Mlada nimfa L. occidentalis (foto: Tristan Bantock, www.
britishbugs.org.uk)
Slika 5: Starejša nimfa L. occidentalis (foto: Dare Fekonja, PMS)

Slika 6: Odrasla stenica L. occidentalis na duglaziji (Pseudotsuga 
menziesii) (foto: William M. Ciesla, Forest Health Management 
International, Bugwood.org)
Slika 7: Rentgenska slika praznih in nekalivih semen duglazije 
(P. menziesii), iz katerih je storževa listonožka izsesala hranilno 
tkivo (endosperm) – na sliki semena s temno vsebino, (foto: D. 
Kolotelo. http://web.forestry.ubc.ca/fetch21/FRST308/lab2/lepto-
glossus_occidentalis/leaf.html) 
Slika 8: Storževi listonožki podobna stenica Gonocerus acutean-
gulatus (foto: Tim Faasen, PMS) 
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Slika 4: Sprememba struge Suhega potoka v Zadnji Trent med letoma 2014 in 2018. Zgoraj senčen relief iz leta 
2014, v sredini senčen relief iz leta 2018 ter razlika v modelu reliefa.
Figure 4: Modification of Suhi potok river-bed in Zadnja Trenta between the years 2014 and 2018. Above a shaded 
relief of 2014, in the middle a shaded relief of 2018 and the difference in the relief model.
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4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Ko govorimo o spremljanju hudourniških in 
erozijskih procesov z uporabo slikovnega uje-
manja posnetkov brezpilotnih letalnikov, govo-
rimo o več zaporednih fazah dela, ki jih je treba 
opraviti, preden imamo na voljo podatke, na 
podlagi katerih lahko za določeno območje (z 
neko verjetnostjo) sklepamo na intenzivnost 
hudourniških in erozijskih procesov. Najprej 
potrebujemo a) brezpilotni letalnik, na katerega 
je b) nameščen senzor za zajem posnetkov (npr. 
kamera RGB, multispektralna kamera). Praviloma 
sledi zajem talnih kontrolnih točk na terenu, za 
kar potrebujemo c) natančen sprejemnik GNSS 
(natančnost 1 cm). Natančen sprejemnik GNSS 
je pri dražjih letalnikih lahko že vgrajen v sam 
letalnik zato zajem kontrolnih talnih točk v tem 
primeru ni potreben. Ko imamo na voljo posnetke, 
sledi njihova obdelava v programskem orodju za 
slikovno ujemanje (npr. Pix4Dmapper, AgiSoft, 
3D Survey), kjer kot glavni rezultat procesiranja 
pridobimo 3D oblak točk, pravi ortofoto (TOF) ter 
digitalni model reliefa (DMR). Ker ta programska 
orodja ne omogočajo algebre na rastrskih kartah, 

potrebujemo še e) okolje GIS (npr. ArcGIS, QGIS, 
R), v katerem rastrske karte obdelamo in izraču-
namo, npr. spremembe rečne struge v določnem 
časovnem obdobju.

Uporaba brezpilotnih letalnikov tako v razisko-
valnem delu na področju preučevanja hudourni-
ških in erozijskih procesov kot tudi pri ukrepanju 
in reševanju v primeru različnih naravnih nesreč 
postaja vedno bolj množična. Zaradi vsesplošnega 
razvoja na tem področju (npr. lažji materiali, bolj 
vzdržljive baterije, zmogljivejši mikroprocesorji 
v samih letalnikih) se njihova uporaba širi iz 
lokalne ravni na regionalno, in trenutno je v 
Sloveniji največja omejitev zakonska ureditev 
letenja z brezpilotnimi zrakoplovi (Uradni list RS, 
št. 52/16), ki preprečuje letenje, če pilot letalnika 
ne vidi (t.i. letenje izven vidnega polja).

Izpostaviti velja uporabo brezpilotnih letalnikov 
v primeru težko dostopnih območij oziroma na 
območjih, kjer je bila dostopna infrastruktura 
poškodovana (Danzi in sod., 2012; Kobal, 2015; 
Giordan in sod., 2015; Car in sod., 2016; Buil in 
sod., 2016; Gomez in Purdie, 2016; Saroglou in 
sod., 2017). Z njihovo uporabo je mogoče nadgra-
diti ali celo popolnoma nadomestiti tradicionalne 
metode kartiranja območja naravnih nesreč (npr. 

Slika 5: Območje skalnega podora Belca s prikazanima mestoma odloma (levo) ter prikazano razliko v DMR 
(desno)
Figure 5: Area of the Belca rockfall with shown detachment location (left) and shown difference in DMR (right).
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skalnih podorov, zemeljskih plazov), računanja 
prečnih profilov nestabilnih pobočij in drugih 
parametrov, ki so potrebni za analizo nevarnosti 
nastanka skalnega podora (Car in sod., 2016). 

Pomembna prednost pri uporabi brezpilotnih 
letalnikov v hudourništvu je zagotovo cenovna 
ugodnost. Po prvotnem nakupu brezpilotnega 
letalnika, dodatnih senzorjev, natančnega spreje-
mnika GNSS (praviloma najdražja investicija) ter 
programske opreme so stroški zajema posnetkov v 
primerjavi s klasičnimi snemanji (helikopterska in 
letalska snemanja) znatno manjši, saj je strošek le 
operater na terenu. Posledično lahko ciljno obmo-
čje posnamemo večkrat (periodično snemanje) 
in tako v krajših časovnih razmakih spremljamo 
razvoj pobočnega procesa (Kobal, 2015). 

Videoposnetki visoke prostorske in časovne 
ločljivosti (npr. 4K, 60 fps) in fotografije območij 
nevarnosti proženja ter potencialno ogroženih 
območij so na voljo takoj (v realnem času) brez 
dodatne obdelave posnetkov in so tako koristni 
kot takojšnja podpora pri odločanju in oblikova-
nju evakuacijskih in sanacijskih načrtov (Danzi 
in sod., 2012; Giordan in sod., 2015; Car in sod., 
2016; Buil in sod., 2016; Gomez in Purdie, 2016; 
Saroglou in sod., 2017).

Kot največja omejitev uporabe brezpilotnih 
letalnikov je zagotovo njihova nosilnost. Tako 
smo lahko omejeni pri izbiri želenega senzorja 
(npr. lidar, visokofrekvenčne kamere), ki bi ga 
želeli namestiti na brezpilotni letalnik, vendar se 
tudi na tem področju že pojavljajo nove rešitve, 
npr. YellowScan Surveyor Ultra, ki tehta 1,7 kg 
(skupaj z baterijo) in omogoča zajem 600.000 
odbojev na sekundo (pri letenju 50 m nad terenom 
s hitrostjo letenja 8 m/s znaša gostota 100 točk/
m2) (YellowScan, 2018). 

Uporaba brezpilotnih letalnikov je omejena 
tudi v ekstremnih vremenskih razmerah. Medtem 
ko zaradi hitrosti gibanja, ki jo lahko brezpilotnih 
letalniki dosežejo (npr. DJI Mavic Air 68,4 km/h), 
je šibak veter manjša ovira pri snemanju nepre-
mičnih objektov (vendar pa so zaradi nagibanja 
problematična drevesa), je nemogoče snemati v 
meglenem in deževnem vremenu. V odmaknje-
nih in zaprtih območjih (kar so pogosto predeli 
hudourniških in erozijskih procesov) se lahko 
soočamo še s težavami slabega signala GNSS, 

težavnega postavljanja talnih kontrolnih točk 
in določanja primernih območij za pristajanje 
oziroma vzletanje (Danzi in sod., 2012; Kobal, 
2015; Giordan in sod., 2015; Sotier in sod., 2015; 
Car in sod., 2016; Buil in sod., 2016; Gomez in 
Purdie, 2016; Saroglou in sod., 2017).

Glede na izkušnje, ki jih imamo pri spre-
mljanju hudourniških in erozijskih procesov s 
pomočjo brezpilotnih ležalnikov, lahko trdimo, 
da se bo uporaba brezpilotnih letalnikov, tako v 
kombinaciji z različnimi pasivnimi (npr. kamere 
RGB, multisptralne kamere, termo kamere) kot 
tudi aktivnimi senzorji (npr. lidar), samo še 
stopnjevala. To pričajo številne raziskave v tujini 
(npr. Wen in sod., 2011; Silvagni in sod., 2016; 
Niethammer in sod., 2012; Flener in sod., 2013), 
žal pa so tovrstne raziskave v Sloveniji redke (npr. 
Kobal, 2015; Peternel in sod., 2017).

5 POVZETEK
Brezpilotni letalniki postajajo vedno dostopnejši, 
zmogljivost (tudi osebne) računalniške opreme za 
obdelavo posnetkov oz. slikovno ujemanje pa je 
vedno večja. Kot taki so postali standardno orodje 
za zajem prostorskih podatkov, saj omogočajo 
zajem podatkov velikih prostorskih ločljivosti. 
V tujini se je uporaba brezpilotnih letalnikov v 
primeru naravnih nesreč zelo razširila, mogoče 
je zaslediti številne pozitivne primere prouče-
vanja hudourniških in erozijskih procesov, kot 
so drobirski tokovi, snežni in zemeljski plazovi, 
hudourniki in skalni podori.

V primeru naravnih nesreč lahko uporabo 
brezpilotnih letalnikov razdelimo v tri skupine: 
a) opazovanje reliefa pred dogodku in po njem, 
b) ukrepanje v primeru izrednih dogodkov (reše-
vanje, evakuacija) ter c) ocenjevanje povzročene 
škode zaradi naravnega dogodka. Pri tem brezpi-
lotni letalniki nudijo nove možnosti kartiranja na 
lokalnih in regionalni ravni, s čimer se v primerjavi 
s terenskimi metodami pospeši zajem podatkov, 
zmanjša finančni vložek snemanja, izboljša pa 
se tudi varnost pri zajemu terenskih podatkov. 
Namen prispevka je prikazati možnosti in omejitve 
opazovanja reliefa pred dogodkom  in po njem 
oz. spremljanje hudourniških in erozijskih pro-
cesov z uporabo slikovnega ujemanja posnetkov 
brezpilotnih letalnikov. 
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Na območju Suhega potoka v Zadnji Trenti 
smo snemanje opravili z multispektralno kamero 
(Sequoia_4.0_1280x960), nameščeno na letalniku 
DJI Phantom 3 Pro. Nad naseljem Belca smo sne-
manje opravili s kamero FC2103_4.5_4056x3040, 
ki je vgrajena v letalniku DJI Mavic Air. Talne 
kontrolne točke smo posneli s sprejemnikom 
GNSS Leica Zeno 20 & Leica GG04 Smart 
Antenna. Leta sta bila najavljena in opravljena 
skladno z veljavno zakonodajo, prav tako smo 
od Zavoda Triglavski Narodni Park če to ni v 
uradnem imenu, je z malo začetnico pridobili 
soglasje za znanstvene raziskave. Oblake točk smo 
iz posnetkov izdelali v programu Pi x 4Dmapper. 
Za Suhi potok v Zadnji Trenti smo iz posnetkov 
zelenega spektra svetlobe izdelali oblak točk z 
gostoto 640 točk/m3. Točnost georeferenciranja 
je znašala 0,016 m (RMSE). Za skalni podor Belca 
smo iz posnetkov RGB izdelali oblak točk z gostoto 
1591 točk/m3. Točnost georeferenciranja je znašala 
0,015 m (RMSE). Oblake točk smo pred začetkom 
obdelave v programu CloudCompare poravnali 
na isto ravnino z orodjem Cloud Registration. Kot 
referenčni oblak smo izbrali georeferenciran in 
klasificiran oblak točk (GKOT) iz leta 2014, ki 
izvira iz podatkov laserskega skeniranja površja 
Slovenije. Oblak točk iz leta 2018 smo ustrezno 
premaknili, in sicer smo za registracijo uporabili 
algoritem ICP (angl. Iterative Closest Point - ICP), 
kjer smo omogočili zavračanje oddaljenih kore-
spondenčnih parov točk. V programu ArcMap 10.5 
smo izdelali digitalne modele reliefa z velikostjo 
slikovne celice 0,5 m. Za informacijo o začetnem 
stanju reliefa smo uporabili digitalni model reliefa 
(DMR_0), ki smo ga izdelali iz podatkov laser-
skega skeniranja površja Slovenije iz leta 2014. Za 
stanje po dogodku oz. končnem stanju reliefa pa 
smo uporabili digitalni model reliefa (DMR_1), 
ki smo ga izdelali iz slikovnega ujemanja posnet-
kov brezpilotnih letalnikov iz leta 2018. Količino 
porušenega materiala oz. območje nanašanja ter 
odnašanja smo izračunali kot razliko v reliefu 
pred (DMR_0) ter reliefu po (DMR_1) dogodku. 

Območje analize spremembe geomorfologije 
struge Suhega potoka v Zadnji Trenti obsega 3,54 
ha. Nadmorska višina struge se je glede na leto 
2014 zvišala (nanašanje materiala) na površini 
1,01 ha, in sicer v povprečju za 0,31 m. Nadmorska 

višina struge se je glede na leto 2014 znižala na 
površini 1,31 ha, in sicer v povprečju za 0,39 m. 
Upoštevali smo le območja, kjer se je nadmorska 
višina znižala oziroma zvišala za več kot 0,1 m. 

Na podlagi razlike digitalnega modela reliefa 
pred podorom (DMR_0) ter po njem (DMR_1) 
lahko sklepamo, da je na območju skalnega 
podora Belca porušitev nastala na dveh mestih. 
Velikost prvega  mesta odloma znaša 1077 m2, 
velikost drugega pa 745 m2. Skupno se je porušilo 
27068,0 m3 skalnega materiala. Upoštevali smo 
le območja, kjer se je nadmorska višina znižala 
za več kot 0,1 m.

Uporaba brezpilotnih letalnikov tako v razi-
skovalnem delu na področju proučevanja hudo-
urniških in erozijskih procesov kot tudi pri ukre-
panju in reševanju v primeru različnih naravnih 
nesreč postaja vedno bolj množična. Izpostaviti 
velja uporabo brezpilotnih letalnikov v primeru 
težko dostopnih območij oziroma na območjih, 
kjer je bila dostopna infrastruktura poškodo-
vana. Pomembna prednost uporabe brezpilotnih 
letalnikov v hudourništvu je zagotovo cenovna 
ugodnost. Po prvotnem nakupu brrezpilotnega 
letalnika, dodatnih senzorjev, natančnega spreje-
mnika GNSS (praviloma najdražja investicija) ter 
programske opreme so stroški zajema posnetkov 
v primerjavi s klasičnimi snemanji (helikopterska 
in letalska snemanja) znatno manjši, saj je stro-
šek le operater na terenu. Videoposnetki velike 
prostorske in časovne ločljivosti ter fotografije 
območij nevarnosti proženja in potencialno 
ogroženih območij so na voljo takoj (v realnem 
času) brez dodatne obdelave posnetkov.  Tako so 
koristni kot takojšnja podpora pri odločanju in 
oblikovanju evakuacijskih ter sanacijskih načrtov. 

Kot največja omejitev uporabe brezpilotnih 
letalnikov je zagotovo njihova nosilnost. Tako smo 
lahko omejeni pri izbiri želenega senzorja (npr. 
lidar, visokofrekvenčne kamere), ki bi ga želeli 
namestiti na brezpilotni letalnik. Uporaba brez-
pilotnih letalnikov je omejena tudi v ekstremnih 
vremenskih razmerah. V odmaknjenih in zaprtih 
območjih (kar predeli hudourniških in erozijskih 
procesov pogosto so) se lahko soočamo še s teža-
vami slabega signala GNSS, težavnega postavljanja 
talnih kontrolnih točk in določanja primernih 
območij za pristajanje oziroma vzletanje.
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5 SUMMARY

Unmanned aerial vehicles are becoming more 
and more accessible as the capacity of computer 
equipment (including personal computers) that 
is needed for processing aerial images and obtai-
ning spatial data is increasing and since they can 
provide high resolution data. In many countries 
the use of unmanned aerial vehicles in the events 
of natural hazards has widened and it is used for 
studying several torrential and erosion processes, 
such as debris flows, avalanches and landslides, 
torrential flows and rockfalls.

The use of unmanned aerial vehicles in the 
events of natural hazards can be divided into three 
groups: a) the observation of surface before and 
after the event, b) the use in emergency events 
(rescuing, evacuation), and c) the assessment 
of damage caused by a natural event. In doing 
so, unmanned aerial vehicles offer a new way 
of mapping at local and regional level, thus by 
accelerating the surveying process compared to 
the traditional field methods, by reducing the 
financial input of the data extraction, and by 
improving the safety conditions for acquisition of 
field data. The purpose of this article is to illustrate 
the possibilities and limitations of surface obser-
vation before and after the rockfall event, and to 
monitoring of torrential and erosion processes by 
using image matching of aerial images obtained 
by unmanned aerial vehicle. 

In the first study area of torrential flow 
Suhi Potok in Zadnja Trenta, the surveying 
was performed using the multispectral camera 
(Sequoia_4.0_1280x960) that was installed on 
the DJI Phantom 3 Pro vehicle. In the second 
study area of rockfall Belca, above the settle-
ment Belca, the surveying was done using the 
FC2103_4.5_4056x3040 camera which was instal-
led on the DJI Mavic Air vehicle. The locations 
of ground control points were captured using 
GNNS receiver Leica Zeno 20 and Leica GG04 
Smart Antenna. All flights were announced and 
carried out in accordance with the legal require-
ments, and the consent for scientific research in 
the area of Triglav National Park has also been 
obtained. Point clouds were extracted based on 
the aerial images in Pix4DMapper. For the area of 
Suhi Potok torrent a cloud of pixels with density 

of 1591 points/m3 has been obtained from the 
shots of the green light spectrum. The georefe-
rencing accuracy was 0.016 m (RMSE). For the 
area of Belca rockfall a point cloud with density of 
1591 points/m3 has been obtained from the RGB 
images. The georeferencing accuracy was 0.015 m 
(RMSE). Before comparing point clouds from two 
time periods in CloudCompare, the clouds were 
placed on the same plane by using a tool Cloud 
Registration. As reference cloud, a georeferenced 
and classified point cloud (GKOT) from year 2014 
was selected, which originates from laser surface 
scanning of whole Slovenia. The point cloud from 
the year 2018 was correspondently shifted, namely 
the ICP algorithm (Iterative Closest Point) was 
used for registration, whereby the rejection of 
remote correspondence pair of points was allowed. 
Digital terrain models with an image cell size of 
0.5 m were created in ArcMap 10.5 environment. 
The digital terrain model from 2014 (taken from 
surface laser scanning of Slovenia) was considered 
as the initial state of the surface (DMR_0), and 
the digital terrain model from 2018 was taken as 
the state of surface after the event (created from 
image matching of the unmanned aerial vehicles 
in 2018). The quantity of detached material from 
rockfall slope, and the quantity of deposited and 
removed material from river-bed, were calculated 
as the difference in the surface elevation before 
(DMR_0) and after (DMR_1) the event. 

The analysed area of Suhi potok torrent has 
shown the change in the geomorphology of 
the torrent elevation by an area of 3.54 ha. The 
elevation of river-bed has increased compared 
to the year 2014 (the deposition of material) 
jointly in 1.01 ha of the torrent area, on average 
by 0.31±0.003 m. The elevation of river-bad 
had decreased compared to year 2014 jointly in  
1.31 ha of the torrent area, on average by 0.39± 
0.003 m. Only the changes in elevation larger than 
0.1 m were considered in this analysis. 

Based on the differences between digital terrain 
model before the rockfall (DMR_0) and after the 
rockfall (DMR_1), it can be concluded that the 
collapse of material occurred in two locations 
at the rockfall Belca site. The site of an area of 
first collapsed location is 1077 m2, while the 
size of the second location is 745 m2. Altogether,  
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27068.0 m3 material was detached from the slope. 
Only the changes in elevation larger than 0.1 m 
were considered in this analysis.

The use of unmanned aerial vehicles is beco-
ming more common both in studying torrential 
and erosion processes, as well as in planning 
protection measures and rescuing process in case 
of various natural hazards. Their use is especi-
ally valuable in the case of remote and hardly 
accessible areas or where the infrastructure has 
been damaged due to the event. An important 
advantage of their use is definitely from the 
financial prospective. After the initial purchase of 
an unmanned aerial vehicle, additional expenses 
due to sensors, precise GNNS receivers (usually 
the most expensive investment) and software are 
usually much lower compared with the classical 
surveying techniques (helicopter and airborne 
surveying). The only cost is the operator on the 
field. Another advantage is that the high-accuracy 
video recordings and images of the study sites are 
available in real-time with no additional proces-
sing requirements and can be therefore used as 
immediate support in deciding and designing the 
evacuation plans.

The greatest disadvantage of the unmanned 
aerial vehicles is their bearing strength. This 
means that we are limited in choosing which 
sensors (etc. lidar, high frequency cameras) can 
be installed on the vehicle. The use of vehicles 
is also limited in extreme weather conditions. 
In remote and enclosed areas (as the torrential 
and erosion processes frequently are) there may 
also be problems with poor GNNS signal, issues 
with ground control point determination, and by 
finding the suitable take-off and landing areas of 
the vehicles.

6 ZAHVALA
6 ACKNOWLEDGEMENT

Delo je nastalo v okviru projektov Interreg Alpine 
Space RockTheAlps (ASP462) ter GreenRi-
sk4ALPs (ASP635).

7 VIRI
7 REFERENCES

Ahačič M. 2018. Nad Belco se je sprožil plaz. Gorenjski 
Glas, Kranjska Gora / torek, 6. februar 2018 / 
22:02. http://www.gorenjskiglas.si/article/2018020
6/C/180209846/1005/nad-belco-se-je-sprozil-plaz

Bitenc M. J. 2014. Brezpilotni letalniki – od igrače do 
večnamenskih robotov. Geodetski vestnik, 58, 1: 
155–158.

Bric V., Berk S., Oven K., Triglav Čekada M. 2015. 
Aerofotografiranje in aerolasersko skeniranje 
Slovenije. Raziskave s področja geodezije in geofizike 
2014. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije

Buil F., Núñez-Andrés M. A., Lantada N., Prades A., 
2016. Comparison of Photogrammetric Techniques 
for Rockfalls Monitoring. World Multidisciplinary 
Earth Sciences Symposium (WMESS 2016), IOP 
Conf. Series: Earth and Environmental Science, 44, 
042023: 1–7.

Car M., Jurić Kaćunić D., Linrić L. 2016. Volume 
measurements of rockfalls using Unmanned Aerial 
Vechicles. CETRA 2016, 4th International Conference 
on Road and Rail Infrastructure.

Colomina I., Molina P. 2014. Unmanned aerial systems 
for photogrammetry and remote sensing: A review. 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing, 92: 79–97.

Danzi M., di Crescenzo G., Ramondini M., Santo A. 
2012. Use of unmanned aerial vehicles (UAVs) for 
photogrammetric surveys in rockfall instability 
studies. Rendiconti online della società geologica 
Italiana, 20: 1–3.

Eisenbeiß H. 2009. UAV Photogrammetry. Diss. ETH. 
No. 18515, Institute of Geodesy and Photogrammetry, 
ETH Zürich, Switzerland, Mitteilungen Nr. 105: 
203 str.

Flener C., Vaaja M., Jaakkola A, Krooks A., Kaartinen 
H., Kukko A., Kasvi E., Hyyppä H., Hyyppä J., 
Alho P. 2013. Seamless mapping of river channels 
at high resolution using mobile LiDAR and UAV-
Photography. Remote Sensing, 5: 6382–6407.

Geodetska uprava RS. 2016. Digitalni ortofoto posnetki 
(dof05).

Giordan D., Manconi A., Facello A., Baldo M., dell’Anese 
F., Allasia P., Dutto F. 2015. Brief Communication: 
The use of an unmanned aerial vehicle in a rockfall 
emergency scenario. Natural Hazards and Earth 
System Sciences, 15: 163–169. 



GozdVestn 77 (2019) 1 33

Kobal, M.: Analiza hudourniških in erozijskih procesov z uporabo posnetkov brezpilotnih letalnikov

Giordan D., Manconi A., Remondino F., Nex F. 2017. Use 
of unmanned aerial vehicles in monitoring application 
and management of natural hazards. Geomatics, 
Natural Hazards and Risk, 8, 1: 1–4. 

Gomez C., Purdie H. 2016. UAV-based Photogrammetry 
and Geocomputing for Hazards and Disaster Risk 
Monitoring – A Review. Geoenviromental Disasters, 
3, 23: 1–11. 

Kobal M. 2015. Rockfall monitoring by the combination 
of LiDAR and Unmanned Aerial Vehicle technology. 
EUFORIA, European Forest Research and Innovation 
Area, The final EUFORINNO conference 31st August 
– 4th September 2015, Rogla, Slovenia. Programme 
and Book of Abstracts: 63.

Niethammer U., James M. R., Rothmund S., Travelletti 
J., Joswig W. 2012. UAV-based remote sensing of 
the Super Sauze landslide: evaluation and results. 
Engineering Geology,  128: 2–11.

Peternel T, Kumelj S, Oštir K, Komac M. 2017. Monitoring 
the Potoška planina landslide (NW Slovenia) 
using UAV photogrammetry and tachymetric 
measurements. Landslides, 14: 395–406.

Saroglou C., Asteriou P., Zekkos D., Tsiambaos G., Clark 
M., Manousakis J. 2017. UAV-enabled reconnaissance 
and trajectory modelling in a co-sesmic rockfall in 
Lefkada. Natural Hazards and Earth System Sciences, 
29: 1–30.

Silvagni M., Tonoli A., Zenerino E., Chiaberge M. 2016. 
Multipurpose UAV for search and rescue operations 
in mountain avalanche events. Geomatics, Natural 
Hazards and Risk, 8, 1: 1–16.

Sotier B., Adams M., Lechner V. 2015. UAV-based Natural 
Hazard Management in High-Alpine Terain – Case 
Studies from Austria. Geophysical Research Abstracts, 
17, EGU2015-13611-4.

Trošt N. 2010. Gradivo za delavnico Lepote Slovenije – 
dolina Soče. Center vseživljenjskega učenja Gorenjska. 
Ljudska univerza Jesenice. Radovljica. lu-jesenice.net/
cvzu/gradivo_tvzu_lu_jesenice/gradivo_soca.docx

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni 
list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.)

Wen Q., He H., Wang X., Wu W., Wang L., Xu F., 
Wang P., Tang T., Lei Y. 2011. UAV remote sensing 
hazard assessment in Zhouqu Debris Flow Disaster, 
Proceedings of SPIE European Remote Sensing, 
ISBN 9780819488022, Prague, Czech Republic, 
September, 2011

YellowScan. 2018. https://www.yellowscan-lidar.com/
products/yellowscan-surveyor-ultra (datum: 22. 
6. 2018).



GozdVestn 77 (2019) 134

1 UVOD
Urbanizacija in industrializacija sta v veliki meri 
spremenili nekdanje površje Zemlje. Zaradi tega 
so se razširila mesta, ki pa hkrati za svoje delovanje 
potrebujejo številne koridorje (železnice, ceste, 
plinovodi, elektrovodi), ki vsi drobijo nekdanjo 
krajinsko matico.

Kot odgovor na spremembe v prostoru so 
naravovarstvene stroke  (krajinska ekologija, 
varstvena biologija) razvile sistem ocenjevanja 
in analiz sprememb v zgradbi krajine na podlagi 
vzajemnega delovanja krajinskih gradnikov: 
matice, zaplat in koridorjev. Namen je ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, pri čemer naj večje površine 
delujejo kot jedrni habitati, manjše kot t. i. stopni 
kamni, naravni koridorji pa bi zagotavljali pove-
zljivost med njimi. Potreba po ohranjanju biotske 
raznovrstnosti se je uveljavila hkrati s spoznanjem 
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Zelena infrastruktura ali krajinska povezljivost?
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izvlečkom v angleščini, cit. lit. 27. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V sodobnih naravovarstvenih praksah se pojavljajo številni izrazi s področja povezljivosti krajine. V zadnjem 
času je pri nas še najpogosteje  v rabi besedna zveza zelena infrastruktura (angl. Green Infrastructure), ki zajema 
vsebine v širokem polju delovanja številnih strok. Z nekaj krajinskega znanja, zdrave pameti in občutka za jezik 
se ogrevamo za besedno zvezo krajinska povezljivost.
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Numerous expressions from the field of landscape connectivity occur in the contemporary nature conservation 
practices. Phrase »green infrastructure«, comprising topics in the broad field of numerous professions' activities, 
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support the term landscape connectivity.
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o ranljivosti narave, pa tudi o ranljivosti človeka 
kot osebe in člana demokratične družbe. Stroka 
skuša vsa našteta spoznanja povezati celovito in 
opisati z izrazi, kot so »Ecologicial stewardship 
(Barry, 2002)«, Total Human ecosystem (Naveh 
2001), Holistic nature of landscape (Antrop in 
Van Eetvelde, 2017).

Razvoj razmišljanja in delovanja v tej smeri je 
privedel do številnih konceptov in pojmov, ki se 
večkrat uporabljajo kot sopomenke. V zadnjem 
času je pri nas še najpogosteje v rabi besedna 
zveza zelena infrastruktura (angl. Green Infra-
structure), ki zajema vsebine v širokem polju 
delovanja številnih strok (Zelena infrastruktura, 
2016; Zelena infrastruktura in zmanjševanje 
poplavne ogroženosti, 2018). V simbolnem spo-
ročilu pridevnik zelen že dolgo služi kot nekakšen 
nad »eko« pojem, saj ga uporabljamo v zelo 
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širokem razponu od zelenih delovnih mest pa 
vse do t.i. zelenega betona (Zeleni beton, 2014), 
ki je pravzaprav oksimoron oziroma bistroumni 
nesmisel. Zato se bomo v nadaljevanju seznanili, 
o katerih izrazih pravzaprav govorimo, na koncu 
pa predstavili svoj predlog.

2 PREGLED POJMOV

Pojem ekološka infrastruktura se je razvil v 
povezavi s t. i. ekološkim  načrtovanjem (Zelena 
infrastruktura, 2016). V srednji in vzhodni Evropi 
so uporabili pristop, pri katerem velja, da uporaba 
zemljišč vpliva na povezave krajinskih elementov 
in stabilnost celotne krajine (Jongman in sod., 
2004). Pri tem so kot osnovo za ekološka omrežja 
uporabili koncepte, kot so "naravna nosilna zmo-
gljivost", "samočistilna zmogljivost", "ekološko 
nadomestilo" in "ekološka stabilnost" krajin kot 
opora za človekovo delovanje in še nekaj drugih, 
ki jih bomo omenili v nadaljevanju. 

Na evropski ravni so ekološke mreže razglašene 
kot vodilni cilji v vseevropski strategiji (PEBLDS) 
ohranjanja, izboljšanja in obnove ključnih ekosi-
stemov, habitatnih tipov in značilnosti pokrajine 
z ustvarjanjem in učinkovitim upravljanjem 
panevropske ekološke mreže (PEBLDS, 1995). 
Pomembnost širše krajinske dimenzije za ohranja-
nje narave je bila priznana v Direktivi o habitatih 
Evropske unije (ES 92/43) pri sklicevanju na 
pomen krajinskih elementov in njihove zgradbe 
za ugoden ohranitveni status habitatov in vrst.
V strokovni literaturi ZDA so ekološka omrežja 
označena kot "Greenways  – zelene poti". Prvotno 
so bila opredeljena kot "linearni odprt prostor, ki 
se vzpostavi vzdolž naravnega koridorja, kot je 
reka, dolina reke ali greben, ali po kopnem vzdolž 
železnice, ki je spremenjena za rekreativno rabo, 
kanal, razgledna cesta ali druga pot". Celovita 
omrežja zelenih površin vključujejo ekološke, 
rekreacijske danosti in vidike kulturne dediščine 
(Fabos in Ahern, 1995; Jongman in sod., 2004).
V sodobnih naravovarstvenih praksah tako v 
Evropi kot v Severni Ameriki prevladujejo nasle-
dnji izrazi s področja povezljivosti krajine (povzeto 
po Jongman in sod., 2004; Jongman in Pungetti, 
2004; Rudnick in sod., 2012), ob katerih navajamo 
še kratko opredelitev najpogostejšega pomena.

Ekološka omrežja (Ecological Networks): 
Ohranjanje omrežja jedrnih predelov zaplat, 
obstoječih zavarovanih območij, koridorjev in 
varovalnih pasov. Njihov cilj je ohranjanje in 
prostorsko širjenje vrst ter skladne krajinske 
zgradbe, ki to omogoča.
Nacionalni ekonet (National Econet): 
Omrežje jedrnih površin zaplat, povezanih v 
krajini, predvsem ob rekah.
Naravni okvir (Nature Frame): 
Sistem upravljanja z zemljišči, ki vzdržuje in 
ustvarja okolje za ohranjanje in obnovo narave.
Omrežje biotopov (Biotop Networks): 
Koncept ohranjanja narave in naravnih populacij/
združb, ki razvija jedrna območja zaplat/matice 
in povezovalnih koridorjev za ohranjanje vrst.
Omrežje nadomestnih /blažilnih/ površin (Net-
work of Compensative Areas): 
Načrtovanje in upravljanje podeželskih območij 
s ciljem, da bi ohranili optimalno raznolikost 
krajinskega vzorca in ekoloških povezav v pro-
storskem načrtovanju.
Ozemeljski sistem krajinsko ekološke stabilno-
sti (Territorial System of Landscape Ecological 
Stability): 
Omrežje ekološko pomembnih krajinskih gra-
dnikov, ki temeljijo na delovanju krajine, katerih 
namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
ohranjanje narave in podpiranje mnogonamenske 
rabe zemljišč.
Sistem zelenih poti (Greenways System): 
Sistem zavarovanih območij in območij, ki jih je 
treba zaščititi tako za ohranjanje biotske razno-
vrstnosti kot za kulturne in rekreativne vrednote.
Zeleni pasovi (Green Belts): 
Cilj je povezovanje območij razdrobljenih gozdnih 
s sklenjenimi gozdnimi površinami.

Na koncu se seznanimo še z pojmovno zvezo 
zelena infrastruktura.

Zelena infrastruktura (Green Infrastructure) 
je strateško načrtovana mreža naravnih in pol-
naravnih območij, na katerih in s katerimi se 
ohranjajo naravne funkcije in procesi. Vključuje 
vodne površine z omrežjem vodotokov in mokrišč 
ter zelene površine z gozdovi, naravnimi habitati, 
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zelene poti in omrežja, parke in  druga varovana 
območja, kmetijske krajine ter  druge naravne 
prostore, ki so habitat domorodnih vrst.  Na 
kopnem je zelena infrastruktura v podeželskih in 
urbanih okoljih (Ahern, 2007; European Com-
mission, 2018; McDonald in sod., 2005; Zelena 
infrastruktura 2016).

3 RAZPRAVA IN PRIPOROČILO
Pojmovna zveza zelena infrastruktura je mnogo 
širša od  drugih sorodnih pojmov, ki smo jih nave-
dli v tem prispevku, saj poleg naravnih območij 
vključuje še polnaravne in  druge (?) prostore, 
vključuje tako gradnike krajinske zgradbe kot tudi 
krajine same (?). Tako široko pojmovanje pred-
stavlja težave, saj je ob taki opredelitvi praktično 
vse lahko zelena infrastruktura, kar pa navadno  
terja vedno novo pojasnjevanje, na kaj  mislimo v 
danem trenutku. To se je pokazalo tudi na posvetu 
na to temo (Zelena infrastruktura in zmanjševanje 
poplavne ogroženosti, 2018). Poleg vseobsegajoče 
širine se zdi neroden tudi izraz infrastruktura. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (spletni portal 
Fran) povezuje pojem »infrastruktura« zlasti z 
(prometnimi) napravami, v povezavi s prilastkom 
pa opisuje tisto, kar je potrebno za opravljanje 
dejavnosti, npr. turistična infrastruktura. V vse-
binah, ki se jih obravnavamo v naši razpravi, gre 
za vse kaj drugega.

Kakšna izhodišča pa ponuja krajinska ekolo-
gija? Krajinsko-ekološka načela varstva krajinskih 
gradnikov izhajajo iz koncepta nepogrešljivih 
vzorcev (Forman, 1995; Coulson in Tchakerian, 
2010), ki ga navajamo v poenostavljeni obliki:

1. Zaradi intenzivne rabe in sprememb v 
prostoru je treba določiti prostor, ki deluje kot 
ekološko nadomestilo za ozemlja, ki so daleč od 
naravnega stanja.

2. Nadomestna območja morajo biti s krajin-
skimi gradniki povezana z naravnimi predeli, kjer 
je mogoče naravno upravljanje.

3. Vse skupaj mora biti zagotovljeno v širšem 
prostoru, torej v velikosti krajine, ki omogoča 
delovanje in podpira tokove v krajini.

Slika 1: Reka z obvodno drevnino predstavlja neobhodni vzorec z visoko pestrostjo v krajini (foto: J. Pirnat)
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Glavni funkcionalni vidiki krajine, ki so 
pomembni za razpršitev in obstoj populacij, so 
povezljivost (connectivity) in povezanost (con-
nectedness). Povezljivost je kategorija delovanja 
krajine, s katero ocenjujemo procese, ki povezujejo 
skupine organizmov v medsebojno funkcionalno 
demografsko enoto. Povezanost pa se nanaša na 
povezave med prostorskimi gradniki zgradbe 
krajine, ki jih navsezadnje lahko tudi kartiramo 
(Burel in Baudry, 2004; Forman in Godron, 1986;  
Pirnat, 2017). V tej  povezavi navadno govorimo 
o koridorjih, ki jih tudi v krajinsko-ekološki 
literaturi označujejo z zelo različnimi izrazi, kot 
so: ekološka infrastruktura, ekološka omrežja, 
ekološki koridorji, habitatna omrežja, krajinske 
povezave, obvodni pasovi, okoljski koridorji, 
zelena omrežja, zeleni pasovi, živalski koridorji 
(Pirnat, 2017). Koridorji kot elementi povezovanja, 
zagotavljanja biotske pestrosti so se  zelo uveljavili 
v krajinsko-ekoloških raziskavah (Bentrup, 2008; 
Environment Canada, 2013; Fabos in Ahern, 
1995; Konkoly Gyuró, 2005; Rudnick in sod., 
2012; Taylor 2006; Taylor in sod., 1993;Taylor in 
sod., 2003; With in sod., 1997).

Iz vsega navedenega lahko ugotovimo, da nave-
dene oblike delovanja povezujejo naslednje ključne 
besede in besedne zveze, ki jih že dolgo poznamo 
v krajinski ekologiji: biotska raznovrstnost, jedrni 
predeli, koridorji, naravna območja, raznolikost 
krajinskega vzorca, integriteta krajine, širjenje 
in ohranjanje vrst, vode, zavarovane površine. 

Menimo, da je izraz zelena infrastruktura vse-
binsko manj primeren, saj kot »zelena« nekoliko 
težko vključuje npr. »modre« vode, hkrati pa 
so »zeleni« koridorji ob vodah zelo pomembni 
(slika 1). 

Pojem infrastruktura pa tudi ravno ne bogati 
slovenščine, zato vsaj na raziskovalnem in peda-
goškem področju predlagamo besedno zvezo 
krajinska povezljivost, kjer pridevnik vsebuje 
vse krajinske gradnike, samostalnik pa njihovo 
vlogo. Kako bi to zvenelo, spoznajmo še enkrat 
na primeru osnovnega teksta in našega predloga:
»Zelena infrastruktura je medsebojno povezano 
omrežje vodotokov, mokrišč, gozdov, naravnih habi-
tatov in ostalih naravno ohranjenih območij; zelenih 
poti/omrežij, parkov in ostalih varovanih območij, 
kmetijske krajine ter ostalih naravnih prostorov, 

ki so habitat avtohtonih vrst, vzdržujejo naravne 
ekološke procese (McDonald in sod., 2005)«. 
V našem priporočilu na podlagi vsega zapisanega 
predlagamo za isto vsebino takšen zapis:
»S krajinsko povezljivostjo vzdržujemo naravne 
ekološke procese med krajinskimi gradniki.«
Ta opis je krajši in jezikovno lepši, zajema vse  
prej navedene pojme,  terja pa nekaj osnovnega 
znanja krajinske ekologije, kar pa dandanes ne bi 
več smelo biti težava. 

Podpisani se zavedam, da v omrežju strokovno 
uveljavljenih besednih zvez, birokratskega jezika 
in pogosto preobložene zakonodaje najbrž bijem 
boj z mlini na veter. Vendar to še ne pomeni, da 
bi bilo treba zamahniti z roko in ne razmišljati, 
kako napraviti svojo stroko bolj jezikovno in vse-
binsko razumljivo, s tem pa tudi bolj privlačno za 
sodelovanje s sorodnimi disciplinami, kot so var-
stvena biologija, krajinska arhitektura, geografija 
in urbanizem. K temu vabi tudi pričujoči zapis.
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Iz tujih tiskov

Poudarki
• Indeks lastninskih pravic izraža obseg odločanja  
 zasebnih lastnikov gozdov na petih področjih  
 pravic.
• Dokumentirane so pomembne razlike pri  
 svobodi odločanja zasebnih lastnikov po Evropi. 
• Možnosti za zastavitev ciljev gospodarjenja  
 in uveljavitev ukrepov gospodarjenja se znatno  
 razlikujejo.
• Delež zasebnega lastništva in prejšnje družbeno 
 politično ozadje prispevata k takim  
 različnostim.
• Primerjalna analiza lastninskih pravic je  
 bistvena za povezovanje evropskih gozdnih in  
 okoljskih politik.

Izvleček
V Evropi so zasebni gozdovi zelo razširjeni, družbi 
nudijo širok spekter ekosistemskih storitev, ki 
imajo pomembno vrednost za družbo, vse več je 
tudi pozivov, naj nove politike povečajo njihovo 
oskrbo in se soočijo z izzivi okoljskih sprememb. 
Potrebno je, da te politike priznajo pomen pri-
vatnih gozdov in pomembno je, da temeljijo na 
globokem razumevanju tega, kako se lastninske 
pravice zasebnih lastnikov gozdov razlikujejo po 
Evropi. Zbrali in analizirali smo podatke o vsebini 
lastninskih pravic na osnovi formalnih zakonskih 
zahtev v 31 evropskih pravnih sistemih. Da smo 
lahko pravne sisteme primerjali med seboj, smo 
pripravili originalni Indeks lastninskih pravic za 
gozdarstvo, ki obsega pet področij pravic (dostop, 
umik, gospodarjenje, izvzem in odtujitev). Doku-

Kako zasebni so evropski zasebni gozdovi? Primerjalna analiza 
lastninskih pravic
How private are Europe's private forests? : A comparative property 
rights analysis

mentirali smo znatne razlike pri pravicah zasebnih 
lastnikov gozdov, predvsem pri i) odločanju in 
operativnem gospodarjenju ter formulaciji ciljev 
gospodarjenja, ii) umiku virov lesa iz njihovih 
gozdov in iii) izključitvi drugih iz uporabe goz-
dnih virov. Ugotovili smo obsežne povezave med 
obsegom odločanja zasebnih lastnikov gozdov in 
prejšnjim družbenopolitičnim ozadjem pravnega 
sistema ter geografsko porazdelitvijo. Razlika v 
vsebini lastninskih pravic vpliva na uveljavlja-
nje mednarodnih okoljskih politik in poudarja 
potrebo po prilagojenih inštrumentih politike, 
kadar obravnavamo evropski razvoj podeželja, 
bioekonomijo, ukrepe za omilitev spremembe 
podnebja in strategije za varstvo narave. 

Ključne besede: 
Indeks lastninskih pravic, zasebni gozdovi, Evropa, 
primerjalna analiza, gospodarjenje z gozdom
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Iz tujih tiskov

Poudarki
• Večina medvedov je bila odvzeta na razdalji,  
 manjši od premera njihovih območij aktivnosti  
 od državne meje
• V Sloveniji je letni relativni odvzem znašal  
 18,3 % populacije, na Hrvaškem pa 8,9 %.
• Hrvaška populacija bi se številčno povečevala,  
 vendar bi se njena struktura spremenila in bi  
 zmanjkovalo odraslih samcev. 
• Slovenska populacija bi bila stabilna in bi  
 ohranjala stalno strukturo.
• Učinki kombinacije različnih politik upravljanja  
 so se vzajemno uravnovešale. 

Izvleček
Vseevropska zakonodaja vzpodbuja mednarodno 
sodelovanje pri pestrih izzivih upravljanja velikih 
zveri. V članku predstavljamo analizo preteklega 
čezmejnega upravljanje populacije rjavega med-
veda (Ursus arctos) na Hrvaškem in v Sloveniji. V 
Sloveniji je bilo upravljanje medvedov usmerjeno 
v zmanjševanje konfliktov med človekom in 
medvedom, in sicer z omejevanjem velikosti in 
prostorske razširjenosti medvedje populacije ter 
z relativno pogostim intervencijskim odstrelom. 
Nasprotno pa je na Hrvaškem manj konfliktov 
in so tradicionalno z medom gospodarili kot z 
dragoceno vrsto divjadi z izrazitim trofejnim 
lovom, usmerjenim predvsem med odrasle samce. 
V letih 2005 – 2010 je bilo v povprečju v Hrvaški 
odvzetih 9 % ocenjene populacije medvedov, V 
Sloveniji pa 18 %. V Hrvaški je bil med ustreljenimi 
živalmi delež odraslih samcev bistveno večji kot v 
Sloveniji (80 % oz. 47 % vseh odstreljenih živali). 
Pripravili smo scenarij za skupno panmiktično 
populacijo in dva scenarija, ki predpostavljata, 

Izzivi čezmejnega upravljanja populacije rjavega medveda
Challenges for transboundary management of a European 
brownbear population

da sta hrvaška in slovenska medvedja populacija 
prostorsko popolnoma zaprti. Popolna izolacija 
bi vodila do morebitnih nezaželenih učinkov.  V 
»slovenski« medvedji populaciji bi bil pri dejansko 
realiziranih odvzemih trend številčnosti stabilen 
ali rahlo padajoč; starostno in spolna struktura 
bi se ohranjala. Na Hrvaškem pa bi se medvedja 
populacija številčno povečevala, vendar bi začelo 
zmanjkovati odraslih samcev. Ob panmiktičnem 
(torej realnem) scenariju sta se diametralni politiki 
upravljanja obeh držav medsebojno uravnovešali: 
modelna populacija se je rahlo povečevala in je 
ohranjala stalno starostno/spolno strukturo. Ob 
geopolitični migrantski krizi se je manjše dele meje 
med državama ogradilo. Naši podatki ponazarjajo, 
da bi lahko ograje, nameščene zaradi varnosti na 
meji (če bi se z njimi mejo res zaprlo), vplivale 
tudi na usodo populacij evropskega medveda in 
drugih prostoživečih živali, ki uporabljajo skupne 
ekosisteme.

Ključne besede: 
rjavi medved (Ursus arctos), Hrvaška, Slovenija, 
model dinamike populacije, čezmejno upravljanje

Objavljeno v:
RELJIC, Slaven, JERINA, Klemen, NILSEN, 
Erlend B., HUBER, Đuro, KUSAK, Josip, JONO-
ZOVIČ, Marko, LINNELL, John. 2018. Challenges 
for transboundary management of a European 
brown bear population. 

Global ecology and conservation 16: e00488

Povezava do celotnega prispevka: 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.034 
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Slika 1: Zlati šakal na Hrvaškem (foto: J. Tarman)

James Gordon je na mednarodni znanstveni 
konferenci spoznal doc. dr. Miho Krofla, razi-
skovalca na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani, ki ga povabil, da mu predstavi zlatega 
šakala in njegovo širjenje v Evropi. Skupaj z 
dvema prostovoljcema so popisovali šakale na 
območju Ljubljanskega barja, Notranjske in 
Primorske, se srečali z rejcem ovac, revirnim 
gozdarjem in lovci Primorske regije. Novinar je 
o svoji izkušnji napisal in objavil daljši prispevek 
za New York Times.

James Gorman, znanstveni novinar New York Timesa, je pod 
vodstvom raziskovalca z Biotehniške fakultete spoznaval 
značilnosti zlatega šakala in sodeloval pri njihovem  
popisovanju v naravi 

GKD 945.4+945.2(045)=163.6

V članku James Gordon z opisom pokrajine in 
dejavnosti v času obiska predstavi tudi značilnosti 
in razširjenost šakala. V Evropi populacija šakalov 
danes številčno že močno presega volkove; medtem 
ko je uradno ocenjeno število šakalov 117.000, je 
volkov v Evropi približno 17.000. 

S širitvijo šakala po Evropi se trenutno ukvarja 
večja mednarodna skupina raziskovalcev pod 
vodstvom dr. Mihe Krofla in doktorskega študenta 
z Univerze v Harvardu Nathan Ranca. Z novimi 
raziskavami želijo dopolniti znanje predhodnih 
raziskav, ki so jih objavili v priznanih mednarodnih 
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Slika 2: Ovce, ki se pasejo na Kmetiji Leona Franetiča (foto: C. Jazbec za New York Times)

Gozdarstvo v času in prostoru
revijah in v katerih so na primer ugotovili, da so 
se šakali najverjetneje začeli širiti kot posledica 
iztrebljanja volkov.  

Pomemben del članka v New York Timesu je 
posvečen tudi odnosu družbe do šakala in kako 
se je ta spreminjal skozi zgodovino. Šakali so v 
Evropo prvič prišli že pred več tisočletji, vendar 
so bili do nedavnega omejeni le na nekatere otoke 
in obale Sredozemlja in Črnega morja. Širiti so 

se začeli šele v zadnjih dveh stoletjih, po upadu 
populacij volkov, rast populacij pa je postala še 
posebej izrazita v zadnjih 20 letih.

Objavljen članek o značilnosti in razširjenost 
šakala v Evropi v New York Times:
https://www.nytimes.com/2019/01/14/science/
golden-jackals-europe.html?smtyp=cur&smid=tw-
-nytimes
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Slika 1: Gozdarska knjižnica, enota GIS pred prenovo (foto: M. Peteh, L. Žižek Kulovec)

Gozdarsko knjižnico predstavljajo knjižnični 
prostor, knjižnične storitve in knjižnično osebje, ki 
jih pomnijo vse generacije študentov gozdarstva. 
Ustanovljena je bila leta 1948, kot specialna knji-
žnica, pri tedanjem Inštitutu za gozdno in lesno 
gospodarstvo. Leta 1968 je postala tudi knjižnica 
Oddelka za gozdarstvo in s tem prevzela visoko-
šolsko funkcijo. Ko se je leta 1995 omenjenima 
ustanoviteljema pridružil tudi takrat ustanovljeni 
Zavod za gozdove Slovenije, je postala »osrednja 
skupna točka in vez med raziskovalno, pedago-
ško in operativno vejo slovenskega gozdarstva« 
(Koler-Povh in Božič, 2008).

V letu 2018 jo je obiskovalo 357 uporabnikov. 
70 % uporabnikov predstavljajo študenti goz-
darstva, preostali del pa večinoma zaposleni in 
upokojeni raziskovalci iz Gozdarskega inštituta 
Slovenije (GIS), Oddelka za gozdarstvo in obno-
vljive gozdne vire BF UL (BFGO) in Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS). Na tem mestu velja 

Prenovljeni prostori Gozdarske knjižnice
GDK 945.15(045)=163.6

Gozdarstvo v času in prostoru

poudariti da so, skladno z veljavno Pogodbo o 
delovanju Gozdarske knjižnice, vsi zaposleni pri 
podpisnikih pogodbe (GIS, BF in ZGS), oproščeni 
plačila članarine.

V letu 2010 je bila knjižnica, in z njo uporabniki, 
deležna velike spremembe. V nov namenski prizi-
dek zgradbi Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF UL, je bil preseljen del knjižnične 
zbirke in oblikovana je bila Enota BFGO. Gozdar-
ska knjižnica od takrat deluje na dveh lokacijah. 
V zgradbi inštituta, na Večni poti 2, je Enota 
GIS. Tu se hrani 66 % vsega gradiva. Preostanek, 
predvsem študijsko gradivo je uporabnikom na 
voljo v enoti BFGO, ki se nahaja na Večni poti 
83, v zgradbi fakultetnega oddelka za gozdarstvo.

Danes knjižnica hrani 36.628 enot gradiva, od 
tega 25.005 knjig, 11. 338 enot revij in 285 enot 
na drugih nosilcih. 77 % gradiva je bibliografsko 
popisanega, podatki pa so dosegljivi v prosto 
dostopnem računalniškem katalogu COBISS+ 
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Slika 2: Gozdarska knjižnica, enota GIS, po prenovi 
(konec leta 2018) (foto: M. Peteh, L. Žižek Kulovec)

(https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search). V Zbirki 
posebnega strokovnega gradiva knjižnica hrani 
1.974 diplomskih del, 257 magistrskih del in 
193 doktorskih disertacij (seznam je dosegljiv 
na povezavi Digitalne knjižnice BF http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo.htm). 
Omeniti moramo tudi hrambo 2.800 elaboratov 
in poročil raziskovalcev GIS in BFGO, od kate-
rih jih je 530 bilo digitalizirali v okviru projekta 
EUFORINO med letoma 2015 in 2016 in so danes 
prosto dosegljivi v repozitoriju SciVie-DiRROS 
(http://dirros.openscience.si/info/index.php/slo/).

Konec leta 2018 je na vrsto za prenovo prišla 
tudi enota GIS. Zaradi razvoja založništva (večina 
revij je dostopnih v e-obliki), velike in časopisne 
čitalnice v Enoti BFGO (kjer je 27 od 50 čitalniških 
mest opremljenih računalniki), smo ob prenovi v 
Enoti GIS obdržali le dve čitalniški mesti. Kljub 
zmanjšanju površine knjižnice (del prostora je 
preoblikovan v samostojno sejno sobo), smo z 
ustrezno postavitvijo novih namenskih knjižnih 

polic, uspeli ohraniti dovolj prostora za vso gradivo 
in funkcionalno razporeditev prostora samega.

Gozdarska knjižnica, kot kulturni hram goz-
darske stroke, je odprta vsem uporabnikom od 
ponedeljka do petka; enota BFGO med 8. in 15. 
uro, enota GIS pa med 12. in 15. uro.
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Slika 4: Gozdarska knjižnica, enota GIS, po prenovi (konec leta 2018) (foto: M. Peteh, L. Žižek Kulovec)

Slika 3: Gozdarska knjižnica, enota GIS, po prenovi (konec leta 2018) (foto: M. Peteh, L. Žižek Kulovec)
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Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) sodeluje v pro-
jektu Links4Soils (Interreg Alpine Space, oktober 
2016 – april 2020). Namen projekta je povezati 
znanje o tleh Alp, povezati uporabnike informacij 
in strokovnjake pedologe, pripraviti namenske 
informacije o tleh za potrebe različnih sektorjev 
ter prikazati primere dobrih praks trajnostnega 
upravljanja in varovanja tal. Projekt bo prispeval k 
boljši prepoznavnosti in izvedbi Protokola varstvo 
tal Alpske konvencije (Soil Conservation Protocol), 
ki so ga l. 1991 podpisale vse države območja Alp, 
a ga le s težavo izvajajo.

Med mnogimi rezultati projekta predstavljamo 
bistvena: 
•	 Ustanovili	 smo	 Partnerstvo za alpska tla  
 (Alpine Soil Partnership), ki povezuje  
 upravljavce (regionalna in lokalna uprava),  
 interesne skupine (npr. NGO) in strokovnjake  
 v skupnih prizadevanjih za boljše in trajnostno  
 upravljanje ter varovanje tal v Alpah. 
 Včlanite se lahko tudi preko spletne povezave:  
 https://si.alpinesoils.eu/soil-partnership/ 
 follow-asp/, dodatne informacije so vam na  
 voljo na: slo@alpinesoils.eu

Links4Soils - Povezovanje znanja o tleh alpskega območja za 
izboljšanje trajnostnega upravljanja ekosistemov
Skrbimo za tla – v njih so naše korenine

GKD 114(234.3)+62+120(045)=163.6

•	 Vzpostavili	smo	informacijsko	Platformo o  
 alpskih tleh (Alpine Soil Platform)  
 https://alpinesoils.eu/, ki med drugim  
 posreduje informacije o alpskih tleh, znanja o  
 tleh preko  ekspertne spletne svetovalnice,  
 vsebuje spletni GIS-informacijski sistem o  
 alpskih tleh, predstavlja primere dobrih praks  
 varovanja tal, priporočila in druge informacije,  
 ki so uporabne tako za lokalno kot regionalno  
 načrtovanje in upravljanje v prostoru. 

ZGS si v okviru projekta prizadeva za uporabo 
informacij o tleh v gozdarskem sektorju, prika-
zati primere dobrih praks rabe podatkov o tleh 
za načrtovanje tehnologije sečnje in spravila, za 
rabo informacij o tleh za izboljšanje prirasto-
slovnih kazalcev in načrtovanje trajnostne rabe 
gozdnih virov ter za upoštevanje varstva tal pri 
mnogonamenski rabi gozdov.

Rezultati projekta so pomembni za trajnostni 
razvoj v Alpah na lokalni, regionalni in državni 
ravni ter so del mednarodnih aktivnosti (Alpska 
konvencija, EUSALP AG 6, EC-JRC). Nekateri od 
njih bodo po zaključku integrirani v European 
Soil Data Centre. 

dr. Andreja Nève Repe
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Slika 1: Talni profil s pedološkim merilnim trakom (foto: arhiv projekta Links4Soils)

Gozdarstvo v času in prostoru
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Gozdno gradbeništvo je ena od jedrnih goz-
darskih dejavnosti, a za graditev in vzdrževanje 
zahtevnejših objektov zahteva posebna znanja 
in opremo. S podporo poslovodstva SiDG je 
oddelek za gozdno gradbeništvo zadolžil teren-
sko vozilo Toyota Hilux in ga po lastnih načrtih 
nadgradil v mobilni geomehanski laboratorij. 
Gre za unikatno vozilo v slovenskem gozdarstvu 
in za pomembno pridobitev  naše družbe, zato 
je prav, da ga podrobneje predstavimo.

Sodobna gradnja gozdnih cest poteka v težko 
dostopnih predelih. Nevarno terensko delo nare-
kuje različno varovalno opremo. Za zakoličbo in 
izmero trase je potreben premik  osebja, opreme 
in potrošnega material čim dlje od utrjenih poti. 
Tekom izvajanja gradbenih del je nujen grad-
beni nadzor, za kar je potrebno vozilo z velikim 
odmikom od tal in učinkovito vožnjo na območju 
gradbišča. V sklepni fazi gradnje pa je potrebna 
namenska oprema za kontrolo vgrajenih mate-
rialov in doseganje zahtevane nosilnosti vozišča. 
Za  vsa našteta opravila je najprej potrebno zmo-

Mobilni geomehanski laboratorij SIDG
GKD 311+38+307(045)=163.6

gljivo terensko vozilo. Po tehtnem premisleku je 
bil izbran terenski poltovornjak (pick-up), ki je 
bil nabavljen v enaki osnovni konfiguraciji kot 
vozila za oskrbo SiDG-jevih strojev za sečnjo z 
gorivom. Izbrani ponudnih teh vozil je bil Toyota 
Center Ljubljana, ki je ponudil vozila Toyota Hilux. 

Delno nadgradnjo dobavljenega vozila je 
opravil izbrani dobavitelj. Dokončno ureditev 

Slika 1: Namensko vozilo SIDG za 'in situ' meritve nosilnosti gozdnih cest (foto: arhiv SiDG)

Slika 2: Dovoz opreme do območij odpiranja državnih 
gozdov zahteva zmogljivo vozilo (foto: arhiv SiDG)
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kesona za pritrditev in prevoz številne opreme 
smo zasnovali in izvedli v oddelku za gozdno 
gradbeništvo glede na predvidene vrste del:
•	 Pedološko in geološko sondiranje terena na  
 trasah bodočih gozdnih prometnic s krampom,  
 lopato, pedološkim svedrom in geološkim  
 kladivom.
•	 Trasiranje novih cest z merilno lato in merilnim  
 kolesom, reševalno opremo za izvlek pri vožnji  
 po brezpotju, setom nahrbtnikov za prenos  
 traserskih količkov, merilno tarčo, trasirkami  
 ter opremo za izmero ničelnic.
•	 Meritve nosilnosti posameznih plasti voziščnih  
 konstrukcij pri gradnji ali obnovi gozdnih cest  
 s krožno ploščo ter padajočo utežjo in elektro- 
 niko za vizualizacijo in dokumentiranje meritev  
 dinamičnega deformacijskega modula.
•	 Vzorčni razkopi vozišč za določitev zbitosti  
 slojev in njihove granulometrijske sestave z  
 baterijskim udarnim kladivom (HILTI), setom  
 ročnih sit ter škatlami za četrtinjenje vzorcev.
•	 Preverjanje debeline vgrajenih slojev kamni- 
 tega agregata z laserskim rotirajočim nivelirjem  
 in konzolnim stativom.
•	 Meritve osnih obremenitev kamionov  
 pogodbenikov s setom dveh mobilnih kami- 
 onskih tehtnic in pripadajočo elektroniko.

Našteta dela in oprema so namenjeni pretežno 
za geomehanske preiskave, zato smo namensko 
vozilo poimenovali mobilni geomehanski labo-
ratorij (MGL). Večina opreme še ni nabavljena, 
zato smo si jo pri izdelavi nadgradnje izposodili.
Po dveh mesecih testne uporabe mobilnega geo-
mehanskega laboratorija ugotavljamo, da:
•	 prisotnost	 MGL	 na	 gradbiščih	 in	 izvajanje	 
 meritev bistveno povečujejo prizadevanja  
 izvajalcev del za višjo kakovost opravljenih del.
•	 osnovna	konfiguracija	vozila	ustreza	predvideni	 
 namenski rabi.
•	 bo	za	večjo	varnost	pri	gibanju	po	brezpotjih	 
 potrebno vgraditi daljinsko upravljan vitel.
•	 vzdrževanje	namenskega	vozila,	predvsem	pa	 
 opreme v njem, zahteva veliko dodatnega  
 dela, ki ga ni mogoče opraviti brez stalne garaže  
 (polnjenje baterij, pranje sit in ostale opreme,  
 dopolnjevanje kremenčevega peska, kolov in  
 papirja za tiskalnik).

Mobilni geomehanski laboratorij je prav gotovo 
velika pridobitev oddelka za gozdno gradbeništvo 
in viden dokaz, da naša družba načrtno podpira 
razvoj gozdarske stroke v Sloveniji.

dr. Robert Robek

Slika 3: Merilna in varnostna oprema terenska dela oddelka za gozdno gradbeništvo na SIDG (foto: arhiv SiDG)
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V ZASAVJU je na obisku družina, ki šteje več 
milijonov. Je dobrodošla in vredna občudovanja. 
Sliši na ime pinoža, Fringilla montifringilla, 
(Linnaeus, 1758). 
 
Status: Zimski gost, v Srednjo Evropo in Sredo-
zemlje prihaja na prezimovanje iz Skandinavije 
in Sibirije.
Velikost: 15 cm, masa 22 – 28 g, razpon peruti 
25 cm.
Posebnost: Pozimi se klati po Evropi v velikih 
jatah, v katerih je lahko več milijonov ptic.
Značilna barva: Ramena in prsi so oranžno rjave 
barve, trebuh je bel, konec zime ima glavo veči-
noma črno, hrbet pa rjavkast. Samica je svetlejših 
in maj kontrastnih barv. Samica je zelo podobna 
samici ščinkavca.
Spolna dvoličnost: Spola se med seboj po barvi 
perja dobro ločita.
Značilna oblika: tipična za ščinkavce

Ko te miljoni obiščejo v revirju
GKD 148.2Fringilla montifringilla+151(497.4Zasavje)(045)=163.6

Slika 1: Drevesa, »olistana« s pinožami (foto: V. Šeško)

Značilno vedenje: tipično za ščinkavce
Razširjenost: Pinoža v Sloveniji ne gnezdi.
Habitat: Iglasti in brezovi gozdovi severne Evrazije.
Čas gnezdenja: junij, julij
Gnezdišče: Drevesna krošnja iglavcev oz. mešani 
gozdovi tajge.
Gnezdo: okroglo, dobro narejeno gnezdo je 
narejeno iz mahu, lišajev, bilk postlano z dlako 
in rastlinsko volno
Jajca: plavo zelena z rdeče rjavimi lisami, velikost 
19/15 mm
Leglo: 1 leglo, 4 do 9 jajc
Prehrana: žuželke, drobna drevesna semena, 
pozimi bukov žir, sončnice in proso, semena 
črnega gabra
Ogroženost: Zaenkrat ni videti ogrožena.
(Wikipedia)

In danes ta več kot milijonska jata pinož dela 
družbo in poje. 
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Slika 2: Pinože v letu (foto: V. Šeško) Slika 3: Jata pinož (foto: V. Šeško)

Gozdarstvo v času in prostoru
V Sloveniji je pinoža izjemna gnezdilka, je 

pa reden gost v zimskem času. Ptice pinože, 
ki spadajo med ptice pevke, natančneje med 
ščinkavce, kamor sodijo tudi kalin, dlesk, lišček, 
zelenec idr., so selivke. Tajga Severne Evrope je 
njihov dom toplejšega dela leta, kjer tudi gnezdijo. 
V zimskem času pa v velikih jatah odpotujejo 
proti jugu in si poiščejo hrano in zavetje tudi v 
naših gozdovih. Množično smo jih že opazovali 
v zimi 2004-2005 na območju Bohorja in v zimi 
2008-2009, ko se je na skupnem prenočišču na 
območju Trnovskega gozda zbrala jata okoli 
dveh milijonov ptic. Letošnja jata, ki smo jo 
opazili že sredi decembra, predvsem pa v mesecu 
januarju 2019, se je zadrževala na Kumljanskem, 
Jatni, dolini Sopote in Oglarski deželi,  kjer so s 
svojim preletom občasno skoraj zatemnile nebo. 

Ornitologi ocenjujejo, da jih je v naših krajih 
kar pet milijonov, kar je največ opaženih pinož v 
Sloveniji do sedaj. K nam jih je verjetno privabila 
mila zima v tem obdobju in zelo obilen obrod 
bukovega žira minulo jesen. Žir ima pinoža daleč 
najrajši.  V ožje območje Velike Preske, Polšnika 
ob začetku doline Sopote,  so se vračale jate vsak 
dan po četrti uri. Zjutraj pa odšle od pol osme 
do pol devete ure na lov za hrano. Gibale so se 
v krogu več deset kilometrov. Letijo v manjših 
jatah, po pet, tudi po več sto. Posebne hierarhije 
ne poznajo, kot npr. žerjavi. 

Imeli smo srečo, da smo lahko priča tej najlepši 
glasbi, ki jo ustvarja tri – do pet milijonski orkester.

Jože Prah, revirni gozdar ZGS
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Uvodnik

Vredni sortimenti listavcev niso pomembni zgolj 
zaradi visokih doseženih cen na trgu, ampak 
tudi zaradi zagotavljanja vrstne pestrosti in večje 
stabilnosti gozdov
Že trinajsto leto zapored so se v Slovenj Gradcu zbrali prodajalci in kupci vrednejšega 
lesa. Dražba je dobrodošlo nasprotje trenutno »prepogostim« sanitarnim sečnjam, 
katerih rezultat so ogromne količine razvrednotenega lesa. Podobno kot v prejšnjih 
letih je bilo tudi tokrat največje zanimanje po hlodovini hrasta, macesna, javorja 
in oreha. Na dražbah lesa so navadno izpostavljene visoke cene, a hkrati se je treba 
zavedati, da so potrebna desetletja za nastanek takega dragocenega lesa. Nekatera 
drevesa z visokokakovostnim lesom so verjetno zrasla naključno, gozdarji pa verja-
memo tudi, da je večina posledica dolgoletnega načrtnega in strokovnega sodelovanja 
med lastniki gozdov in gozdarskimi strokovnjaki. Pri vzgoji kakovostnih sortimentov 
je ključna prava izbira drevesne vrste in njenega optimalnega rastišča ter kasneje 
pravilno izvedena nega in z redčenjem prenos prirastka na tako imenovane izbrance 
oz. najbolj kakovostna drevesa. Naloga naslednje generacije lastnikov in gozdarjev 
pa je prepoznati taka izbrana drevesa in jih namesto na navadne žage usmeriti na 
tovrstne licitacije. Na licitaciji na Koroškem je vsako leto več hlodov, kar kaže na velik 
potencial slovenskih gozdov. Truditi se moramo, da ne bomo samo poželi dobrega 
dela prejšnjih generacij, ampak da zanamcem zagotovimo v gozdu vsaj toliko ali še 
več novih kosov vrednejših dreves.

Na licitaciji so se kupci ponovno zanimali tudi za kakovostne sortimente sadnih vrst, 
kot so hruške, jablane in slive. Žal se še dandanes prepogosto zgodi, da po obnovi 
visokodebelnih sadovnjakov večina lesa konča v domači peči, namesto pri mizarskih 
mojstrih. Zaradi reliefnih značilnosti Slovenije je glede tega še veliko možnosti. Dre-
vesno-pašni podsistemi ali visokodebelni sadovnjaki so zanimivi za območja, ki ne 
omogočajo intenzivnega kmetijstva. Lahko pa na takih površinah sočasno potekata 
paša drobnice ali avtohtone pasme domačega goveda ter vzgoja visokodebelnih sadnih 
dreves, katerih les bo po obnovi zanimiv za »butične« lesene izdelke.

Pomlad je pred vrati in kmalu se bodo olistale vse domače in hkrati tudi tujerodne 
rastlinske vrste. V tej številki predstavljamo invazivno tujerodno vrsto kudzu, ki so 
jo leta 2018 odkrili na dveh lokacijah na Primorskem. Za svojo rast potrebuje oporo 
in je podobna fižolu, vendar lahko na dan zraste tudi do 25 cm in tako preraste 
številne avtohtone vrste.

Tokratni znanstveni prispevek ponuja razmislek o optimizaciji v gozdu redno izkrčenih 
površin zaradi daljnovodnih presek. Glede na Zakon o gozdovih te površine spadajo 
v kategorijo druga gozdna zemljišča. Zaradi nevarnosti poškodb žic je treba na vsake 
toliko let znotraj določenega koridorja posekati vsa drevesa. Če bi širino koridorja 
prilagajali glede ne reliefne značilnosti in poves žic, bi lahko za gojenje vrednejšega 
lesa pridobili dodatne površine gozdov.

Dr. Mitja SKUDNIK
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Strokovna razprava
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Invazivna tujerodna rastlinska vrsta kudzu (Pueraria montana 
var. lobata) je potencialna grožnja za slovenske gozdove
Invasive Alien Plant Species Kudzu (Pueraria montana var. lobata) as a Potential 
Threat for Forests in Slovenia

Janez KERMAVNAR1, Lado KUTNAR2, Aleksander MARINŠEK3,4, Jana KUS VEENVLIET5, Maarten 
de GROOT6

Izvleček:
Kermavnar, J., Kutnar, L., Marinšek, A., Kus Veenvliet, J., de Groot M.: Invazivna tujerodna rastlinska vrsta kudzu 
(Pueraria montana var. lobata) je potencialna grožnja za slovenske gozdove; Gozdarski vestnik
Kudzu (Pueraria montana var. lobata) je invazivna tujerodna rastlinska vrsta, za katero v Sloveniji do pred nedavnim ni 
bilo podatkov o pojavljanju v naravi. Poleti 2018 sta bili v informacijskem sistemu Invazivke (www.invazivke.si) potrjeni 
prvi najdbi kudzuja pri nas v naravnem okolju. V tej podatkovni bazi se kot podpora za sistem zgodnjega obveščanja 
in hitrega odzivanja (ZOHO), ki se razvija v sklopu projekta LIFE ARTEMIS, zbirajo podatki o invazivnih tujerodnih 
vrstah pri nas. Obe nahajališči kudzuja sta v submediteranskem fitogeografskem območju Slovenije, v bližini Strunjana 
in v Dekanih. Namen članka je predstaviti osnovne značilnosti invazivne rastlinske vrste, ki pri nas ni dobro znana. V 
prispevku opozarjamo tudi na potencialne negativne vplive, ki bi jih kudzu lahko povzročil z nenadzorovanim širjenjem, 
predvsem v gozdnem prostoru. Na ravni EU je kudzu zaradi potencialnih škodljivih vplivov na okolje uvrščen med 
tiste invazivne tujerodne vrste, za katere morajo države članice sprejeti takojšnje stroge ukrepe za odstranitev oziroma 
preprečitev širjenja. Zgodnje obveščanje in hitro odzivanje v začetnih fazah širjenja sta ključni dejavnosti, ki bistveno 
pripomoreta k učinkovitemu zmanjševanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst.
Ključne besede: kudzu, Pueraria montana var. lobata, invazivne tujerodne vrste, Invazivke.si, gozdovi, Slovenija

Abstract:
Kermavnar, J., Kutnar, L., Marinšek, A., Kus Veenvliet, J., de Groot M.: Invasive Alien Plant Species Kudzu (Pueraria 
montana var. lobata) as a Potential Threat for Forests in Slovenia; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry)
Kudzu (Pueraria montana var. lobata) is an invasive alien plant species whose presence in natural habitats in Slovenia 
was not documented until recently. Last summer however, first two confirmed records of kudzu were reported in the 
information system Invazivke.si. In this database, information on invasive alien species in Slovenia is collected as a 
support for the early warning and rapid response system being currently developed within the project LIFE ARTEMIS. 
Both sites where kudzu was found are located in Slovenian Istria, the Sub-Mediterranean phytogeographical region of 
Slovenia, near the town of Strunjan and in the town of Dekani. The aim of this paper is to describe basic characteristics 
of the kudzu, plant species which is not well-known in Slovenia, and to draw attention to the potential risks this species 
poses, in particular for forested areas. Based on the EU regulations, kudzu is on the official Union list of invasive alien 
species for which there is a high risk of causing significant adverse impacts in the environment. Early detection and 
rapid response in the initial stages of the invasion are key activities that largely contribute to the effective mitigation 
of the uncontrolled spread and the negative effects of invasive alien species.
Key words: kudzu, Pueraria montana var. lobata, invasive alien species, Invazivke.si, forests, Slovenia

1 J. K., mag. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, 
Slovenija; janez.kermavnar@gozdis.si
2 Doc. dr. L. K., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; 
lado.kutnar@gozdis.si
3 Dr. A. M., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; 
aleksander.marinsek@gozdis.si
4 Dr. A. M., Višja strokovna šola za gozdarstvo in lovstvo, Ljubljanska cesta 2, SI-6230 Postojna, Slovenija
5 J. K. V., univ. dipl. biol., Zavod Symbiosis, so. p., Metulje 9, 1385 Nova vas, Slovenija; jana.kus@zavod-symbiosis.si
6 Dr. M. de G., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; 
maarten.degroot@gozdis.si
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Širjenje invazivnih tujerodnih vrst je – poleg dro-
bljenja in krčenja naravnih habitatov, pretiranega 
izkoriščanja naravnih virov, onesnaževanja in 
podnebnih sprememb – eden od glavnih vzrokov 
za globalne okoljske spremembe in izumiranje 
vrst (MEA, 2005; Callen in Miler, 2015). Inva-
zivne tujerodne vrste (ITV) so vrste, ki jih je 
človek namerno (zaradi različnih interesov) ali 
nenamerno prenesel v okolje, v katerem jih prej 
ni bilo. V novih okoljih uspejo na najrazličnejše 
načine vzpostaviti populacije, se začnejo širiti in 
lahko z uspešnim tekmovanjem (kompeticijo) 
prevzamejo položaj dominantne vrste (Lowe in 
sod., 2000). Posledice tovrstnih invazij so lahko 
zmanjševanje biotske raznovrstnosti, spremembe v 
delovanju prizadetih ekosistemov, vpliv na zdravje 
ljudi in gospodarska škoda (de Groot in sod., 
2017a). Nemalokrat ITV ogrožajo obstoj redkih, 
zavarovanih in drugih varstveno pomembnih 
domorodnih vrst, naravnih združb ali habitatov. 
Zaradi naraščajoče globalizacije, svetovne trgovine 
in vse večje mobilnosti ljudi (turizem) se število na 
novo odkritih tujerodnih rastlin v Evropi vseskozi 
povečuje (Pyšek in sod., 2009). K temu dodatno 
pripomorejo tudi vplivi podnebnih sprememb, 
ki spodbujajo invazijske procese (npr. sprostitev 
abiotskih preprek) ter tako spreminjajo območja 
razširjenosti vrst (Bradley in sod., 2010).

ITV lahko vplivajo tudi na razmeroma ohra-
njene gozdne ekosisteme, v katerih nastajajo 
izrazite spremembe ekoloških razmer. V zadnjih 
nekaj letih so slovenske gozdove prizadele naravne 
motnje večjih razsežnosti (žledolom, napadi 
podlubnikov, vetrolomi) (Grecs in Kolšek, 2016; 
Brus in Kutnar, 2017). Obsežne površine zelo pre-
svetljenih in odprtih gozdnih sestojev so vstopna 
točka za številne tujerodne vrste (Kus Veenvliet 
in sod., 2017), ki so navadno bolj konkurenčne v 
ugodnejših svetlobnih razmerah. Moteni sestoji, 
degradirana gozdna rastišča ali kako drugače 
spremenjeni habitati so mnogo bolj dovzetni za 
uspešno naselitev in širjenje tujerodnih rastlinskih 
vrst, predvsem zaradi obilja dostopnih virov po 
motnji (svetloba, hranila) in zmanjšane konku-
rence domorodnih vrst (Moser in sod., 2009). 

V prihodnje bodo zaradi sprememb podnebja 
naravne motnje v gozdovih še pogostejše in inten-
zivnejše (Bradley in sod., 2010; Roženbergar in 
sod., 2017). Posledično lahko z veliko gotovostjo 
pričakujemo, da se bodo težave, povezane z ITV, 
v slovenskih gozdovih še povečevale. Poleg zelo 
razširjenih ITV rastlin, ki jih je zelo težko ome-
jevati, kot sta npr. robinija (Robinia pseudoacacia 
L.) in japonski dresnik (Fallopia japonica (Houtt.) 
Ronse Decraene), dodatno skrb povzročajo vrste, 
ki doslej na območju Slovenije še niso bile potr-
jene in so se izkazale za invazivne v nekaterih 
drugih, podnebno primerljivih predelih sveta. 
Ena takšnih vrst je kudzu (Pueraria montana 
var. lobata). Namen članka je opozoriti slovensko 
gozdarsko javnost na prisotnost te nove ITV v 
Sloveniji, predstaviti njene morfološke značilno-
sti, razširjenost in ekologijo. Posebno pozornost 
smo namenili invazivnim potencialom kudzuja 
in nevarnostim za naše gozdove ter možnostim 
njegovega obvladovanja oz. odstranjevanja.

2 OPIS VRSTE 
2 DESCRIPTION OF SPECIES 

2.1 Glavne značilnosti
2.1 Basic characteristics

Rastlina, imenovana kudzu, s priporočenim latin-
skim imenom Pueraria montana (Lour.) Merr. var. 
lobata (Willd.) Maesen & Almeida S.M. Almeida 
ex Sanjappa & Predeep, je vzpenjavka (plezalka), 
ki za rast v višino navadno išče pokončno oporo. 
Rod Pueraria iz družine metuljnic (Fabaceae) 
obsega okoli 15 vrst, nekatere izmed njih imajo 
po dve ali tri varietete (van der Maesen, 2002). 
Kudzu je listopadna trajnica, ki v tleh razvija zelo 
velike gomolje, ki so dolgi tudi do 2 m ter lahko 
pri starejših osebkih tehtajo kar 180 kg (Blaustein, 
2001; EPPO, 2007); služijo za shranjevanje oglji-
kovih hidratov in za obnovo nadzemnih delov 
rastline po vsakoletnem propadu (Harrington 
in sod., 2003). Vsa rastna in obnovitvena moč 
rastline izvira iz njenih podzemnih delov (Everest 
in sod., 1999), zato so za njeno uspevanje bistvene 
ugodne talne razmere (npr. dovolj globoka tla).

Kudzu je znan po izjemno hitri rasti. V eni 
rastni sezoni lahko v idealnih razmerah na dan 

Kermavnar, j., Kutnar, L., Marinšek, A., Kus Veenvliet, j., de Groot M.: Invazivna tujerodna rastlinska vrsta kudzu  
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zraste v dolžino/višino tudi do 25 (30) cm, na 
leto celo do 20 (30) m (Mitich, 2000; Gigon in 
sod., 2014; Kus Veenvliet in sod., 2017). Vsi deli 
rastline (listi, listni peclji, steblo, stroki) so bolj ali 
manj dlakavi. Listi (dolgi 8–20 cm in široki 5–19 
cm) so lihopernato sestavljeni iz treh lističev, ki 
so ovalni do okrogli, nedeljeni do trokrpi (slika 
1). Študije so pokazale veliko prilagodljivost kud-
zujevih listov, saj se lahko hitro obračajo glede na 
položaj sonca, s čimer optimizirajo fotosintezo in 
zmanjšajo temperaturo ter izgubo vode (Forseth 

in Teramura, 1986). Po obliki listov je kudzu sicer 
nekoliko podoben gojenemu navadnemu fižolu 
(Phaseolus vulgaris L.), ki ima le rahlo dlakave 
liste (Kus Veenvliet in sod., 2017) (slika 2).

Cvetovi so vijolični do modri z rumeno liso 
na dnu zgornjega venčnega lista – jadra (slika 3) 
in imajo značilen vonj po grozdju. Večinoma se 
pojavljajo v nerazvejenih socvetjih, dolgih 10–25 
cm. V zmernem podnebju kudzu praviloma cveti 
sredi poletja ali v poznem poletju (avgust, septem-
ber) (EPPO, 2007; Kus Veenvliet in sod., 2017).

Slika 1: Lihopernato sestavljen kudzujev list; posamezni lističi so krpati. (Foto: L. Kutnar)
Figure 1: The compound leaf of kudzu with three lobed leaflets. (Photo: L. Kutnar)
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Slika 2: Primerjava lastnosti kudzuja in fižola (povzeto po Kus Veenvliet in sod., 2017; avtor ilustracij: P. Veenvliet).
Figure 2: Comparison of some characteristics between kudzu and common bean. (Adapted from Kus Veenvliet et 
al., 2017; Author of illustrations: P.Veenvliet)
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Slika 3: Pokončno kudzujevo socvetje. Cvet ima na dnu zgornjega venčnega lista (jadra) rumeno liso.  
(Foto: A. Marinšek)
Figure 3: An upright inflorescence of kudzu. Each flower has a yellow spot at the base of its upper petal.  
(Photo: A. Marinšek)
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Semena se razvijejo v sploščenih, podolgovatih 
plodovih (strokih), dolgih 4–13 cm in širokih 0,6–
1,3 cm. Stroke, ki se po navadi vidni konec poletja 
oz. v začetku jeseni, poraščajo zlatorjave dlačice 
(slika 4). Semena so sploščena, jajčaste oblike in so 
rdečkasto rjave barve s črnim mozaičnim vzorcem 
na površini; dolga so pribl. 4–5 mm, široka 4 mm 
in debela 2 mm (van der Maesen, 1985).

2.2 Razširjenost
2.2 Distribution

Znane so tri varietete vrste Pueraria montana: 
var. lobata, var. chinensis (var. thomsonii) in var. 
montana (van der Maesen, 2002); najbolj razšir-
jena je var. lobata. Naravna razširjenost varietet 
se prekriva, vendar pa nimajo povsem enakega 
areala razširjenosti (Britton in sod., 2002). Zapisi 
o kudzujevi razširjenosti se nanašajo na vse tri 
varietete, zato po navadi prikazujejo večji naravni 
areal, kot lahko sklepamo iz posameznih virov. 
Natančna opredelitev geografskega območja, 
kjer kudzu uspeva domorodno, je posledično 
precej zahtevna. V širšem pomenu lahko poe-
nostavimo, da je naravno razširjen v vzhodni 
in jugovzhodni Aziji (van der Maesen, 2002; 
McClain in sod., 2006; Follak, 2011). Vrsta se je 
subspontano razširila v številne tropske predele 
Azije ali pa so jo namerno prenesli v Srednjo in 
Južno Ameriko, celinski del ZDA, južno Afriko 
(zlasti Južnoafriško Republiko) in tudi v srednjo, 
južno in jugovzhodno Evropo (van der Maesen, 
2002; ILDIS, 2007; Geerts in sod., 2016). Številni 
predeli sveta so primerni za uspevanje kudzuja, 
vendar je največ možnosti za njegovo uspešno 
naselitev tam, kjer so podnebne razmere podobne 
(primerljive) tistim v njegovem naravnem arealu 
(Callen in Miller, 2015). Pri razširjanju kudzuja na 
nova območja je najpomembnejši dejavnik človek 
(Geerts in sod., 2016), saj se vrsta sama po naravni 
poti ne more hitro razširjati (EPPO, 2007). Glavna 
pot vnosa na nova območja je namreč uporaba v 
hortikulturne (kot okrasna rastlina) in kmetijske 
namene (kot rastlina za preprečevanje erozije in 
kot krmna rastlina) (EPPO, 2007; Kus Veenvliet 
in sod., 2017).

V Severni Ameriki je kudzu že več desetletij 
znan kot zelo agresiven in nadležen plevel (Callen 
in Miller, 2015). A še preden so se zavedli njegove 

invazivnosti, so v ZDA množično promovirali 
njegovo sajenje. Leta 1876 so ga na veliki medna-
rodni razstavi v Philadelphiji predstavili javnosti in 
ga nato začeli promovirati kot zanimivo okrasno 
vzpenjavko (Shurtleff in Aoyagi, 1977). Kasneje, v 
30. letih 20. stoletja, so vrsto zaradi njene izjemno 
hitre rasti začeli načrtno uporabljati za stabili-
zacijo erozijskih območij in brežin, predvsem v 
jugovzhodnem delu ZDA (Coiner, 2012). Lastniki 
kmetijskih zemljišč so za zasaditev kudzuja na 
strmih, erozijsko ogroženih območjih prejemali 
pomoč vladnih organizacij (Soil Conservation 
Service) v obliki sadik in subvencij. Prav tako so 
ga sadili z namenom izboljšanja tal in kot hran-
ljivo krmno rastlino (EPPO, 2007). Rastlina se je 
uveljavila tudi zaradi drugih koristnih lastnosti, 
kot npr. uporabnosti gomoljev v tradicionalni 
medicini in azijski kulinariki, kjer so korenine oz. 
gomolji cenjeni kot izdaten vir škroba (Shurtleff 
in Aoyagi, 1977).

Vendar je v ZDA kudzu kmalu ušel izpod 
nadzora. Zaradi obsežnega načrtnega sajenja, 
ugodnih okoljskih razmer in odsotnosti naravnih 
sovražnikov (npr. žuželke, patogeni organizmi) je 
v 50. letih prejšnjega stoletja s svojim invazivnim 
širjenjem začel ogrožati druge kmetijske kulture 
(Miller in Edwards, 1983; Callen in Miller, 2015). 
Nekontrolirano širjenje kudzuja je v nekaterih 
zveznih državah ZDA doseglo zelo velike raz-
sežnosti, kar je v precejšnji meri tudi posledica 
demografskih in drugih socialnih sprememb v 
takratnem obdobju (npr. propad nasadov bom-
baža, opuščanje kmetovanja, selitve prebivalstva 
s podeželja v mesta) (Forseth in Innis, 2004). Leta 
1998 je Ameriški kongres kudzu uvrstil na seznam 
najbolj škodljivih invazivnih vrst v ZDA (Britton 
in sod., 2002), čeprav so ga kasneje izločili s tega 
seznama. Trenutno je potrjeno prisoten v 22 ame-
riških zveznih državah. Največ težav povzroča v 
zveznih državah Alabama, Georgia in Mississippi 
(Everest in sod., 1999; Blaustein, 2001). V teh treh 
zveznih državah so kudzu v preteklosti tudi največ 
sadili (Britton in sod., 2002). Populacije kuzduja 
so našli tudi na zahodni obali Severne Amerike, v 
ameriških zveznih državah Oregon in Washington 
ter v Kanadi (Ontario) (Aurambout in Endress, 
2018). V bližnji prihodnosti se bo kudzu najbolj 
širil v zahodnih regijah in v centralnih predelih 
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Slika 4: Kudzujevi stroki so porasli z dlačicami. (Foto: J. Kermavnar)
Figure 4: Hairy seedpods of the kudzu plant. (Photo: J. Kermavnar)
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ZDA (Callen in Miller, 2015). V zadnjem obdobju 
opazujejo njegovo širjenje tudi z jugovzhodnega 
dela ZDA proti severu celine, kar v veliki meri 
pripisujejo segrevanju ozračja (višje zimske tem-
perature) in višjim koncentracijam CO2 (Forseth 
in Innis, 2004; Bradley in sod., 2010). Po ocenah 
U.S. Forest Service (Ameriški zavod za gozdove) v 
ZDA kudzu skupno porašča kar 92.000 hektarjev 
gozdnih površin. Ocene glede celotne površine, 
ki jo prekriva v ZDA, se precej razlikujejo. Po 
nekaterih ocenah naj bi v ZDA pokrival povr-
šino v velikosti pribl. 3 milijone ha (McClain in 
sod., 2006; Webster in sod., 2006; Aurambout 
in Endress, 2018), vendar naj bi bil ta podatek, 
glede na druge javno dostopne informacije, precej 
nezanesljiv oz. precenjen.

Za razliko od jugovzhodnega dela ZDA, kjer 
odstranjevanju in nadzoru kudzuja namenjajo 
ogromno finančnih sredstev, je v Evropi za zdaj 
še lokalno razširjen. Njegova prisotnost je bila 
potrjena v Italiji, blizu Milana in Trsta, čeprav 
podatki o pojavljanju blizu Trsta niso zanesljivi. 
Znano je njegovo pojavljanje na 32 nahajališčih 
v toplejših predelih na jugu Švice (EPPO, 2007; 
Gigon in sod., 2014). V večini teh primerov naj 
bi se prvo širjenje pričelo s pobegom iz vrtov v 
naravna okolja že v 50. letih 20. stoletja (Gigon 
in sod., 2014). Na Hrvaškem (okolica Splita) in v 
Bosni in Hercegovini (Mostar), kjer so ga sadili 
kmalu po drugi svetovni vojni kot rastlino za 
izboljšanje tal (Beltram, 1954), je bil evidentiran 
pod imenom Pueraria thunbergiana Benth. (Maslo, 
2014; Nikolić, 2015). Nedavno ga je Maarten de 
Groot (Gozdarski inštitut Slovenije) našel tudi 
na hrvaškem otoku Krk. V preostalih predelih 
sveta ni zelo invaziven, z nekaj izjemami, npr. v 
Južnoafriški Republiki, kjer nekatere populacije 
izkazujejo izrazit invazivni potencial (Geerts in 
sod., 2016).

2.3 Ekologija
2.3 Ecology

Je svetloljubna rastlinska vrsta, ki praviloma ne 
prenese trajnega zasenčenja (van der Maesen, 
2002). Raziskave v borovih gozdovih (ZDA) z 
veliko gostoto dreves in normalnim sklepom 
krošenj so pokazale, da je vzpenjanje kudzuja 
iz podstojnih plasti sestoja zaradi zasenčenja 

onemogočeno (Harrington in sod., 2003). Kljub 
temu delno zasenčenje lahko celo spodbudi rast 
poganjkov, ki iščejo vir svetlobe. Fujita in sod. 
(2003) omenjajo, da je določena mera sencovzdr-
žnosti pogojena z njegovo sposobnostjo vezave 
dušika v tleh. Velika kudzujeva prilagodljivost na 
razmere močne osvetljenosti je bila opažena tudi 
pri spreminjanju listnega kota glede na položaj 
sonca z namenom čim večjega izkoriščanja razpo-
ložljive svetlobe (Coiner, 2012). Kudzu ni najbolje 
prilagojen na pomanjkanje vode v rastni sezoni, 
vendar lahko raste tudi v precej sušnih predelih 
(EPPO, 2007; Follak, 2011). V le-teh preživi zaradi 
obsežnega in globokega koreninskega sistema, 
ki služi kot rezervoar vode. Korenine lahko 
prispevajo več kot 50 % celotne biomase rastline 
in služijo kot založni organ, s pomočjo katerega 
se lahko obnovi po motnji (GISD, 2018). Kljub 
temu je malo verjetno, da bi vrsta naselila vroča 
in sušna območja (Follak, 2011). Na Japonskem, 
na območju naravne razširjenosti, uspeva v 
habitatih, kjer letna količina padavin ni manjša 
od 1000 mm (Mitich, 2000), v ZDA pa naj bi 
bil minimum količine padavin manjši (800 oz. 
celo 500 mm na leto) (Shurtleff in Aoyagi, 1977; 
Follak, 2011). Geerts in sod. (2016) so ugotovili, 
da je pri napovedovanju potencialne razširjenosti 
kudzuja odločilen pojasnjevalni dejavnik količina 
padavin v najtoplejši četrtini leta. Bradley in sod. 
(2010) omenjajo temperaturo zraka v jesenskih 
mesecih kot najbolj zanesljivo spremenljivko pri 
napovedovanju prihodnjega širjenja kudzuja v 
ZDA. Čeprav dobro raste na različnih tipih tal 
(Rhoden in sod., 1991; Gigon in sod., 2014), pa 
najbolje uspeva na dovolj globokih tleh. Ustrezajo 
mu dobro odcedna ilovnata tla, s pH vrednostmi 
med 5 in 7 (Mitich, 2000; van der Maesen, 2002). 
Kudzu pomembno spreminja kemijske lastnosti tal 
(npr. pH). Kot metuljnica v simbiozi z bakterijami 
veže dušik iz zraka. Ti procesi lahko celo podvojijo 
koncentracijo dušikovih spojin v zgornjih plasteh 
tal (Pron, 2006). Velike količine listnega opada 
kudzuja povečujejo vsebnost organske snovi v 
zgornjih talnih horizontih (Gigon in sod., 2014).

Na območju svoje naravne razširjenosti se 
kudzu pojavlja v toplejših predelih zmerne geo-
grafske širine ali na višjih nadmorskih višinah 
(sub)tropskega podnebja (van der Maesen, 2002). 
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Severna meja razširjenosti je pogojena z nizkimi 
temperaturami, saj so rastline občutljive na 
zmrzal (Mitich, 2000; Forseth in Innis, 2004). 
Čeprav za intenzivno rast potrebuje mile zime 
(5–15 °C) in dolga vroča poletja (nad 25 °C), pa 
je vrsta ekološko precej prilagodljiva (Coiner, 
2012): uspeva v različnih habitatih, kot so npr. 
gozdovi in gozdni robovi, gozdne plantaže, ob 
prometnicah, na brežinah, neobdelanih poljih in 
zaraščajočih se površinah ter na nabrežjih vodo-
tokov. Ustrezajo mu tudi ruderalna (drugotna) 
rastišča; zaradi obsežnega koreninskega sistema 
ter sposobnosti vezave atmosferskega dušika 
lahko naseli tudi revnejša rastišča (Gigon in sod., 
2014). Za naselitev in širjenje uspešno izkorišča 
različne motnje, zlasti v gozdovih (npr. požari), ki 
so rezultat naravnih ujm ali človekovih posegov 
(Forseth in Innis, 2004; Jenkins in Johnson, 2009; 
Geerts in sod., 2016).

Rastlina se spolno (s semeni) praviloma ne širi 
hitro (Coiner, 2012), čeprav pomen tega načina 
razmnoževanja še ni povsem dobro raziskan 
(Callen in Miller, 2015). Aurambout in Endress 
(2018) opozarjata na pomanjkljivo poznavanje 
tovrstnih dejavnikov (npr. plodenje oz. semenenje 
rastlin, stopnja kaljivosti semen, način razširjanja 
semen itn.), ki vplivajo na dinamiko širjenja kud-
zuja. Prav tako ni veliko znanega glede obstojnosti 
njegovih semen v talnih semenskih bankah (Geerts 
in sod., 2016). Populacije kudzuja zunaj območja 
naravne razširjenosti v večini izkazujejo nizko 
sposobnost preživetja semen, domnevno zaradi 
odsotnosti ustreznih opraševalcev (EPPO, 2007). 
Mnogo učinkovitejše kot na spolni način se na 
nova območja razširja z vegetativnim razmnože-
vanjem (Gigon in sod., 2014). Pri tem pride do 
izraza njegova sposobnosti razvoja novih korenin 
v kolencih (nodijih) (Harrington in sod., 2003); to 
so mesta vzdolž ovijalke, kjer se rastlina z vitico 
pritrdi na površino, v stiku s tlemi pa se lahko 
zakorenini (McClain in sod., 2006; Kus Veenvliet 
in sod., 2017). Vsako zakoreninjenje prispeva k 
dodatni preskrbi rastline z vodo in potrebnimi 
hranili (Gigon in sod., 2014). Tako kot mnoge 
druge olesenele ovijalke (plezalke) tudi kudzu za 
širjenje izkorišča drevje in infrastrukturne objekte 
(drogovi, napeljave, stavbe, itn.) ter zaradi tega 
rastlinam ni potrebno namenjati veliko energije 

(snovi) v lastna oporna tkiva (Bradley in sod., 
2010). Takšna strategija omogoča povečano pre-
meščanje snovi v podaljševanje poganjkov in rast 
asimilacijskih organov – listov. Kudzujeve rastline 
lahko razvijejo kar 10- do 15-krat večjo listno 
površino (preračunano na enoto stebelne/debelne 
biomase) v primerjavi z odraslimi listopadnimi 
drevesi, kar se po navadi kaže v izjemno gosti, 
večplastni zastrtosti velikopovršinskih monokul-
tur (Follak, 2011; Aurambout in Endress, 2018).

3 NEGATIVNI VPLIVI KUDZUJA
3 NEGATIVE IMPACTS OF KUDZU

3.1 Kudzu ogroža okolje in povzroča 
gospodarsko škodo

3.1 Kudzu is a threat to the environment and 
causes economic damage

Kudzu je zaradi kombinacije bioloških in funkci-
onalnih lastnosti (npr. prednostno premeščanje 
energije (snovi) v razrast in listno površino, 
izjemna sposobnost vegetativnega razmnože-
vanja, sposobnost vezave atmosferskega dušika) 
zelo agresivna in tekmovalno močna vrsta v 
različnih habitatnih tipih (Britton in sod., 2002; 
Follak, 2011). Velja za eno najbolj škodljivih 
invazivnih rastlinskih vrst na svetu (Forseth in 
Innis, 2004; Geerts in sod., 2016). V svetovnem 
merilu je bil kudzu zaradi negativnih vplivov na 
biotsko raznovrstnost in povzročanja ekonomske 
škode uvrščen na seznam 100 najbolj invazivnih 
tujerodnih vrst (Lowe in sod., 2000). Nentwig in 
sod. (2018) so v najnovejši študiji takson Pueraria 
montana var. lobata uvrstili kar na deseto mesto 
med 486 ocenjenimi škodljivimi ITV v Evropi.

ITV na splošno škodujejo ekosistemom in 
zmanjšujejo njihovo odpornost (Uredba ..., 2014). 
Glavni negativni kudzujev vpliv je zmanjševanje 
biotske pestrosti zaradi zasenčenja drugih rastlin 
(Pron, 2006). Z obremenitvijo z lastno težo in 
zasenčenjem (zmanjšan dotok svetlobe) vpliva 
na rast rastlin v pritalni in tudi drevesni plasti 
(McClain in sod., 2006; Gigon in sod., 2014). 
Z oblikovanjem obsežnih in gostih prepletov 
lahko popolnoma zaduši domorodne rastline, 
kar zmanjšuje vrstno pestrost rastlin (Gigon in 
sod., 2014), njihovo fotosintetsko aktivnost in 
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delovanje drugih vrst organizmov (npr. talni 
mikroorganizmi) (Britton in sod., 2002; Coiner, 
2012). Tako lahko bistveno vpliva na naravno 
pomlajevanje drevesnih vrst in dolgoročno tudi na 
vrstno sestavo gozdov (Blaustein, 2001; Berisford 
in sod., 2006). Takšne prizore lahko srečamo npr. 
na vzhodu in jugovzhodu ZDA (slika 5), kjer se 
nezadržno širi v listnatih in mešanih gozdovih 
(Forseth in Innis, 2004), kar vodi v bistveno spre-
membo strukture ter abiotskih in biotskih razmer 
v ekosistemu (EPPO, 2007). Kudzu dokazano 
zmanjšuje pestrost in obilje gozdnih vrst zelišč 
(Webster in sod., 2006).

Težave v gozdovih in gozdarstvu, povezane 
z invazijo kudzuja v ZDA, vključujejo zlasti 
izključitev domorodnih rastlinskih vrst, izgubo 
donosa nasadov gozdnega drevja, oteženo naravno 
pomlajevanje domorodnih drevesnih vrst in 
zmanjševanje sposobnosti gozdov za opravljanje 
ekosistemskih storitev, npr. otežen oz. ponekod 
tudi onemogočen dostop do zemljišč za lov, 

pohodništvo in opazovanje ptic (Mitich, 2000; 
EPPO, 2007; GISD, 2018). Ekonomska škoda, 
nastala zaradi občutnega zmanjšanja produktiv-
nosti gospodarskih gozdov, je v ZDA ocenjena 
na 75–380 milijonov evrov na leto, letni stro-
ški za njegov nadzor (omejevanje širjenja) pa 
so ocenjeni na okoli 440 evrov/ha (Forseth in 
Innis, 2004). Na najbolj kritičnih območjih, kjer 
je gosto prekril celotno pokrajino, celo omejuje 
vsakodnevne dejavnosti ljudi ter preprečuje nor-
malen razvoj urbanih predelov in podeželja. Če 
se prosto razrašča, lahko v celoti prekrije različno 
infrastrukturo (npr. drogovi in žice električne 
in telefonske napeljave) ter zapuščene stavbe. 
Ogroža tudi nekatera zavarovana območja narave 
(Blaustein, 2001). Po vnosu v določeno okolje ga 
je zelo težko nadzorovati ali celo izkoreniniti, še 
posebno v gozdnih in robnih ekosistemih. Vendar 
pa so znani tudi primeri uspešne odstranitve. Tako 
so npr. na območju nacionalnega parka Great 
Smoky Mountains National Park (ZDA) v dobrih 
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Slika 5: Popolnoma prerasla površina s kudzujem, ki se vzpenja in prerašča odrasla drevesa in drugo vegetacijo v 
ameriški zvezni državi Mississippi. (Avtorica fotografije: G. Parks Smith, CC BY-SA 3.0; vir: Wikimedia Commons)
Figure 5: A field completely covered with the kudzu plant. Kudzu climbs and overgrows mature trees and other 
vegetation in Mississippi, USA. (Author: G. Parks Smith, CC BY-SA 3.0; source: Wikimedia Commons)
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desetih letih zmanjšali letno število delovnih ur, 
potrebnih za njegovo odstranjevanje na območju 
parka iz pribl. 900 ur v letu 1994 na pribl. 50 ur 
v letu 2005 (Webster in sod., 2006).

3.2 Metode zatiranja in ukrepi za 
preprečevanje širjenja

3.2 Eradication methods and control 
treatments

Vnose novih tujerodnih vrst in širjenje že pri-
sotnih vrst skušamo preprečiti oz. zmanjševati z 
različnimi zakonodajnimi mehanizmi (de Groot 
in sod., 2017b). Tako je kudzu, poleg nekaterih 
drugih zelo invazivnih tujerodnih rastlin, kot 
so npr. žlezava nedotika (Impatiens glandulifera 
Royle), orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum 
Sommier & Levier), sirska svilnica (Asclepias syri-
aca L.), uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih 
vrst, ki zadevajo EU (Izvedbena uredba …, 2016; 
Izvedbena uredba …, 2017). Na seznam vrst v 
okviru pravnih aktov EU so uvrščene ITV, ki še ne 
rastejo v naravnem okolju na območju EU ali pa 
se je njihova invazija šele začela, in ITV, za katere 
pričakujemo najbolj škodljive vplive (na okolje, 
gospodarstvo, človekovo varnost in zdravje). 
Namen uredb je priprava ustreznih izhodišč 
za preprečitev ali ublažitev škodljivih vplivov 
ITV. Za ITV na tem seznamu morajo, skladno 
z Uredbo EU 1143/2014, države članice sprejeti 
takojšnje stroge ukrepe za preprečitev vnosa oz. 
omejitev njihovega širjenja (Uredba …, 2014). 
Kudzu je uvrščen tudi na seznam A2 Evropske 
organizacije za varstvo rastlin (EPPO). Za te 
škodljive organizme je državam pogodbenicam 
priporočeno, da jih obravnavajo kot karantenske 
škodljivce (EPPO, 2007).

Za uspešno odstranjevanje invazivnih rastlin je 
potrebno poznavanje temeljnih ekoloških značil-
nosti vrste, katere širjenje želimo omejiti. Tako z 
biološkega kot tudi finančnega vidika je pri odzi-
vanju na ITV bistvenega pomena preventiva oz. 
hitro odzivanje (de Groot in sod., 2017a). Ukrepe 
za zatiranje je treba začeti izvajati, še preden 
tujerodna vrsta razvije svoj invazivni potencial. 
Pozno ukrepanje povečuje stroške (odstranjeva-
nje, monitoring) in s tem povezane ekonomske 
izgube (Coiner, 2012). Zaradi ekstremno hitre 

rasti, zmožnosti preraščanja drugih rastlin, hitrega 
vegetativnega zakoreninjenja, velikih gomoljev 
in odsotnosti naravnih sovražnikov je zatiranje 
kudzuja tam, kjer se je že uspešno razširil, dolgo-
trajno in terja velike finančne vložke (Foresth in 
Innis, 2004; EPPO, 2007). Po navadi je največja 
težava velik prostorski obseg zatiranja.

Izbira ustrezne metode zatiranja je odvisna 
od različnih dejavnikov, vključno s starostjo in 
vitalnostjo rastlin, vrste terena, bližine vodoto-
kov in drugih vodnih teles. Za uspešno omejitev 
širjenja je ključno ponavljajoče se in večletno 
delo (Follak, 2011), kar je bilo nazorno navedeno 
tudi v študiji Aurambouta in Endressa (2018). 
V nadaljevanju so predstavljeni različni načini 
zatiranja in omejevanja kudzuja. Večina temelji 
na izkušnjah iz ZDA.

Rast in širjenje kudzuja lahko preprečimo z 
uporabo treh glavnih skupin metod: mehanske, 
biološke in kemične (Rhoden in sod., 1991). 
Osnovne metode odstranjevanja kudzuja zajemajo 
mehansko odstranjevanje. Fizično odstranjevanje 
(npr. izkop podzemnih delov rastline) je sicer 
najbolj učinkovito, vendar je za izčrpavanje in 
uničenje obsežnega koreninskega sistema potrebno 
veliko časa, napora in je neprimerno za večje povr-
šine (Geerts in sod., 2016). Kljub temu za uspešno 
dolgoročno zatiranje kudzuja ni potrebno, da bi 
uničili ves podzemni koreninski sistem, ki je lahko 
zelo razvejen in globok. Pomembno je le, da se 
odstrani ali uniči koreninski vrat (ang. root crown) 
in vse živice posamezne rastline. Koreninski vrat 
je vlaknasto tkivo, ki je na prehodu korenine v 
steblo. Starejši kot je koreninski vrat, globlje v tleh 
se pojavlja. Poganjki rastejo iz koreninskega vratu 
in nodijev in ne iz korenin. Izkopavanje kudzuja ni 
učinkovito, če v zemlji ostanejo deli koreninskega 
vratu, iz katerih lahko rastlina ponovno uspešno 
odžene (Miller in Edwards, 1983). Mehanske 
metode za odstranjevanje kudzuja zato vključujejo 
odstranitev koreninskega vratu, navadno tik pod 
tlemi. V določenih primerih je vztrajno mehansko 
zatiranje lahko precej učinkovito.

Pogosta pritalna košnja kudzujevih osebkov 
v dveh vegetacijskih sezonah učinkovito izčrpa 
korenine in je uspešna na ravnih in odprtih povr-
šinah (Everest in sod., 1999). Vsaj na omejenem 
območju je mogoče vrsto omejiti tudi z intenzivno 
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pašo govedi, prašičev, konj ali koz (Rhoden in sod., 
1991; Harrington in sod., 2003). Tak način odstra-
njevanja je zelo primeren za populacije kudzuja v 
bližini vodotokov, kjer so drugi načini zatiranja 
(npr. uporaba herbicidov) okoljsko sporni (Geerts 
in sod., 2016). Lokalno je mogoča tudi uporaba 
ognja kot zatiralnega sredstva. Za kontroliran 
požig se odločamo predvsem na starih žariščih, 
kjer želimo odstraniti celoten vegetacijski pokrov 
(neželeni vplivi na domorodno vegetacijo) in 
pripraviti tla za kaljenje domorodnih vrst. Vendar 
lahko z ognjem celo dosežemo nasprotni učinek, 
saj požiganje spodbudi vegetativno odganjanje 
kudzuja in poveča kaljivost njegovih semen v tleh 
(Geerts in sod., 2016).

Najučinkovitejša je kombinacija različnih 
metod zatiranja. Kot primer je bila večkrat nave-
dena kombinacija redne (tedenske) čim nižje 
košnje ter intenzivne paše drobnice več let zapored, 
saj se tako uspešno oslabi kudzujeve rastline – 
vsako ponovno odganjanje izčrpava zaloge ogljiko-
vih hidratov v gomoljih. Pri integriranem sistemu 
zatiranja kudzuja je pomemben element biološko 
zatiranje s fitopatogenimi organizmi (bakterije, 
glive) (Boyette in sod., 2001; Britton in sod., 2002). 
V ZDA uporabljajo tudi kemično zatiranje, ki je 
lahko sicer zelo učinkovito, vendar je potrebna 
ponavljajoča uporaba herbicidov v obdobju štirih 
do desetih let (Nelson, 1997). Običajno zatiranje 
s herbicidi (npr. glifosat) izvedemo kasneje, za 
opravljenimi drugimi metodami zatiranja, kar 
omogoča lažji nanos oz. vbrizganje herbicida v 
oslabljene rastline. Harrington in sod. (2003) so 
ugotovili, da kombinacija uporabe herbicidov 
in pospeševanje tekmovalnega pritiska drugih 
(domorodnih) vrst rastlin lahko učinkovito omeji 
širjenje kudzuja. Tudi drugi primeri iz ZDA 
dokazujejo, da je kudzu mogoče odstraniti oz. 
vsaj omejiti njegovo širjenje, vendar sta pri tem 
ključnega pomena redno izvajanje ukrepov in 
spremljanje stanja.

V Sloveniji bo treba poiskati optimalno rešitev 
za zatiranje kudzuja. V večini primerov bo ob 
pravočasnem odkritju nahajališč (žarišč) vrste in 
ob takojšnjem ukrepanju treba začeti z mehanskim 
zatiranjem. Po potrebi bodo sledili tudi drugi 
načini ali kombinacija različnih načinov zatiranja. 
V primeru obsežnejšega vdora kudzuja v gozdni 

prostor se moramo zavedati, da v slovenskih goz-
dovih (in npr. v vodovarstvenih območjih) uporaba 
kemičnih sredstev ni dovoljena, saj negativno 
vpliva na delovanje ekosistema, vpliva na druge 
vrste in populacije organizmov ter lahko škoduje 
tudi zdravju ljudi (Roženbergar in sod., 2017).

4 KUDZU, NAJDEN V SLOVENIJI
4 KUDZU WAS FOUND IN SLOVENIA

Inženir Slavko Gaberc je v elaboratu z naslovom 
Specifičnost gozdno vzgojnih nalog na ožjem 
flišnem področju Kopra napisal, da so že v 50. 
letih 20. stoletja izvajali poskuse s potaknjenci 
»zanimive leguminoze« kudzuja (Gaberc, 1958). 
Nameni poskusov so bili ozelenitev, izboljšanje 
rodovitnosti tal in preprečevanje erozijskih proce-
sov na flišu v Slovenski Istri. V delu je omenjeno, 
da so se v drevesnici »posajeni poganjki kudzuja 
silno razbohotili ter se iz posameznih gnezd razširili 
po okolici« (Gaberc, 1958: 41). Elaborat potrjuje, 
da je bil kudzu k nam prinesen že pred več kot 
pol stoletja. Iz dostopnih virov nismo uspeli ugo-
toviti podrobnejših podatkov o lokaciji poskusov 
sajenja kudzuja. Proti koncu 20. stoletja nismo 
bili posebej pozorni na to invazivno tujerodno 
vrsto in na splošno tudi ni bilo znano, ali pri nas 
v naravi sploh še uspeva. V omenjenem obdobju 
ni bilo dokumentiranih zapisov o njenem poja-
vljanju v Sloveniji.

23. avgusta 2018 je prvi avtor tega prispevka 
(Janez Kermavnar) med sprehodom in ogledom 
vegetacije naključno naletel na zelo razrasel osebek 
kudzuja ob cesti med Strunjanom in Pacugom oz. 
Fieso. Rastlina raste v mejici med asfaltno cesto in 
turističnim naseljem Salinera, v neposredni bližini 
Strunjana. Kudzu se vzpenja po odraslem drevesu 
robinije (Robinia pseudoacacia L.) in nižjem 
drevesu visokega pajesena (Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle) ter tudi po bližnji gosti podrasti, 
ki jo sestavljajo druge vzpenjavke in robidovje. 
Na omenjenem nahajališču rastlina uspeva že 
najmanj pet let, kar smo lahko preverili preko 
spletnega portala Google Street View (snemano 
v septembru 2013) (Google Maps, 2018). Podatek 
o najdbi kudzuja je bil vnesen v spletni portal 
Invazivke.si (www.invazivke.si), kjer se zbirajo 
podatki o tujerodnih vrstah pri nas. Zbiranje teh 
podatkov je v prvi vrsti namenjeno vzpostavitvi 
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trajne in javno dostopne baze podatkov ter kot 
podpora sistemu zgodnjega obveščanja in hitrega 
odzivanja (ZOHO) na ITV, ki se trenutno razvija v 
sklopu projekta LIFE ARTEMIS. Kmalu po najdbi 
kudzuja so predstavniki pristojnih organov (Mini-
strstvo za okolje in prostor RS, Gozdarski inštitut 
Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS 
za varstvo narave, Krajinski park Strunjan) teme-
ljito pregledali teren, kjer je bila rastlina odkrita. 
Za zanesljivejše stanje razširjenosti je bilo treba 
dodatno pregledati nekoliko širšo okolico. Skladno 
z dogovorom med pristojnimi institucijami so 
strokovnjaki ocenili tveganje ter določili ukrepe za 
njegovo izkoreninjenje (mehansko odstranjevanje 
in uničenje). Prvi ukrepi odstranjevanja kudzuja na 
tem nahajališču so bili izvedeni v decembru 2018.
V oktobru 2018 smo od dr. Branka Vreša (Bio-
loški inštitut Jovana Hadžija, ZRC SAZU) prejeli 
informacijo, da je bila vrsta na istem nahajališču 
na območju Strunjana predhodno že popisana 
(Vreš, 2018), še pred prvim vnosom v informa-
cijski sistem Invazivke.si. Pojavljanje kudzuja je 

13. 9. 2017 opazil dr. Igor Dakskobler, ki je najdbo 
vnesel v podatkovno bazo Biološkega inštituta 
ZRC SAZU (FloVegSi). Vendar ta najdba ni bila 
objavljena in podatek tudi ni bil javno dostopen.

Prvi zapis v spletni portal Invazivke.si in 
objava v medijih o pojavljanju kudzuja v Sloveniji 
je sprožila odzive javnosti in uporabnikov apli-
kacije Invazivke.si. Tako so v septembru 2018 v 
informacijski sistem Invazivke.si sporočili še eno 
nahajališče kudzuja, in sicer v Dekanih pri Kopru, 
blizu reke Rižane. Terenski ogled je potrdil, da je 
na tamkajšnji lokaciji kudzu precej bolj razširjen 
kot v Strunjanu. Glede na debelino debel lahko 
sklepamo, da kudzu na omenjeni lokaciji uspeva 
že vsaj deset let. Rastlina se razrašča na površini, 
ki meri v dolžino okoli 150 m in 3–4 m v širino. 
Večinoma prerašča tla in bližnjo ograjo, vzpenja 
pa se tudi po drevesih. Ponekod je kompaktna 
»odeja« kudzuja (slika 6) debela tudi do enega 
metra. Glede na močno razraščenost ocenjujemo, 
da bo odstranjevanje kudzuja na tej lokaciji zelo 
zahtevno.
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Slika 6: Zelo gosta razrast kudzuja v Dekanih (Foto: arhiv Zavoda Symbiosis)
Figure 6: A very dense cover of kudzu in Dekani (Photo: archive of Institute Symbiosis)
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5 RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI
5 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

V letu 2018 je bila v Sloveniji potrjena prisotnost 
invazivne tujerodne rastlinske vrste – kudzuja 
(Pueraria montana var. lobata) na dveh lokacijah 
v submediteranskem fitogeografskem območju 
Slovenije. Najdba nove tujerodne vrste, ki ima 
velik invaziven potencial in katere nenadzoro-
vano širjenje lahko povzroči resne posledice, 
je vsekakor zaskrbljujoča. Ključnega pomena 
je čimprejšnja odstranitev vrste iz ugotovljenih 
nahajališč, kar predpisujejo tudi pravni akti EU. 
Ukrepi so učinkoviti le, če so izvedeni razmeroma 
hitro po naselitvi oz. odkritju tujerodnih rastlin, 
saj se zaradi njihove hitre rasti s časom zmanjšuje 
možnost vpliva na njihovo širjenje. Pripravljen je 
bil tudi akcijski načrt za hitro odzivanje, ki je pod-
laga za nadaljnje ukrepe na terenu za odstranitev 
kudzuja (nahajališče pri Strunjanu). Slovenija je 
namreč po Uredbi EU 1143/2014 obvezana začeti 
z aktivnostmi za odstranitev njegovih populacij 
v treh mesecih po priglasitvi najdbe Evropski 
Komisiji (Uredba ..., 2014).

Follak (2011) na podlagi simulacij prostorskih 
modelov predvideva, da so v določenih predelih 
Slovenije podnebne razmere ugodne za uspevanje 
kudzuja in bi v prihodnje vrsta lahko postala zelo 
invazivna zlasti na območju jugozahodnega dela 
Slovenije in severne Italije. Na podlagi te študije 
bi se kudzu lahko razširil v več alpskih državah, 
kot so Švica, Avstrija, Italija in Slovenija. Zaradi 
potencialne nevarnosti in tudi pravnih zahtev EU 
mora biti vsaka najdba kudzuja na tem območju, 
neglede na velikost populacije, obravnavana pred-
nostno. Čeprav kudzu trenutno ni zelo razširjena 
tujerodna vrsta v Sloveniji in morda še ne kaže 
svojega invazivnega potenciala v polni meri, pa 
se velikokrat takšne ITV (npr. nelesnate in lesnate 
trajnice, drevesne vrste) začno intenzivno širiti 
šele z določenim časovnim zamikom (Webster 
in sod., 2006).

Najdba kudzuja in zavedanje o njegovi pri-
sotnosti v Sloveniji je prvi in pomemben korak 
k preprečevanju nadaljnjega širjenja. Glede na 
možnost pojavljanja te vrste tudi na drugih 
lokacijah je treba nadaljevati s sistematičnim 
zbiranjem podatkov. Sodelovanje poznavalcev 
rastlinskih vrst, terenskih gozdarjev, lastnikov 

gozdov, prostovoljcev, lastnikov parcel in lokal-
nih skupnosti bo pri zbiranju podatkov (zgodnje 
zaznavanje tujerodnih vrst in sporočanje novih 
najdb v informacijski sistem) in pri nadaljnjih 
ukrepih za njegovo omejevanje v veliko pomoč. 
Zgodnje obveščanje in hitro odzivanje v zgodnjih 
fazah širjenja sta namreč ključni dejavnosti, ki 
bistveno pripomoreta k učinkovitemu blaženju 
negativnih vplivov ITV (de Groot in sod., 2017b). 
Hkrati se v okviru projekta LIFE ARTEMIS, ki ga 
vodi Gozdarski inštitut Slovenije (v sodelovanju 
z Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za 
gozdove Slovenije in Zavodom Symbiosis), razvija 
celovit sistem zgodnjega obveščanja in hitrega 
odzivanja (ZOHO) (de Groot in sod., 2017b). 
Sistem bo dobra podlaga za ustrezno obravnavanje 
potencialno invazivnih vrst. V sistem ZOHO se 
bodo glede na ITV in z njo povezano problematiko 
vključevali različni sektorji (od pristojnih služb 
Ministrstev do naravovarstvenih služb in vseh 
drugih deležnikov), ki se ukvarjajo z naravo in 
prostorom. Celovit sistem ZOHO mora vključe-
vati tudi sistemsko urejeno spremljanje ITV, in 
sicer z namenom boljšega razumevanja ekologije, 
razširjenosti in vzorcev širjenja teh vrst ter tudi 
njihovih odzivov na izvedene ukrepe za omeje-
vanje širjenja. Čeprav je sistem še v razvoju, pa 
se je ravno na primeru najdbe kudzuja pokazala 
uporabnost informacijskega sistema Invazivke.
si ter odzivnega mehanizma ZOHO, saj je od 
najdbe do prvih aktivnosti odzivanja minilo zelo 
malo časa.

ITV so resna grožnja za trajnost in ekološko 
stabilnost gozdov (Jose in sod., 2009; de Groot 
in sod., 2017a). Kudzu, kjer je naturaliziran ali že 
invaziven, v gozdu povzroča številne težave: 1) v 
mlajših razvojnih fazah zavira ali celo popolnoma 
onemogoča obnovo in naraven razvoj gozda; 2) s 
preraščanjem krošenj odraslih dreves zmanjšuje 
njihov prirastek. Hkrati na območjih, kjer tvori 
goste in neprehodne sestoje, vpliva tudi na estetsko 
funkcijo gozdov in videz naravne pokrajine. Po 
navedbah nekaterih avtorjev (npr. Webster in sod., 
2006) je kudzu ena redkih nedrevesnih ITV, ki je 
sposobna neposredno tekmovati za rastni prostor 
z domačimi drevesnimi vrstami. Zelo dobro 
se obnavlja na že obstoječih površinah, s hitro 
vegetativno rastjo (in redkeje tudi s semeni) pa 
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se lahko razširi na nove površine. Rastna oblika 
(vzpenjavka) in hitra rast mu omogočata širjenje 
z rastišč ob prometnicah v notranjost gozda, še 
zlasti, če v bližini nastane sestojna vrzel. Odprte 
gozdne površine in sestojne vrzeli, ki so v naših 
gozdovih nastale po številnih velikopovršinskih 
ujmah, so ugodno rastišče za potencialno širjenje 
kudzuja. Najhitreje pa se lahko naseli in začne 
razraščati na gozdnih robovih.

Razvoj slovenskih gozdov se praviloma usmerja 
po načelih sonaravnega gospodarjenja, ki v 
ospredje postavlja rastiščem prilagojene domo-
rodne (drevesne) vrste (Kutnar in Pisek, 2013). 
V zadnjem času se je zaradi naravnih motenj 
potreba oz. upravičenost po uporabi nekaterih 
tujerodnih drevesnih vrst morda res povečala in 
bi bile lahko take tujerodne vrste do neke mere 
celo primerna rešitev za obnovo poškodovanih 
gozdov (Brus in Kutnar, 2017). V povezavi s tem 
se večkrat omenja nekatere tujerodne drevesne 
vrste, kot je npr. zelena duglazija (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco). Za to vrsto, ki so jo pri 
nas poskusno sadili v gozdove že v preteklosti, v 
Sloveniji niso znani primeri invazivnega širjenja, 
vendar študije v tujini kažejo na njen invazivni 
potencial (Richardson in Rejmánek, 2004).
Po drugi strani pa postaja odnos do vnosa tuje-
rodnih vrst v naravo utemeljeno vse bolj kritičen 
(Veselič in sod., 2016), saj take vrste pomenijo 
določeno tveganje oz. so z njimi povezane nekatere 
negotovosti. Pri vseh tujerodnih rastlinskih vrstah 
je treba biti previden, saj se lahko njihov invazivni 
potencial pokaže šele po obdobju prilagoditve oz. 
naturalizacije, ki lahko traja tudi več desetletij ali 
stoletij. Nekatere tujerodne drevesne vrste, kot sta 
npr. visoki pajesen (Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle) in ameriški javor (Acer negundo L.), so 
pri nas načrtno pospeševali in gojili (visoki pajesen 
za pogozdovanje kraških goličav, ameriški javor 
kot okrasno drevo v parkih) že pred stoletji, šele 
v zadnjem obdobju pa se hitro invazivno širijo 
na precej različna gozdna rastišča in v njih izpo-
drivajo domorodno rastje (Dakskobler in sod., 
2016; Čarni in sod., 2016). Podoben invazivni 
potencial izkazuje tudi rdeči hrast (Quercus rubra 
L.) (sajen kot okrasno drevo in v gozdnih nasadih), 
ki se ponekod zaradi zelo dobrega naravnega 
pomlajevanja subspontano širi (Dakskobler in 

sod., 2016). Z ekonomskega vidika je kritična 
presoja smiselnosti vnašanja tujerodnih vrst 
potrebna tudi zaradi večinoma negativnih izkušenj 
z gozdnimi in zunajgozdnimi nasadi nekaterih 
drugih tujerodnih drevesnih vrst v preteklosti 
– torej ne zaradi njihovega invazivnega širjenja, 
ampak zaradi neuspelih poskusov. Obenem je 
precej gozdov, ki so bili po zadnjem žledolomu 
in gradacijah podlubnikov najbolj poškodovani 
(npr. dinarski jelovo-bukovi gozdovi), uvrščenih v 
območja Natura 2000, kjer je vnos tujerodnih vrst 
zakonsko prepovedan (ZON, 2004; Uredba o ..., 
2004). Povečanje vrstne pestrosti gozdov je tako 
treba v prvi vrst doseči z domačimi vrstami, na 
najbolj kritičnih rastiščih pa je sajenje določenih 
tujerodnih vrst v manjšem obsegu verjetno le 
sprejemljivo. Vendar moramo v takih primerih 
čim bolj upoštevati načela sonaravnega gospo-
darjenja z gozdom in veljavno zakonodajo, ki 
ureja to področje.

Pri aktivnostih gozdnogospodarskega načrto-
vanja in gozdnogojitvenega ukrepanja bo treba vse 
bolj upoštevati tudi pojavljanje, širjenje in vplive 
ITV. Razviti je treba celoten sistem gozdnogojitve-
nih ukrepov, ki bo skupaj z drugimi sektorji čim 
učinkoviteje reševal obsežno problematiko ITV. 
Pri tem bomo morali večjo pozornost nameniti 
rastiščem, kjer je pojavljanje teh vrst verjetnejše, 
npr. gozdne poseke, gozdni robovi ter prehodi med 
gozdno in negozdno površino, pas ob gozdnih 
cestah in vlakah ipd. (de Groot in sod., 2017b). Za 
učinkovito omejevanje širjenja in s tem povezanih 
negativnih učinkov ITV je potrebno sodelovanje 
javnosti in lastnikov gozdov.
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Daljnovodne preseke v gozdnem prostoru
Transmission Lines Clearings In Forest Areas

Nataša BUSER1, Milan KOBAL2

Izvleček:
Buser, N., Kobal, M.: Daljnovodne preseke v gozdnem prostoru; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 2. V slovenščini 
z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 25. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila 
Marjetka Šivic.
Obravnavali smo vidnost daljnovoda v prostoru in v nadaljevanju prikazali možnost prilagajanja poseka na 
koridorju daljnovoda, pri čemer smo upoštevali reliefne razmere in različne simulirane višine drevja (od 5 do 35 
m). Kot primer smo izbrali odsek obstoječega 220 kV daljnovoda med Hrušico in Postojnskim poljem (skupna 
dolžina 11.024 m). Vidnosti smo izračunali znotraj radija moteče razdalje (4.100 m). Daljnovodni stebri (skupaj 
30) so bili vidni s 33 % površine, različno široke preseke (pri določenih višinah drevja 15, 25 in 35 m) so bile v 
povprečju vidne s 30,3 % območja. Dolžina gozdnega roba in površina potrebnega poseka sta bili največji pri 
najvišjih simuliranih višinah drevja. Razlike v površini poseka so se večale linearno, medtem ko so se razlike v 
dolžini gozdnega robu eksponentno zmanjševale z večjimi simuliranimi višinami drevja
Ključne besede: daljnovodna preseka, vidnost, gozdni rob, krajina, geoinformatika, daljinsko zaznavanje.

Abstract:
Buser, N., Kobal, M.: Transmission Lines Clearings In Forest Areas; Gozdarski vestnik (Professional Journal of 
Forestry), 77/2019, vol 2. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 25. Translated by Breda Misja, 
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The aim of this paper is to show the possibility of changing visibility of the transmission line, creating powerline 
clearings and changing the length of forest edge, with respect to terrain conditions and different heights of trees 
(between 5 and 35 m). The section of transmission line between Hrušica Plateau and Postojna Basin was selec-
ted (total length 11,024 m). Visibility was calculated for 30 transmission towers within the radius of disturbing 
distance (4,100 m). Transmission towers were visible from 33% of the analysed area. The average proportion of 
the visible area of different transect width was 30.3%. The maximum surface of clearings and the length of forest 
edge were calculated at the maximum height of trees. The differences in the length of forest edge and surface of 
removals decreased with the height of trees.
Key words: transmission corridor, visibility, forest edge, landscape, geoinformatics, remote sensing
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Daljnovodi in njihovi koridorji so zaradi vse večjih 
potreb po električni energiji veliki porabniki 
prostora. Njihovo vključevanje v prostor temelji 
na varovanju okolja in zahtevah prebivalstva. 
Zaradi velike gozdnatosti Slovenije in splošnega 
izogibanja naseljenim območjem daljnovodi 
pogosto prečkajo gozdni prostor, kjer so daljno-
vodne preseke velik del odprtih koridorjev. Kot 
linijski elementi so lahko zaradi velikih dolžin 

estetsko moteč dejavnik v prostoru, pomembno 
pa vplivajo tudi na ekološke in socialne vloge 
gozda (Majkič, 2011).

Umeščanje daljnovodov v prostor mora zado-
ščati zahtevam porabnikov prostora, saj je s preč-
kanjem različnih zemljišč ogrožena njihova raba in 
zmanjšana vrednost oz. kakovost prostora (Majkič, 
2011). Kako opazen je daljnovod, je odvisno od 
njegovih dimenzij in prostorskih razmer (Jakl in 
Marušič, 1998). Med prostorskimi dejavniki, ki 
vplivajo na vidnost, prevladuje razgiban relief, 
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zaradi velike gozdnatosti Slovenije tudi višina in 
gostota rastja (Zakšek, 2006). Vpliv je v veliki meri 
pogojen z intenzivnostjo opazovanja in percep-
cijo (odnosom) opazovalca do infrastrukturnega 
objekta. Dejavnik moteče vidnosti se eksponentno 
zmanjšuje z oddaljenostjo opazovalca (Mišič in 
sod., 2010). 

Poseke so motenjski koridorji v gozdnem pro-
storu in povzročajo fragmentacijo krajinske matice 
ali zaplate (Pirnat, 2007). Na območju gozdov so 
vzdolž trase daljnovoda gozdne poseke, ki jih je 
treba vzdrževati. Širina gozdne poseke je odvisna 
od določene širine varovalnega pasu, lahko pa se 
razlikuje tudi glede na oblikovanost terena oz. 
višine vodnikov nad terenom, od višine dreves 
in od prečnega profila terena (Jakl in Marušič, 
1998). Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo 
IGLG (1976) je v krajinskoureditvenih načrtih 
trasiranja 380 kV daljnovodov v Sloveniji določil 
širino presek glede na višino rastja in višino vodni-
kov nad tlemi. Razen izgube gozdnih površin, 
poškodb vegetacijskega pokrova ob spravilu in 
slabših rastnih razmer ob novem gozdnem robu 
daljnovodi nimajo večjih negativnih vplivov na 
gozdni prostor (Kregar in Mandelj, 2009). Za 
gospodarjenje z gozdom je pozitivna izgradnja 
dostopnih poti za vzdrževanje posek. Večja odpr-
tost gozdov s prometnicami omogoča optimalnejše 
gospodarjenje (Kregar in Mandelj, 2009).

V prispevku ugotavljamo, kako so daljnovodni 
stebri in različno široke daljnovodne preseke, ki 
nastanejo pri različnih višinah drevja, vidni v 
prostoru. Raziskali smo tudi, kako širina preseke, 
z upoštevanjem reliefnih razmer in različnih višin 
dreves, vpliva na delež gozdnega robu in površino 
poseka glede na dolžino daljnovodnega koridorja.

2 METODE
2 METHODS

2.1 Objekt raziskave
2.1 Study area

Vidnost in širino daljnovodnega koridorja smo 
analizirali na izbranem odseku daljnovoda 220 kV 
Kleče– Divača, med delom Hrušice in Stranami 
pod Nanosom (Slika 1). Odsek je dolg 11.024 m. 
Na njem je 30 stebrov (oz. stojnih mest) daljno-
voda, s širino koridorja 40 m. Trasa daljnovoda 

prečka gozd na petnajstih različnih mestih v 
skupni dolžini 5.544 m, gozdne površine v okolici 
odseka daljnovoda obsegajo 71 % površin. Na 
območju Hrušice prevladuje gozdna krajina z 
dinarskimi jelovo-bukovimi gozdovi in značilnim 
visokokraškim reliefom. V nadaljevanju daljnovod 
poteka preko Postojnskega polja z gozdnato in 
večinoma kmetijsko krajino. Značilen je valovit 
rečno-denudacijski relief, prevladujejo bukovi 
in hrastovi gozdovi, ki so ponekod zasmrečeni.

2.2 Analiza vidnosti
2.2 Visibility analysis

Celotno analizo vidnosti in računanje različnih 
širin preseke smo izvedli v programskem okolju 
ArcGIS. Program zajema zbirko aplikacij, name-
njeno urejanju, obdelavi, prikazu in objavi geo-
grafskih podatkov. Za izdelavo digitalnega modela 
reliefa (v nadaljevanju DMR) in površja (v nada-
ljevanju DMP), ki sta bila podlaga pri nadaljnjem 
delu, smo uporabili podatke laserskega skeniranja 
Slovenije (Bric in sod., 2015). Geografski informa-
cijski sistemi (GIS) se uporabljajo pri načrtovanju 
daljnovodov (Grassi in sod., 2014; Bagli in sod., 
2011), v številnih primerih pa se lahko kot podpora 
laserskega skeniranja uporabljajo pri vzdrževanju 
daljnovodnih koridorjev (Bilc, 2002; Lovrenčič in 
sod., 2003; Kurinsky, 2013).

2.2.1   Analiza vidnosti daljnovodnih stebrov
2.2.1   Visibility analysis of the transmission    

  towers

Pri analizi vidnosti (angl. visibility analysis) smo z 
modelom vizualizacije ugotavljali, katera območja 
(preseke) in objekti (daljnovodni stebri) so vidni 
z določene lokacije. Digitalizirali smo izbrani 
odsek trase daljnovoda. V podlagi analize vidnosti 
daljnovodnih stebrov smo uporabili izdelano karto 
DMP s prostorsko ločljivostjo 5 × 5 m. Upoštevali 
smo naslednje parametre: višino daljnovodnih 
stebrov (27 in 32 m), višino opazovalca (1,75 m) in 
(motečo) razdaljo oz. radij, do katere sega analiza. 
Za slednji parameter smo izračunali motečo raz-
daljo na podlagi kartografsko določenega vidnega 
(o) kota v odvisnosti od velikosti objekta (G) in 
opazovane razdalje (g) (Obrazec 1). 
g = G / tan2o    (1)
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Slika 1: Prikaz analiziranega območja na satelitskem posnetku (Copernicus …, 2017)
Figure 1: Display of the analysed area on a satellite image (Copernicus …, 2017)
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Preglednica 1: Izračun moteče razdalje za daljnovodni steber
Table 1: Calculation of disturbing distance for transmission towers

V Preglednici 1 so prikazani podatki o stebrih, 
minimalnem vidnem kotu in izračunani moteči 
razdalji. Na podlagi izračunov smo vidnost analizi-
rali znotraj radija 4.100 m od osi trase daljnovoda. 
Rezultate smo prikazali s karto vidnosti, na kateri 
so prikazana območja, ki niso vidna z nobene 
opazovane točke (vidnost = 0), ter tista območja, 
ki so vidno izpostavljena (vidnost > 0). Območja 
smo razdelili v velikostne razrede glede na število 
vidnih stebrov in izračunali njihovo površino.

2.2.2   Analiza vidnosti različno širokih  
  daljnovodnih presek

2.2.2   Visibility analyses of clearings of  
  different widths

Za izračun vidnosti preseke smo uporabili karto 
rabe tal (Javni pregledovalnik..., 2016) in izločili 
gozdove. Na gozdnih površinah smo nato višinam 

z DMR prišteli različne višine dreves – 15, 25 
in 35 m – ter določili širino preseke. Za vsako 
določeno širino preseke in za enoten koridor, 
širine 40 m, smo izračunali vidnost daljnovodne 
preseke. Pri računanju vidnosti preseke smo za 
višino opazovane točke določili tla, torej 0 m.

2.2.3   Izračun širine preseke daljnovoda in  
  dolžine gozdnega robu

2.2.3   Calculation of width of clearings and  
  length of forest edge

Širino daljnovodne preseke in dolžino gozdnega 
robu vzdolž daljnovodnega koridorja smo izraču-
nali glede na različne simulirane višine drevja (5, 
10, 15, 20, 25, 30 in 35 m). Pri tem smo upoštevali 
različne reliefne razmere (DMR) in izračunali 
poves električnih vodnikov za vsak meter raz-
petine med dvema stebroma. Okoli vodnika smo 
upoštevali varnostno oddaljenost 5 m. Izračunali 
smo razdalje med vodnikom (skupaj z varnostno 

Objekt Geometrija Najmanjši  
vidni kot Višina Moteča razdalja

Napenjalni /  
kotni steber votel kvadrat 0,2247 ° 27 m 3442 m

Nosilni steber votel kvadrat 0,2247 ° 32 m 4079 m

Slika 2: Prikaz izračuna oddaljenosti vodnika od dreves
Figure 2: Example of the calculation of the distance of 
the transmission line from trees

Slika 3: Prikaz izračuna oblike daljnovodne preseke
Figure 3: Example of the calculation of the transmission 
line clearings



GozdVestn 77 (2019) 2 77

Buser, N., Kobal, M.: Daljnovodne preseke v gozdnem prostoru

Slika 4: Vidnost daljnovodnih stebrov
Figure 4: Visibility of the transmission towers

oddaljenostjo) in tlemi oz. podlago DMR (grafični 
prikaz izračuna na Slikah 2 in 3). Rastrsko pod-
lago DMR, ločljivosti 5 × 5 m, smo spremenili v 
točkovni sloj, vsako točko vodnika (vsak meter) 
povezali s točkami tal in izračunali razdalje v 3D 
prostoru. Širino izračuna smo omejili na 40 m na 
vsako stran vodnika.

Za prikaz območja, potrebnega poseka na trasi, 
glede na različne simulirane višine drevja (Sliki 2 

in 3), smo ustvarili poligone. Posamezni poligon 
prikazujejo vse točke na tleh, kjer je razdalja med 
vodnikom in tlemi – skupaj z dodano višino dreves 
– manjša od določene višine drevja (npr. 35 m za 
drevje, višine 30 m in 5 m varnostne razdalje). 
Upoštevali smo samo mesta poseka, večja od  
500 m2. Površina poligonov tako prikazuje pose-
kana območja na trasi, njihov obseg pa dolžino 
in obliko gozdnega roba.
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3 REZULTATI
3 RESULTS

3.1 Vidnost daljnovodnih stebrov
3.1 Visibility of the transmission towers

Na izbranem odseku daljnovoda je območje 
analize vidnosti znotraj moteče razdalje 4.100 
m skupaj obsegalo 14.301,4 ha. Daljnovodni 
stebri so bili vidni s 4.823,3 ha velike površine oz. 
33,7 % obravnavanega območja znotraj moteče 
razdalje (Slika 4).

Na sliki 5 je prikazano spreminjanje velikosti 
območja, s katerega so vidni daljnovodni stebri. Na 
vodoravni osi je podano število stebrov, navpična os 
pa prikazuje odstotek površine območja, od koder 
je vidno določeno število daljnovodnih stebrov. S 
14,35 % površine izračunanega območja (692,1 
ha) je viden en steber, sledita območji z dvema 
vidnima (640,9 ha) in tremi (506,4 ha) vidnimi 
stebri. Z najmanj območij (0,37 ha) je vidnih 29 
stebrov. To je tudi največje izračunano število vseh 
vidnih stebrov v prostoru (med 30 stebri na celotni 
trasi, ki so bili vključeni v analizo). Razvidno je 
eksponentno zmanjševanje površine z več stebri.

3.2 Vidnost različnih širin daljnovodne 
preseke

3.2 Visibility analysis of clearings of different 
widths

Izračunali smo velikost območja, s katerega so 
vidne različno široke daljnovodne preseke, ki bi 
nastale ob predpostavljenih višinah drevja 15, 25 
in 35 m in vidnost preseke za enoten daljnovodni 
koridor, širine 40 m. Preglednica 2 prikazuje 
površino in delež površin različnih širin preseke. 
Največje območje vidnosti daljnovodne preseke 
(4.395,9 ha) zavzema največja širina preseke, ki 
nastane pri višini drevja do 35 m. Površine obmo-
čja, s katerega so vidne različno široke preseke, se 
razlikujejo največ za 114,3 ha (to je razlika med 
površino območja, s katere je vidna preseka, ki bi 
nastala v primeru višine drevja 35 m, ter površino 
območja, s katere je vidna preseka, ki bi nastala v 
primeru višine drevja 15 m). Glede na površino 
celotnega območja znotraj moteče razdalje je ta 
razlika manjša od 1 %.

Slika 5: Spreminjanje velikosti območja, s katerega je vidno določeno število daljnovodnih stebrov.
Figure 5: Changes of area from where different numbers of transmission towers are visible.
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GDK 444(045)=163.6

LATINSKO IME
Cronartium ribicola J. C. Fisch.

RAZŠIRJENOST
Mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja je od nekdaj 
razširjena v Alpah na cemprinu in v vzhodni Rusiji ter 
Sibiriji na sibirskem boru. Z vnosom in razširitvijo areala 
zelenega bora v Evropi se je začela širiti na zahod. Danes 
je prisotna na celotnem, umetno ustvarjenem evropskem 
območju zelenega bora, tudi v Sloveniji. Z okuženimi 
sadikami iz Evrope so jo v začetku 20. stoletja prenesli tudi 
v Severno Ameriko.
GOSTITELJI 
Haplontski gostitelji: vse vrste petigličastih borov (Pinus 
spp.). Pri nas je najpogosteje okužen zeleni bor (P. strobus), 
manj občutljivi so cemprin (P. cembra), himalajski bor  
(P. wallichiana) in balkanski bor – molika (P. peuce). Dikariont-
ski gostitelji: črni ribez (Ribes nigrum) in druge vrste ribezov.
OPIS 
Mehurjevka zelenega bora je ena izmed najpomembnejših 
bolezni petigličastih borov v Evropi in Severni Ameriki. 
Najpogosteje jo najdemo v mladju in sestojih do razvojne 
faze letvenjaka. Je dvodomna oz. heteroecična rja, ki za 
razvoj potrebuje haplontskega in dikariontskega gostitelja. 
Na haplontskem gostitelju (borih) oblikuje spermogone in 
ecije, na dikariontskem (ribezih) pa uredinje in telije, ki 
oblikujejo bazidije z bazidiosporami. Okužba se z micelijem 
širi iz iglic v vejo in potem v deblo. Okuženi deli skorje se 
močno smolijo in dobivajo videz pravih rakavih ran. Micelij 
se razrašča v skorji, raste v vse smeri. Mlada drevesa in 
sadike, okužene z mehurjevko, odmrejo v dveh do štirih letih, 
starejša drevesa pa hirajo dvajset let ali več in se naposled 
posušijo. Najočitnejši simptom bolezni so belkasta do živo 
rumena mehurčasta spomladanska trosišča (eciji), ki se 
spomladi oblikujejo na okuženi borovi skorji. Spomladanski 
trosi (eciospore) ne morejo okužiti bora, ampak potrebujejo 
dikariontskega gostitelja. Veter jih prenese na ribezove 
liste, kjer se poleti na spodnji strani oblikujejo drobna 
živo rumena poletna trosišča (urediniji) s poletnimi trosi 
(urediniosporami), jeseni pa temno rjava stebričasta zimska 
trosišča (teliji) z zimskimi trosi (teliosporami). Iz zimskih 
trosov že jeseni, takoj po nastanku, poženejo bazidiji, na 
katerih nastanejo bazidiospore. Te veter prenese na borove 
iglice, kjer se začne nov razvojni cikel bolezni. 

V Evropi ecije glive Cronartium ribicola naseljuje hiperparazit, 
gliva Tuberculina maxima, ki preprečuje nastanek eciospor 
in tako zmanjšuje možnost  okužb na ribezu.

 ZNAMENJA (SIMPTOMI)
Bor – mehurjevka zelenega bora:
• okuženi del skorje najprej rahlo nabrekne, porumeni in  
 postopoma odmira,
• v aprilu in maju se na okuženi skorji ali le na robu stare  
 rakave rane pojavijo eciji. To so okrogle mehurjaste  
 izbokline, debele 2–3 mm, dolge 4–12 mm, belkaste do  
 živo rumene barve, iz njih se usipajo rumeni trosi,
• rakava rana na veji ali deblu,
• okuženi del veje ali debla je razpokan, pogosto črn in se  
 smoli.
Ribez – ribezova rja:
• na zgornji strani ribezovih listov poleti nastanejo rumene  
 pegice (kloroze), na spodnji pa živo rumena ali oranžna  
 poletna trosišča (urediniji),
• na mestu uredinijev se jeseni pojavijo zimska trosišča  
 (teliji), ki so videti kot rjava kosmata prevleka,
• okuženi listi prezgodaj odpadejo.

VPLIV
Na petigličastih borih mehurjevka zelenega bora ali ribezova 
rja povzroča odmiranje skorje in propad dreves. Mlajša 
drevesa odmrejo hitro, na starejših se okužba skorje povečuje 
več let in nastaja rakava rana. Ob dolgotrajnem hiranju slabo 
priraščajo, deblo je deformirano. Na ribezu gliva povzroča 
prezgodnje odmiranje in odpadanje listov ter zmanjšan obrod. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Na dvoigličastih borih (rdeči bor, črni bor, alepski bor, rušje, 
pinija) povzroča podobne simptome mehurjevka rdečega bora 
(Cronartium flaccidum). Na borih lahko rakaste razjede pov-
zročajo tudi druge bolezni (npr. borov smolasti rak (Fusarium 
circinatum), borov črni rak (Atropellis spp.), borov debelni rak 
(Crumenulopsis sororia)), ki pa ne tvorijo belo rumenih ecijev. 
Mlado skorjo borov pogosto obgrizujejo različni rilčkarji 
(Curculionidae), zaradi česar se skorja smoli, vendar rakava 
rana ne nastane.

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

Slika 1: Skupina mehurjastih ecijev na sadiki zelenega bora (foto: 
D. Jurc).
Slika 2: Razvoj značilnega raka in močno smoljenje debla (foto: S. 
K. Hagle, USDA Forest Service, Bugwood.org).

Slika 3: Urediniji na spodnji strani listov Ribes spp. (foto: R. L. 
Anderson, USDA Forest Service, Bugwood.org). 
Slika 4: Eciji, preraščeni s hiperparazitsko glivo Tuberculina 
maxima, ki oblikuje množico vijoličnih trosov (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.

Mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja

Tisk in oblikovanje publikacije je izvedeno 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 projekta CRP 
Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s 
saditvijo in setvijo v Sloveniji (V4-1818) ter v okviru programa mladih raziskovalcev.
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LATINSKO IME
Agrilus bilineatus (Weber, 1801)

RAZŠIRJENOST
Dvoprogasti krasnik izvira iz vzhodnega dela Severne Amerike,  
Kanade in ZDA. Zunaj tega območja so ga našli v letih 2013 in 
2016 v Turčiji na dveh lokacijah, med seboj oddaljenih 200 km. 
Dvoprogastega krasnika v Sloveniji še nismo našli.

GOSTITELJI
Kostanji (Castanea spp.) in hrasti (Quercus spp.).

OPIS 
Odrasli hrošči so bakreno zeleni in  dolgi od 5 do 13 mm. 
Na hrbtni strani vzdolž vsake pokrovke poteka tanka svetla 
proga (slika 1). Življenjski krog traja eno ali dve leti, odvisno 
od  podnebnih razmer. Samica odloži jajčeca posamično ali v 
skupinah v razpoke skorje gostiteljskih dreves. Jajčeca so ovalna, 
nagubana in mlečno bele do zlato rjave barve. Ličinke so bele 
do rjave in na koncu razvoja dolge od 18 do 24 mm (slika 2). 
Prehranjujejo se v notranjem delu skorje in v kambiju, s čimer 
poškodujejo drevo. Med prehranjevanjem ličinke oblikujejo 
vijugaste rove. V začetku razvoja ličink so rovi ozki, z njihovo 
rastjo pa postajajo vedno širši. Dvoprogasti krasnik prezimi kot 
ličinka in se zabubi v aprilu ali maju naslednje leto. Pri odraslih 
drevesih z debelo skorjo je bubilnica v skorji, pri mladih drevesih 
s tanko skorjo pa v lesu tik pod kambijem. Izhodne odprtine 
mladih hroščkov so široke 5 mm in imajo značilno obliko velike 
črke D. Odrasli letajo od aprila do septembra. 

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
Dvoprogasti krasnik je primarno sekundarni škodljivec, ki 
napade samo drevesa, ki so oslabljena zaradi različnih nega-
tivnih dejavnikov. Vendar pa lahko, kadar je populacija zelo  
številčna, napade tudi na videz zdrava drevesa in povzroči 
njihov propad. Simptomi napada dvoprogastega krasnika so:

• presvetljena krošnja zaradi manjših listov, ki so včasih  
 porumeneli (v celotni krošnji ali omejeno na posamične  
 veje), ali odmre drevo (slika 3),
• ličinke izjedajo značilne vijugaste rove v notranjem delu  
 skorje in v kambiju debla  ter večjih vej (slika 4), 
• izhodne odprtine odraslih hroščev so v obliki črke D in  
 merijo približno 5 mm v premeru,
• odrasli imajo vzdolž vsake pokrovke svetlo progo. 

VPLIV
V Evropi hrast in kostanj rasteta v gozdovih in nasadih in imata 
velik gospodarski in ekološki pomen. Še posebno hrast je eden 
od najpomembnejših gradnikov gozdov na tem območju. 
Hrast in kostanj sta pogosto posajena tudi kot okrasno drevje 
v urbanih območjih, kjer imata pomembno estetsko funkcijo. 
Obe vrsti sta zelo pomembni za proizvodnjo lesa.  Podnebne 
razmere v Evropi so zelo podobne tistim v območju naravne 
razširjenosti dvoprogastega krasnika v S Ameriki. Iz ZDA 
prihaja podatek, da je dvoprogasti krasnik napadel zdrava 
drevesa doba (Quercus robur) in povzročil njihov propad. Glede 
na to bi bila vrsta lahko zelo problematična v Evropi. Iz Turčije 
zaenkrat ne poročajo o škodi zaradi dvoprogastega krasnika. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Na hrastih se pojavlja več domorodnih vrst krasnikov, na 
primer hrastov krasnik (Agrilus biguttatus), ki so enako veliki 
in povzročajo enake simptome in znake kot dvoprogasti 
krasnik. Razlikovanje je mogoče na podlagi odraslih hroščev 
posameznih vrst, in sicer se podobne vrste razmeroma dobro 
razlikujejo od dvoprogastega krasnika po tem, da nimajo 
značilnih vzdolžnih prog na pokrovkah, ki so značilen 
razpoznavni znak dvoprogastega krasnika. 

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

Dvoprogasti krasnik

Slika 1: Odrasel dvoprogasti krasnik (foto: Robert A. Haack, USDA 
Forest Service, Bugwood.org)
Slika 2: Ličinki dvoprogastega krasnika (foto: David Cappaert, 
Bugwood.org)

Slika 3: Odmiranje hrasta je povzročil dvoprogasti krasnik (foto: 
Steven Katovich, USDA Forest Service, Bugwood.org). 
Slika 4: Značilni vijugasti rovi v kambiju, ki jih izjedajo ličinke 
dvoprogastega krasnika (foto: James Solomon, USDA Forest 
Service, 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.

Tisk in oblikovanje publikacije je izvedeno 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 
projekta CRP Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri 
obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji (V4-1818).
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3.3 Površine presek in dolžine gozdnega 
robu

3.3 Area of clearings and length of forest 
edge

Daljnovodne preseke zavzemajo določen delež 
gozdnega prostora, kjer poteka trasa. V Preglednici 
3 je prikazano spreminjanje površine preseke 
in spreminjanje skupne dolžine gozdnega roba 
glede na višino drevja na območjih, kjer trasa 
daljnovoda poteka skozi gozdni prostor. Število 
različnih območij poseka prikazuje, na koliko 
različnih lokacijah bi bil potreben posek in se 
zmanjšuje z višjimi simuliranimi višinami drevja, 
s posameznimi odstopanji pri 5 in 15 m visokem 
drevju. Površina poseka se z višjimi simuliranimi 
višinami drevja povečuje linearno. Pri skupni 
dolžini gozdnega roba se razlike v vrednostih 
pri višinah drevja nad 20 m znatno zmanjšajo.

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Daljnovodni stebri so bili pričakovano vidni z 
večjega deleža površine znotraj radija moteče 
razdalje, saj smo pri računanju vidnosti uporabili 
parameter višine objekta. Višina daljnovodnih 
stebrov je na nekaterih delih segala nad vegeta-
cijski pokrov. Tako se je površina vidnosti stebra 
povečala, čeprav je bil v takih primerih viden 
zgolj zgornji del stebra. Pri računanju vidnosti 
preseke smo se omejili na območja gozdov, kot 
višino objekta pa smo v tem primeru upoštevali 
le višino tal. Višine drevja smo določili sami in jih 
prišteli digitalnemu modelu reliefa, medtem ko 
smo pri računanju daljnovodnih stebrov v pod-
lagi uporabili model površja, ki vsebuje podatke 
o pokrovnosti površja. Neposredna primerjava 
površine območji vidnosti v našem primeru tako 
ni najustreznejša. 

Preglednica 2: Površina in delež območja, s katerega so vidne različne širine preseke
Table 2: Area and proportion of area from which clearings of different widths are visible.

Preglednica 3: Spreminjanje dolžine gozdnega roba in površine poseke pri izbranih različnih višinah drevja
Table 3: Changing the length of the forest edge and the clearing area at selected different heights of trees.

Višina drevja Velikost območja, s katerega so 
vidne različne širine preseke Delež

0–15 m 4.281,6 ha 29,9 %

0–25 m 4.347,3 ha 30,4 %

0–35 m 4.395,9 ha 30,7 %

Koridor 40 m 4.327,5 ha 30,3 %

Višina 
drevja

Število različnih 
območji poseka

Skupna dolžina 
gozdnega roba

Razlika v 
dolžini gozdnega 

robu glede na 
višino drevja 

35 m

Skupna 
površina poseke

Razlika v 
površini poseka 
glede na višino 

drevja 35 m

5 m 6 1.936 m 60,9 m 0,7 ha 88,4 ha

10 m 16 4.960 m 52,2 m 4,3 ha 63,3 ha

15 m 20 10.388 m 19,6 m 11,7 ha 41,5 ha 

20 m 14 12.925 m 6,5 m 20,0 ha 26,7 ha

25 m 12 13.819 m 5,7 m 27,3 ha 19,7 ha

30 m 11 14.651 m 4,1 m 34,0 ha 14,8 ha

35 m 10 15.279 m – 39,9 ha –
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Ocenjujemo, da je bila vidnost daljnovoda na 
območjih gozdov manjša tako v neposredni bližini 
daljnovoda kot tudi z bolj oddaljenih območij. 
Gozd je izrazita vidna prepreka kljub višini dalj-
novodnih stebrov, ki segajo nad sestojno višino 
(Ady in sod., 1979). Ko so stebri vidni delno, 
njihova moteča vidnost ni tako izrazita, kot je 
na območjih, kjer so stebri vidni v celoti (Mišič 
in sod., 2010). 

Glede na karte vidnosti so bili daljnovodni 
stebri in različne širine daljnovodnih presek na 
izbranem odseku (območja Postojnskega polja) 
izrazito bolj vidni z višje ležečih predelov; s 
pobočij Nanosa in Hrušice. V takih primerih 
so daljnovodni stebri vidni skoraj v celoti. Gozd 
in druge geomorfološke oblike (valovit teren) 
na takih območjih zaradi višinske razlike ne 
pomenijo izrazitejše vidne prepreke. V našem 
primeru taka območja niso bila v neposredni 
bližini daljnovoda. Po navedbah Mišiča in sod. 
(2010) vpliv moteče vidnosti ni tako izrazit, saj 
se le-ta z oddaljenostjo eksponentno zmanjšuje. 
Prav tako se vidnost v prostoru spreminja ves čas, 
bodisi zaradi atmosferskih dejavnikov (Zakšek, 
2006) ali spreminjanja krajine (npr. krčitve gozda 
ob daljnovodu, postavitev novih objektov itn.) 
(Mišič in sod., 2010).

Pri posegih v koridorju daljnovoda (varovalni 
pas) višina vegetacije značilno vpliva na površino 
poseka in delež gozdnega robu (Guggenmoos in 
Sullivan, 2008). Razlike so odvisne predvsem od 
geomorfoloških značilnosti terena, kjer poteka 
daljnovod, in od tipa gozda (gozdne združbe), kjer 
je potreben posek. Slednji se tako lahko prilagaja 
pričakovanim sestojnim višinam in povesom 
vodnikov (Vardjan, 1976).

Tako kot so območja poseka prikazana v tlorisu, 
se slika lahko prenese v oblikovanje gozdnega 
robu v narisu. Glede na simulirano višino dreves 
oz. sestojno višino in obliko površja območja 
prikazujejo različne cone gozdnega robu. Tako se 
npr. na delih, kjer je izračunan posek 20 m drevja, 
lahko načrtno pušča grmovno plast in podstojna 
drevesa do višine 15 m. Na tak način se gozdni 
rob postopno oblikuje v primerno obliko, širina 
preseke se zmanjša oz. se prilagaja varnostni 
oddaljenosti od vodnikov (Vardjan, 1976).

Upoštevanje drevesne višine in reliefnih značil-
nosti lahko zmanjša posek na območju koridorja 
daljnovoda (Slika 6). Pri prečkanju dolin in drugih 
nižje ležečih reliefnih oblik posek velikokrat ni 
potreben; ni nujen v celotnem koridorju, ampak 
samo na določenih delih (nastanek zaplat). Pri 
tem je treba upoštevati dostopnost za vzdrževalna 
dela na daljnovodu (Zupančič, 1976). Na takih 
delih daljnovodna preseka izgubi značilnosti 
koridorja, gozdna matica ostane v enotni obliki 
(Pirnat, 2007). Pri tem se zmanjša učinek moteče 
vidnosti in drugih negativnih ekoloških učinkov 
(npr. območja prehodov divjadi) (Vardjan, 1976).

Gozdni robovi ob koridorjih daljnovodov 
ponujajo možnosti za obogatitev krajine v eko-
loškem pogledu. Pravilno strukturirani gozdni 
robovi so ugodni v estetskem pogledu in ublažijo 
posege v krajino. Pravilno oblikovan gozdni rob 
je vidna prepreka in zmanjšuje motečo vidnost 
daljnovoda v prostoru. Oblikovanje gozdnega roba 
je zato največkrat oziroma edina najbolj smotrna 
izraba daljnovodnega koridorja, ki prečka gozdne 
površine. Zaradi pomena, ki ga ima gozdni rob, 
njegov obstoj ne sme biti prepuščen naključju in 
mora biti vedno vključen v gozdarsko načrtovanje 
na vseh ravneh (Smole, 1976).

5 POVZETEK
Prikazali smo metodo računanja vidnosti daljno-
voda v prostoru ter spreminjanje dolžine gozdnega 
robu in površine poseka na območju daljnovodnih 
koridorjev z upoštevanjem reliefnih razmer in 
različnih višin drevja. Izbrali smo metodo dela z 
GIS-orodji (program ArcGIS) in uporabili javno 
dostopne podatke laserskega skeniranja Slovenije 
ter karto rabe tal. Izbrali smo odsek trase daljno-
voda 220 kV Kleče–Divača, na območju Hrušice 
(gozdna krajina) in Postojnskega polja (gozdnata 
in kmetijska krajina). Skupna dolžina odseka je 
11.024 m, v analizi je bilo vključenih 30 stojnih 
mest. Trasa daljnovoda na dolžini 5,5 km poteka 
skozi gozdne površine.

Velikost analiziranega območja smo določili 
na podlagi izračunane razdalje moteče vidnosti 
v radiju 4.100 m okoli trase daljnovoda. Celotno 
območje računanja vidnosti je obsegalo 14.301,4 
ha veliko površino. Območje, s katerega so vidni 
daljnovodni stebri, je obsegalo 33,7 % izračunane 
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Slika 6: Spreminjanje širine daljnovidne preseke z upoštevanjem različnih višin drevja in reliefa (namenoma je 
prikazan del, kjer se je naša analiza zaključila, da je viden koridor enotne širine)
Figure 6: Changing the width of the clearings, taking into account the different heights of the trees and the relief (we 
deliberately show the edge of our study site to demonstrate the corridor of a uniform width)
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površine. Povprečni delež območja, s katerega so 
bile vidne različne širine preseke, ki nastanejo pri 
višinah drevja 15, 25 in 30 m, je bil 30,3 %. Za 
izračun potrebnega poseka smo izračunali povese 
električnih vodnikov in upoštevali varnostno 
oddaljenost. Izračunali smo razdaljo med vodniki 
in tlemi. Podlagi digitalnega modela reliefa smo za 
območje gozdov (karta rabe tal) prišteli različne 
višine dreves; od 5 do 35 m. Število lokacij poseka 
se je zmanjševalo z višjimi simuliranimi višinami 
drevja. Pri računanju smo upoštevali mesta 
poseka, večja od 500 m2. Dolžina gozdnega robu 
in površina potrebnega poseka sta bili pričakovano 
največji pri najvišjih simuliranih višinah drevja. 
Razlike v površini poseka so se večale linearno, 
medtem ko so se razlike v dolžini gozdnega robu 
eksponentno zmanjševale z večjimi simuliranimi 
višinami drevja.

5 SUMMARY

We presented the method of transmission tower 
visibility in the space as well as changing of the 
forest edge length and felling area in the zone of 
transmission line corridors with regard to terrain 
conditions and diverse tree heights. We selected 
GIS tools working method (AreGIS program) and 
used publically accessible laser scanning data of 
Slovenia and land use map. We chose a section 
of transmission line 220 kV Kleče–Divača in the 
area of Hrušica (forest landscape) and Postojna 
Field (forest and agricultural landscape). Total 
length of the section was 11.024 m; the analysis 
comprised 30 transmission tower positions. The 
transmission line ran through forest landscape 
at the length of 5.5 km.

We determined the size of the analyzed area 
on the basis of the calculated distance of distur-
bing visibility in the radius 4,100 m around the 
transmission line. The whole visibility calculation 
area comprised a surface of 14,301.4 ha. The area 
where the transmission towers were visible from 
comprised 33.7 % of the calculated surface. The 
average proportion of the area where diverse 
transect widths, occurring at tree heights of 15, 
25 and 30 m, was 30.3 %. For the calculation of 
the needed felling, we calculated sags of electrical 
conductors and took safety distance into account. 

We calculated the distance between conductors 
and ground. For the forest area (land use map) we 
added diverse tree heights – from 5 to 35 m – to 
the basis of the digital model of the relief. The 
number of the clearing locations decreased with 
higher simulated tree heights. In our calculations, 
we took into account clearing locations, larger 
than 500 m2. The length of forest edge and the 
surface of the necessary clearing were, as expected, 
the highest at the highest simulated tree heights. 
The differences in the clearing surface increased 
linearly, while the differences in the length of 
forest edge decreased exponentially with higher 
simulated tree heights. 
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UVOD
Zaradi grozečih podnebnih sprememb lahko v 
prihodnosti pričakujemo vse pogostejše naravne 
ujme s potencialno še večjimi negativnimi posle-
dicami za gozd in gozdarstvo kot panogo. Zato je 
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Eno leto po vetrolomu
A Year After the Windthrow 

Nike KRAJNC1, Andrej BREZNIKAR2

Izvleček:
Krajnc, N., Breznikar, A.: Eno leto po vetrolomu; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v 
angleščini, cit. lit. 0. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Minilo je eno leto od vetroloma, ki je povzročil veliko škode v gozdovih. Ker se izredni dogodki v gozdovih 
vrstijo že nekaj let, je pogled na potek sanacije pomemben, pomembna pa je tudi razprava med deležniki, ki 
so kakorkoli vpleteni v potek sanacije. Po ocenah Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) je bilo v vetrolomu, ki je 
v decembru 2017 prizadel gozdove, poškodovanih 2,9 milijona m3 drevja za posek, škoda pa je bila ocenjena 
na 48 milijonov evrov. Tako je bilo po ocenah ZGS od leta 2014 poškodovanega že več kot 19 mili. m3 drevja, 
skupna škoda pa je ocenjena na skoraj 400 milijonov evrov. Ko se soočamo s situacijo, ko sanitarni posek pred-
stavlja več kot 60 % letnega poseka,  sta nujna komunikacija in usklajeno delovanje različnih akterjev pri sanaciji 
naravnih ujm v gozdovih. Potrebna je kritična ocena minulega ukrepanja, pa tudi prilagajanje ukrepov novim 
situacijam, dialog med akterji in učenje iz storjenih napak. Korak v tej smeri je bil tudi posvet, ki smo ga 19. 12. 
2018 organizirali na Gozdarskem inštitutu Slovenije in se ga je udeležilo več kot 65 predstavnikov gozdarskih 
podjetji, raziskovalnih institucij, javnih zavodov, interesnih združenj in državnih institucij.
Ključne besede: gozdovi, vetrolom, sanacija poškodovanih gozdov, posvet

Abstract:
Krajnc, N., Breznikar, A.: A Year After the Windthrow; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
77/2019, vol 2. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 0. Translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
A year passed since the windthrow causing a lot of damage in forests. As such events in the forests occur for 
some years, it is important to take a look at the course of the restoration; also the discussion among the stake-
holders, anyhow involved in the rehabilitation course, is important. According to the evaluation of the Slovenia 
Forest Service (SFS), in the windthrow hitting the forests in December 2017, 2.9 million m3 of trees intended for 
harvesting and the damage was estimated to amount to 48 million Euros. Also according to the SFS evaluation, 
since 2014 over 19 million m3 trees have been damaged and total damage amounted to almost 400 million 
Euros. As we face the situation where sanitary felling amounts to over 60 % of annual harvest, communication 
and harmonized actions of diverse actors in rehabilitation of forests after natural disasters are needed. A critical 
evaluation of the performed actions and also adjustment of the measures to the new situations, dialogue between 
agents, and learning from mistakes are necessary. A step in this direction was also the conference, organized at 
Slovenian Forestry Institute on December 19, 2018, and which was attended by over 65 representatives of forestry 
companies, research institutions, public institutions, interest associations, and state institutions.
Key words: forests, windthrow, rehabilitation of damaged forests, conference
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bil glavni namen posveta, ki smo ga 19. 12. 2018 
organizirali na Gozdarskem inštitutu Slovenije, 
predstavitev različnih pogledov na izvedbo sanacije 
in oblikovanje kratkih usmeritev za ukrepanje v 
podobnih dogodkih.
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Dogodka se je udeležilo 65 predstavnikov goz-
darskih podjetji, raziskovalnih institucij, javnih 
zavodov, interesnih združenj in državnih inštitucij. 
V prvem delu posveta so predstavniki Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavili 
svoj pogled na sanacijo ter predstavili delovanje 
intervencijske skupine, sledile so predstavitve delo-
vanja in ukrepanja Gozdarske inšpekcije, Zavoda 

za Gozdove Slovenije, družbe Slovenski državni 
gozdovi ter Zveze lastnikov gozdov Slovenije. 
Posvet se je  končal s kratkima predstavitvama 
Fenološkega modela za osmerozobega smreko-
vega lubadarja ter projekta CRP Vzroki in vplivi 
decembrskega vetroloma (2017) na nadaljnji razvoj 
jelovo-bukovih sestojev v Sloveniji.

Slika 1: Posvet Eno leto po vetrolomu (foto: arhiv GTE)

Slika 2: Struktura udeležencev posveta
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Slika 3: Mnenje udeležencev glede trditve: »Koordinacijska skupina, ki jo je organiziral MKGP, se je izkazala kot 
koristen ukrep za učinkovitejšo sanacijo.«

Mnenja udeležencev 
Udeležence smo s kratko anketo povprašali o 
njihovem mnenju glede naslednjih trditev:
• ukrepanje po vetrolomu 2017 poteka hitro in  
 učinkovito,
• sanacija gozdov vključuje tudi povečanje  
 aktivnosti, kot so izobraževanje, svetovanje in  
 povezovanje lastnikov gozdov,
• koordinacijska skupina za sanacijo posledic  
 vetroloma v decembru 2017 v gozdovih, ki jo je  
 organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo,  
 gozdarstvo in prehrano (MKGP), se je  
 izkazala kot koristen ukrep za učinkovitejšo  
 izvedbo sanacije,
• takšna strokovna srečanja bi bilo treba  
 organizirati takoj po naravni ujmi,
• razprava na strokovnih srečanjih lahko prinese  
 pozitiven napredek v poteku sanacije ujm.

V nadaljevanju navajamo nekaj rezultatov 
ankete med udeleženci, ki so pomemben pripo-
moček za načrtovanje ukrepov ob prihodnjem 
pojavu naravnih ujm v gozdovih.

Z učinkovitostjo ukrepov pri sanaciji posledic 
vetroloma v gozdovih je zadovoljnih več kot 45 %  

anketiranih, med katerimi prevladujejo pred-
stavniki gozdarskih podjetij, 32 % predstavnikov 
javnih zavodov in državnih inštitucij pa se ne 
strinja s trditvijo, da je ukrepanje potekalo hitro 
in učinkovito. Mnenje glede potreb po dodatnem 
izobraževanju lastnikov gozdov ob takih dogodkih 
je bolj usklajeno, saj se je skoraj 80 % anketiranih 
strinjalo s trditvijo, da je ob pojavu naravnih ujm 
treba okrepiti aktivnosti, kot so izobraževanje, sve-
tovanje in povezovanje lastnikov gozdov. Mnenja 
glede koristnosti koordinacijske skupine, ki jo je 
ustanovil MKGP v januarju 2018 in je delovala 
skoraj devet mesecev, so bolj deljena. Večina anke-
tiranih (54 %) se strinja, da je bila koristna. Med 
njimi prevladujejo predstavniki javnih zavodov 
in interesnih združenj. Zanimivo je, da večji delež 
anketiranih predstavnikov državnih inštitucij 
skupine ne ocenjuje kot koristne. 

Potrditev, da so taka srečanja koristna in bi 
jih bilo treba v prihodnosti organizirati takoj po 
ujmi, pa so dali odgovori udeležencev na zadnje 
dve trditvi, saj se je več kot 80 % udeležencev 
strinjalo, da so strokovna srečanja potrebna in 
da lahko le razprava prinese pozitiven napredek 
pri poteku sanacije.
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Slika 4: Večja skladišča za les lahko olajšajo in pospešijo trženje gozdnih lesnih sortimentov po večjih ujmah 
(foto: arhiv GTE).
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Kako bi lahko še izboljšali učinkovitost 
ukrepov sanacije posledic vetroloma? 

V drugem delu posveta smo organizirali 
delavnico, v okviru katere smo udeležencem 
postavili naslednje vprašanje: »Kako bi lahko še 
izboljšali učinkovitost ukrepov sanacije posledic 
vetroloma?« Predloge udeležencev za izboljšanje 
ukrepanja gozdarske stroke ob pojavu naravnih 
ujm v gozdovih lahko združimo v več skupin, ki 
jih povzemamo v nadaljevanju.

1. Izboljšanje možnosti za hitro in 
natančno oceno povzročene škode 
takoj po naravnih ujmah v gozdovih

Priprava ukrepov po naravnih ujmah bi morala 
predvideti metode, načine in tehnološke rešitve za 
hitro, stroškovno sprejemljivo in v skladu s potre-
bami dovolj natančno oceno škode po naravnih 
ujmah v gozdovih, predvsem z zagotavljanjem 
daljinsko zbranih in obdelanih informacij, kot 
je sistem snemanj iz zraka, uporaba satelitskih 
posnetkov in laserskega skeniranja površja. Za 
hitro izmenjavo teh informacij je treba vzpostaviti 

tudi ustrezno komunikacijsko mrežo in zagotoviti 
dovolj usposobljenega kadra za obdelavo podatkov, 
pridobljenih iz sistemov daljinskega zaznavanja.

2. Usmerjanje poteka sanacije na 
podlagi obstoječih predpisov v 
gozdarski zakonodaji

Postopke odločanja, ki so določeni s pravnimi 
okviri, je treba prilagoditi kompleksnim razme-
ram v gozdovih po naravnih ujmah, tako glede 
določanja rokov za izvedbo posameznih ukrepov 
kot glede postopkov oddaje del v gozdovih. Sistem 
javnega naročanja za oddajo sanacijskih del v 
državnih gozdovih ne ustreza potrebam delov-
nega procesa. Administrativne ovire lahko  zelo 
poslabšajo učinkovitost ukrepov sanacije, zato jih 
je treba odpraviti, tudi s spremembo obstoječe 
zakonodaje in predpisov. Prilagoditev zakonodaje 
za učinkovito in hitro izvedbo sanacijskih del je 
nujna, saj so naravne ujme v gozdovih postale 
stalnica. Predpisi za izvedbo gozdarskih del v 
izrednih razmerah bi morali biti (sistemsko) 
poenostavljeni.
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Slika 5: Zagotavljanje prevoznosti cest je ključno za uspešno in hitro sanacijo (foto: arhiv GTE)

Krajnc, N., Breznikar, A.: Eno leto po vetrolomu
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3. Povezovanje in združevanje 
lastnikov gozdov pri sanaciji 
posledic naravnih ujm v gozdovih

Na zagotavljanje ustreznih kadrovskih in tehničnih 
zmogljivosti za sanacijska dela v gozdovih v veliki 
meri  vpliva povezovanje in združevanje lastnikov 
gozdov. Proces združevanja lastnikov gozdov za 
skupno izvedbo sanacijskih del v gozdovih, ki 
omogoča usmerjanje izvedbe del v skladu s priori-
tetami, je treba še naprej  vzpodbujati in iskati nove 
načine za združevanje lastnikov gozdov, predvsem  
glede intenzivnega svetovanja, strokovne pomoči 
in razvoja odgovornosti do lastnine gozda. Zavest o 
odgovornosti lastnikov gozdov bi se povečala tudi 
z možnostjo hitrih izvršb pri neaktivnih lastnikih 
gozdov, z možnostjo izvedbe sanitarne sečnje po 
drugi osebi v primeru nerešenih lastniških razmerij 
in s centralno organizirano logistiko za gozdne 
lesne sortimente na celotnem območju države. 
Še naprej je treba izvajati sistemske ukrepe za 
povečevanje povprečne velikosti gozdne posesti.

4. Koordinacija in usklajevanje 
deležnikov na področju gozdarstva 

Pri pripravi načrtov sanacije poškodovanih gozdov 
po naravnih ujmah je treba upoštevati mnenja 
različnih deležnikov in zagotoviti njihovo uskla-
jeno sodelovanje. Delo koordinacijske skupine za 
sanacijo posledic vetroloma v letu 2017 je dobra 
izkušnja sodelovanja in ga moramo zagotoviti 
tudi v prihodnje. S sodelovanjem vseh deležnikov 
morajo biti takoj po naravni ujmi pripravljeni 
operativni načrti sanacije s časovno opredeljenimi 
cilji in jasnim protokolom ukrepanja, s katerim 
so seznanjeni vsi udeleženci tega procesa. Pri tem 
ne smemo pozabiti na manj izpostavljene, a zelo 
pomembne ukrepe, kot sta posek in spravilo manj 
poškodovanih ter posameznih dreves iglavcev.  
S skupnimi načrti ukrepanja bomo zagotovili tudi 
enotnejše delovanje pristojnih institucij tako pri 
izvedbi ukrepov kot pri informiranju javnosti. 
V pomoč pri usklajevanju sanacijskih del bi bil 
tudi državni načrt ukrepanja, ki bi bil utemeljen 
s predpisi.

5. Zagotavljanje logistične podpore 
sanacijskim ukrepom v gozdovih

Ustrezne logistične rešitve so ključni element pri 
zagotavljanju učinkovitosti sanacije v gozdovih po 
naravnih ujmah. Prevoznost gozdnih in javnih 
cest za potrebe sanacije je treba zagotoviti tudi s 
poenostavitvijo zapor javnih cest zaradi sanacije 
in s povečanjem sredstev za vzdrževanje gozdnih 
cest. Boljša priprava, usklajevanje in organiza-
cija sanacijskih del v določenem predelu lahko 
preprečijo težave z odvozom lesa in preveliko 
koncentracijo lesa na enem mestu. Za ohranitev 
vrednosti gozdnih lesnih sortimentov je treba 
predvideti tudi ustrezno skladiščenje lesa (suho, 
mokro, »živo«), dovolj registriranih začasnih 
skladišč in uporabo lupilnih naprav.

6. Zagotavljanje ustreznih kadrovskih 
pogojev za izvedbo sanacijskih del

Treba je aktivno usmerjati trg gozdarskih sto-
ritev s spodbudami izvajalcev gozdarskih del, 
s prerazporejanjem kapacitet, ustanavljanjem 
interventnih skupin izvajalcev za posek in spravilo 
lesa in njihovim sofinanciranjem ter zagotoviti 
stalno usposabljanje kadrov za delovne razmere 
v poškodovanih gozdovih. Na območjih poško-
dovanih gozdov se redna sečnja ne sme izvajati. 
Pri organizaciji dela v javni gozdarski službi so 
potrebne okrepitve in prerazporeditve gozdar-
skih strokovnih kadrov ter povečanje njihovih 
pristojnosti. Več pozornosti je treba nameniti 
kontroli usposobljenosti izbranih izvajalcev za 
dela v gozdovih in njihovih kapacitet. Udeleženci 
so predlagali tudi podelitev koncesij bližnjim 
kmetijam za delo v državnih gozdovih.

Krajnc, N., Breznikar, A.: Eno leto po vetrolomu
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Slika 6: Delavnica, v okviru katere smo zbrali predloge udeležencev za izboljšanje ukrepanja gozdarske stroke 
ob pojavu naravnih (foto: arhiv GTE)

Slika 7: Povezovanje lastnikov gozdov omogoča hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo najnujnejših del v gozdovih 
prizadetih po ujmah (avtor: arhiv GTE)

Krajnc, N., Breznikar, A.: Eno leto po vetrolomu
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Iz tujih tiskov

Izvleček
Naraščajoča številčnost rastlinojede divjadi v 
Evropi v zadnjih desetletjih vzbuja zaskrbljenost 
zaradi velike smrtnosti osebkov drevesnih vrst, 
ki so v zgodnjih razvojnih fazah občutljive na 
objedanje. Ena izmed strategij za zmanjšanje 
smrtnosti pomladka zaradi objedanja je optimi-
zacija gojitvenih ukrepov. Na podlagi matričnih 
populacijskih modelov, razvitih na 3.183 stalnih 
vzorčnih ploskvah (39.717 ha), smo za tri tipe 
jelovo-smrekovih-bukovih gozdov v Sloveniji 
s pomočjo nelinearne optimizacije: (i) določili 
optimalne režime sečenj v naslednjih 100 letih, 
pri katerih pričakujemo največje povečanje vrasti 
jelke (Abies alba) brez poseganja v populacije 
rastlinojede divjadi (ii) analizirali vpliv različ-
nih stopenj naravne vrasti jelke na možnosti, 
da samo z optimizacijo sečenj ohranjamo jelko. 
Optimalni režimi za povečanje vrasti jelke pred-
stavljajo vrstno, rastno in debelinsko specifične 
sečnje, vključno z intenzivno sečnjo debelih jelk 
v prvih desetletjih ter zaščito vraslih osebkov v 
naslednjih desetletjih. Možnosti kompenzacije 
zmanjšane vrasti s pomočjo optimizacije gojenja 
sorazmerno naraščajo z naravno stopnjo vrasti, 
s časom je učinek optimizacije vse manjši. Opti-
mizacija gojenja se je izkazala za učinkovit ukrep 
za ohranjanje jelke v sestojih, ki so izpostavljeni 
nizkemu do zmernemu objedanju. Raziskava 
kaže, da lahko pri močnem kroničnem objedanju 
z optimizacijo gojenja le zanemarljivo povečamo 
vrast jelke.

Optimizacija gojenja mešanih raznodobnih gozdov z namenom 
povečanja vrasti na objedanje občutljivih drevesnih vrst brez 
poseganja v populacije velikih rastlinojedih parkljarjev
Optimizing silviculture in mixed uneven-aged forests to increase the 
recruitment of browse-sensitive tree species without intervening in 
ungulate population

Ključne besede: gospodarjenje po sistemu trajnega 
gozda, optimizacija, naravno pomlajevanje, vrast, 
Abies alba (srebrna jelka)

Objavljeno v:
FICKO, Andrej, ROESSIGER, Joerg, BONČINA, 
Andrej. 2018. Optimizing silviculture in mixed 
uneven-aged forests to increase the recruitment of 
browse-sensitive tree species without intervening 
in ungulate population. 
IForest 11: 227-236 str

Povezava do celotnega prispevka:
http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor2567-011 
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Iz tujih tiskov

Poudarki
• Vpliv podnebnih dejavnikov na istem rastišču  
 se lahko med drevesnimi vrstami razlikuje.
• Odnos med podnebjem in rastjo iste drevesne 
 vrste se na različnih rastiščih razlikuje.
• Plastični odziv bukve na okoljske spremembe  
 omejuje kratkotrajnost njene rasti.
•  Iglavci se lahko prilagodijo sušnim razmeram  
 s podaljšanjem rastne sezone.

Izvleček
Glede na trenutne podnebne trende je ključno 
razumeti plastičnost in prilagodljivost gozdnih 
dreves, da bi lahko ocenili njihove prihodnje 
odzive na spreminjajoče se podnebne razmere. 
Preiskovali smo sezonsko dinamiko priraščanja 
lesa ter variabilnost debelinske rasti med leti pri 
navadni bukvi (Fagus sylvatica) in iglavcih, ki se v 
gozdnih sestojih pogosto pojavljajo hkrati z njo, t.j. 
navadna smreka (Picea abies) ali rdeči bor (Pinus 
sylvestris). Razmerja med rastjo in vremenskimi 
dejavniki smo raziskali na petih rastiščih z raz-
lično nadmorsko višino in podnebnimi pogoji v 
Španiji, Sloveniji in Češki. Rastišča so bila izbrana 
v osrednjih in obrobnih delih območja razšir-
jenosti preučevanih vrst. Rezultati so pokazali, 
da se bukev in iglavci z istega rastišča, z vidika 
debelinske rasti, drugače odzovejo na enake 
vremenske/klimatske spremembe. Odnos med 
klimo in rastjo se razlikuje tudi znotraj iste vrste 
na različnih rastiščih. Rezultati kažejo različne 
preživetvene strategije pri opazovanih vrstah, pa 

Rast bukve in spremljajočih iglavcev v kontekstu podnebnih 
sprememb
Challenges for growth of beech and co-occurring conifers in a 
changing climate context

tudi veliko sposobnost plastičnosti znotraj iste 
vrste. Poleg tega je analiza sezonskega nastajanja 
lesa (ksilogeneze) pokazala sposobnost dreves, da 
začetek in konec rastne sezone prilagodijo pogo-
jem v okolju. Pri bukvi smo opazili krajšo rastno 
sezono v suhih in toplejših okoljih, nasprotno pa 
smo pri iglavcih opazili podaljšanje obdobja rasti 
v takšnih pogojih. Sklepamo lahko, da je sposob-
nost plastičnega odziva bukve omejena zaradi 
kratkotrajne rasti, medtem ko iglavci (predvsem 
bor) kažejo sposobnost prilagajanja podnebnim 
omejitvam tako da, podaljšajo obdobje rasti (z 
istočasnim zmanjšanjem stopnje rasti) in so tako 
bolje prilagojeni okoljem s pogosto sušo.

Ključne besede: Fagus sylvatica (navadna bukev), 
Picea abies (navadna smreka), Pinus sylvestris 
(rdeči bor), ksilogeneza, dendrokronologija, 
prilagodljivost drevesnih vrst

Objavljeno v:
MARTINEZ DEL CASTILLO, Edurne, PRI-
SLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, GRYC, Vladimir, 
MERELA, Maks, GIAGLI, Kyriaki, DE LUIS, 
Martin, VAVRČÍK, Hanuš, ČUFAR, Katarina. 
Challenges for growth of beech and co-occurring 
conifers in a changing climate context.
Dendrochronologia 52: 1-10 str.

Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1016/j.dendro.2018.09.001 



GozdVestn 77 (2019) 2 93

Gozdarstvo v času in prostoru

Slika 1: Udeleženci mednarodne konference v Bruslju ob zaključku projekta BioVill (foto: HorstWagner.eu)

Evropska unija je 28. novembra 2018 pristopila 
k spodbujanju tržne rabe obnovljivih virov ener-
gije za ogrevanje in hlajenje, s tem, ko je sprejela 
strateško vizijo do leta 2050: „Čist planet za vse: 
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, 
sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo“. Namen strategije je ustvariti vizijo 
in usmeritev zanjo, spodbuditi deležnike, razisko-
valce, podjetnike in državljane ter jim v enaki meri 
omogočiti razvoj novih in inovativnih industrij, 
podjetij ter povezanih delovnih mest in nenazadnje 
sporočiti, da je preoblikovanje našega gospodarstva 
ne samo možno, temveč tudi koristno. Skladno s 
to vizijo, je istega dne v Bruslju potekala zaključna 
mednarodna konferenca 3-letnega projekta Bio-
Vill (www.biovill.eu), ki je sofinanciran s strani 
Evropske unije v okviru programa za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020, v katerem kot slovenski 
partner sodeluje Gozdarski inštitut Slovenije, za 
podporo vzpostavitvi krajev ogrevanih z biomaso 
ter za podporo daljinskemu sistemu ogrevanja na 
osnovi obnovljivih virov energije.

Več kot osemdeset udeležencev, ki so bili 
predstavniki evropske komisije, nacionalnih in 
mednarodnih partnerskih organizacij, podjetij, ki 
se ukvarjajo z obnovljivimi viri energije ter nalož-
bami v daljinsko ogrevanje in hlajenje, in konzorcij 
projektov BioVill in CoolHeating, je imelo odlično 
priložnost za srečanje s strokovnjaki za obnovljive 

Mednarodna konferenca v Bruslju ob zaključku projekta BioVill
GDK 971(045)=163.6

vire energije, za pogovore z morebitnimi vlagatelji, 
za razpravljanje o rezultatih projekta in napredku 
pri uveljavljanju krajev ogrevanih z biomaso ter 
trajnostnih sistemih daljinskega ogrevanja in 
hlajenja v Evropi. Vzpostavili so se novi stiki in 
nove poslovne priložnosti. Udeleženci so pridobili 
vpogled v to, kako lahko evropski projekt prispeva 
k pospeševanju prehoda na čiste energetske vire 
v jugovzhodni Evropi.  

Program konference je bil organiziran v štirih 
delih, vseboval je številne predstavitve in raz-
prave. V prvem delu so predstavniki Evropske 
komisije in Mednarodne agencije za obnovljivo 
energijo (IRENA) predstavili pregled možnosti 
ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov energije 
v Evropi. Govorniki so poudarili pomen priza-
devanj evropskih držav, da se združijo in vodijo 
energetske inovacije. Poleg tega so poudarili, da 
je za razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika 
potrebna skupna raziskava in medsebojno sode-
lovanje različnih akterjev. Skladno s konferenco je 
bila objava strateške dolgoročne vizije Evropske 
komisije za uspešno, sodobno, konkurenčno in 
podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050, 
ki nakazuje, kako lahko Evropa utira pot do 
podnebne nevtralnosti z vlaganjem v realistične 
tehnološke rešitve, opolnomočenja državljanov 
in usklajevanja ukrepov na ključnih področjih, 
kot so industrijska politika, finance ali raziskave, 
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hkrati pa zagotavlja socialno pravičnost za pravičen 
prehod. Kot je navedel predstavnik IRENE, se 
stroški za tehnologije obnovljivih virov energije 
hitro znižujejo, tako da so obnovljivi viri zdaj 
stroškovno konkurenčni s fosilnimi gorivi.

V okviru drugega dela je bil predstavljen pri-
stop vzpostavitve krajev ogrevanih z lesom, ter 
glavni rezultati projekta BioVill. Poleg tega je bil 
predstavljen nacionalni podporni program za 
energetsko samooskrbne kraje v Nemčiji in kot 
primer koncept dveh krajev v Sloveniji in Makedo-
niji. V Sloveniji na poti k energetski samooskrbi, 
kot ciljni kraj projekta BioVill, sodeluje vas Dole 
pri Litiji, kjer je v sklopu razvoja kraja predvi-
dena izgradnja daljinskega sistema ogrevanja s 
kotlom na lesne sekance. V gospodinjstvih, ki 
se ne morejo priključiti na daljinski sistem, pa 
se spodbuja rabo lesnih goriv v sodobnih kotlih. 
Ugotovljeno je bilo, da je projekt BioVill v celoti 
dosegel svoje cilje s podporo sedmih ciljnih krajev, 
ogrevanih z biomaso, in da so bili projekti v teh 
krajih pripeljani do investicijske faze.

Tretji del je bil namenjen rezultatom projekta 
CoolHeating in trženju majhnih modularnih sis-
temov daljinskega ogrevanja in hlajenja na osnovi 
obnovljivih virov v krajih jugovzhodne Evrope. 
Osredotočili so se predvsem na načrtovanje majh-

nih daljinskih ogrevalnih in hladilnih sistemov, 
s prikazanimi primeri konceptov daljinskega 
ogrevanja v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Poleg 
zanimivih predstavitev predstavnikov Evropske 
komisije in projektnih partnerjev je bila v četrtem, 
zadnjem delu konference, pomemben del dogodka 
tudi živahna javna razprava, ki je vključevala 
perspektivo občinstva ter je povzela vplive obeh 
projektov na tržno rabo energije iz obnovljivih 
virov za ogrevanje in hlajenje v Evropi. Poudarila 
je tudi vloge mest, občin in lokalnih skupnosti v 
procesu energetskega prehoda.

Udeleženci so v kratki evalvaciji na koncu 
dogodka potrdili, da je bil dosežen cilj konference: 
zagotoviti platformo za predstavitev in razpravo 
o rezultatih projektov političnim, gospodarskim 
in znanstvenim skupnostim v Evropi. Izmenjava 
informacij med predstavniki javnih inštitucij in 
zasebnih podjetij, državnih in regionalnih odloče-
valcev ter raziskovalcev je omogočila širitev mreže 
sektorja obnovljivih virov energije za daljinske 
sisteme ogrevanja in hlajenja.

Več o projektu, zaključni konferenci, predava-
teljih in predstavitve je dostopno na: www.biovill.
eu/sl/novice. 

Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije

Slika 2: Predstavitev kraja Dole pri Litiji na konferenci v Bruslju (foto: HorstWagner.eu)
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Slika 1: Kneippova bosonoga pot (foto: J. Prah)

Tematska pot je označena ali neoznačena pot, 
ki uporabniku ponuja doživetje izbrane tematike. 
Tema poti se lahko nanaša na poljubno turistično 
aktivnost, npr. pohodništvo, kulinariko, kulturo, 
arhitekturo, zgodovino in podobno. Pot je lahko 
poljubno dolga, pomembno je le, da so na ali ob 
poti turistično – izobraževalno zanimive točke. 

Tematske poti nam govore o vsebini na poti, 
kulturni in naravni dediščini, kulinariki … in 
ljudeh. Vsaka taka pot uporabniku omogoča 
celovito doživetje vsebine, ki ji je pot namenjena. 
Tematske poti povezujejo krajinske in regio-
nalne zanimivosti ter povezujejo in usmerjajo 
potencialne obiskovalce. Istočasno pa povezujejo 
posamezne udeležence kot so občine in društva 
ter razne kulturne ter turistične organizacije in 
podjetja, kar vodi k boljši učinkovitosti ponudbe. 
Tematske poti imajo informacijski, izobraževalni 
in rekreacijski namen. Prav tako pa imajo tudi 
vlogo varovanja in ohranjanja narave ter kulturne 

Naj tematska pot 2018 
GDK 945.25(045)=163.6

dediščine. So tiste, ki nudijo izjemen izobraže-
valni – poučni moment. Poleg tega pa pomenijo 
tudi tržni segment, ki je povezan z naravo in 
doživljajskim turizmom. Tekmovanje za naslov 
»Naj pot«, se je pričela v letu 2011 pod okriljem 
Turistične zveze Slovenije, Zavoda za gozdove 
Slovenije in GIZ pohodništvo in kolesarstvo v 
okviru projekta, Moja dežela, lepa in gostoljubna. 
Tako je bilo ogledanih več kot 300 poti. V letu 
2018 je komisija opravila ogled 21 poti. 

Vse poti se je ocenjevalo in izbralo na podlagi 
ocenjevalnih modulov: Vtis-privlačnost, Vzdrže-
vanje-upravljanje, Vodenje, Dostopnost-varnost 
in Sporočilnost-interpretacija.

Moderne tematske poti ne zagotavljajo samo 
informacije, ampak sledijo konceptu vključevanja 
obiskovalcev v interaktivne procese spoznavanja in 
izkustva narave oz. vsebine na poti. Tematske poti 
zaznamuje njihova zaporednost in strukturiran 
niz interpretativne opreme, ki je skrbno načrto-
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vana in bazira na razumljivi količini interpretacij, 
podanih preko različnih panojev in ostalih medijev 
– vodniki, interpretatorji, brošure, predavanja, 
filmi, hologramske predstavitve… Še posebej pa 
je pomembno, da imajo vse tematske poti dobro 
izurjeno vodniško službo, ki lahko daje glavni 
prepoznavni pečat poti.  

Vseh 21 poti je zelo različno urejenih oz. 
vzdrževanih in promoviranih. Vsaka pot nima 
kvalitetne predstavitve ne na spletu, ne v tiskani 
obliki in ne licenciranega vodstva. Vse  poti niso 
opisane v tujih jezikih. Premalo so poti povezane s 
sosednimi produkti v okolici. Na možnih odsekih 
poti bi veljalo večjo pozornost polagati ureditvi 
poti za gibalno omejene oz. za obiskovalce s 
posebnimi potrebami. Vse poti nimajo dogovora 
o upravljanju in skrbništvu. Povsod na poteh so 
vključeni prostovoljci, ki dajejo posebno noto 
poti. Premalo se vlaga v inovativne prijeme za 
opremo poti. Velik manjko pa je tudi na tržnem 
segmentu poti. Veseli nas, da obisk na  poteh v 
vseh deležnikih raste. Poseben naboj pa imajo 
tematske poti še na področju šolskega, medgene-
racijskega in vseživljenjskega učenja. Mnogo poti 

kaže na  paradigmo trajnostnega razvoja. Opažamo 
občuten razkorak med potmi, ki imajo v svoji 
sestavi profesionalno ozadje, ali pa vse bazira na 
prostovoljnosti. Vse bolj se prepoznava, da so še 
kako potrebni instrumenti za trajno vzdrževanje 
tematskih, planinskih, konjeniških, kolesarskih 
in drugih poti ter njih prepoznavnost in da je 
potrebno vzpostaviti optimalni sistem skrbništva. 
Brez vzpostavitve ali vključenosti vodenja v že 
obstoječe oblike vodniške službe, po tematskih, 
planinskih, kolesarskih in poteh za jezdenje, ni 
prave kvalitete na poti. Manjka koordinacija 
akterjev, ki se pojavljajo na sferi tematskih in 
drugih poti. Velja zagotoviti bolj enoten sistem 
označevanja tematskih poti z osnovnim skupnim 
portalom in uvesti certificiranje poti, kar bi 
pomenilo načrten koncept trženja in promocije.  
Še danes v naši državi nimamo izoblikovanega 
poslovnega modela o tematskih poteh v Sloveniji. 
Ob tem izrednem turističnem potencialu velja 
razmisliti in za boljše nadaljevanje turističnega 
produkta ustanoviti ali iz obstoječih struktur npr. 
GIZ za pohodništvo in kolesarjenje, formirati: 
»Urad za poti«. Nedvomno je potrebno izdelati 

Slika 2: Kneippova bosonoga pot (foto: J. Prah)
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Slika 4: Naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca (foto: J. Prah)

Slika 3: Naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca 
(foto: J. Prah)

poslovni model trženja in promocije ter najti  
sodelovanje lokalne, regionalne in nacionalne 
ravni. Brez izoblikovanja  turističnega  produkta  
s tematskimi potmi ne bo vidnih rezultatov. 
Izdelati je potrebno centralno evidenco/register 
tematskih poti za lastnike, skrbnike, financerje in 
vzdrževalce; za tržnike in promotorje; za lokalne, 
regionalne in nacionalne turistične organizacije. 
Danes ne znamo meriti poslovnih statistik in 
kazalnikov delovanja tematskih poti. Žalostno pa 
je tudi to, da nimamo tematskih  poti opredeljene 
v resorni zakonodaji. Velik preboj na trgu, bi 
pomenilo tudi nacionalni sistem certificiranja, 
z zagotovljenim inšpekcijskem nadzorom. Vsi 
skupaj izkazujemo voljo in hotenja po napredku. 

V letu 2018 so bile v natečaju »Moja dežela, 
lepa in gostoljubna« prepoznane kot najboljše:

 Zmagala je Kneippova bosonoga pot, druga 
je Naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca 
in tretje mesto si delita Pot pastirskih škratov 
in Sprehajalna, športno-rekreativna pohodna 
tematska pot A8 zdraviliška pot. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 5: Pot pastirskih škratov (foto: J. Prah)

Promocijo vseh 21 tematskih poti si je bilo moč 
ogledati na sejmu Alpe - Adria v Ljubljani med 
31.1. in 2.2.2019, na obled pa bo tudi na sejmu 
Naturo v Gornji Radgoni od 12. do 14. aprila 2019.

Turistična zveza Slovenije bo skupaj z Zavo-
dom za gozdove Slovenije, GIZ pohodništvo in 
kolesarjenje, ter Termam Snovik, v soboto 11. 
maja 2019 organizirala druženje za vse akterje, ki 
delajo  na tematskih poteh, z naslovom KLEPET 
NA TEMATSKI POTI,  kjer bodo lahko izmenjali 
svoje izkušnje.

Predsednik komisije: Jože Prah

Slika 6: Sprehajalna, športno-rekreativna pohodna tematska pot A8 zdraviliška pot (foto: J. Prah)

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 7: Pot pastirskih škratov (foto: J. Prah)

Tematske poti vas vabijo. Pridite in se pustite presenetiti!. 
Tematske poti 2018 spletna stran

Pot pastirskih škratov www.pot-pastirskih-skratov.si
Športno rekreativna pohodna pot 
»Po Štorah« www.store.si

Gozdna učna pot Dobrna www.dobrna.si/gozdnoucnapot
Vinotour - nordijska hoja med 
vinogradi http://www.svecina.com/nw-vinotour.aspx

Pot kulturne dediščine Žirovnica www.visitzirovnica.si
Razgledna učna pot 
Dovžanova soteska 

https://www.visit-trzic.com/poti/poti-po-naravi/ucna-pot-dovza-
nova-soteska.html

Rupnikova linija na Zaplani http://www.visitvrhnika.si/si/kaj-videti/kulturne-znamenitosti/
rupnikova-linija-na-zaplani

Sprehod med tovarnami 
slamnikov v Domžalah http://www.kd-domzale.si/slamnikarska-pot.html 

Gozdna učna pot Onger http://www.muzej-kamnik-on.net/sl/Razstave/Spletne+razstave/
U%C4%8Dilnica+v+naravi+-+u%C4%8Dna+pot+Onger

Naravoslovna učna pot 
»Po sledeh vodomca« www.cer.si

Velika Krpanova pot http://portal.geopedia.si/novice/krpanova-pot-velika-krpanova-pot
Sprehajalna, športno-rekreativna 
pohodna tematska pot- 
Zdraviliška pot A8 Laško

www.lasko.info/sl/pohodnistvo/a8-zdraviliska-pot

Romualdova pot – po poti 
Škofjeloškega pasijona www.skofjaloka.info, www.pasijon.si

Krpanova pot www.bloke.si/krpanova-pot.html 

Domžalska čebelarska pot http://www.visitdomzale.si/dozivetja/tematska-dozivetja/domzal-
ska-cebelarska-pot

Kneippova bosonoga pot http://terme-snovik.si/kneipp/bosonoga_pot/ 
Pot Reke ljubezni www.tdkrka.si/reka-ljubezni/
Soška pot https://www.tnp.si/sl/obiscite/nepozabna-dozivetja/parkovne-poti/
Uskoška pot www.terra-vera.org/new-page/
Stara tovorna pot http://www.preddvor-tourism.si/dnevni-izleti.html
Pot kulturne in naravne dediščine, 
Razkriški kot www.razkrizje.si

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 1: Les je lep (foto: P. Gregor)

Travnike oz. zemljišče okoli slovenjgraškega 
poslovnega območja Ozare je na začetku leta 
prekrilo rekordno število hlodov. 566 lastnikov 
slovenskih gozdov (nekaj tudi hrvaških in avstrij-
skih), med njimi so bili tudi Slovenski državni goz-
dovi, je na 13. dražbo vrednejšega lesa pripeljalo 
3706 hlodov oziroma 3724,15 kubičnega metra 
lesa. To so najvišje številke v zgodovini te vedno 
bolj prepoznavne in odmevne dražbe. Letos so 
si hlodovino ogledali tudi kupci iz Kitajske, žal 
prepozno pa so se oglasili še Japonci. Jože Jero-
mel, strokovni tajnik Društva lastnikov gozdov 
Mislinjske doline, pravi, da so kitajske kupce 
opazili že lani, a tako oddaljeni kupci ponudbe 
običajno oddajo po posrednikih. Letos so Kitajci 
kupili več kot 900 m3 lesa, predvsem hrastovega, 
javorovega in jesenovega, zanimali pa so se tudi 
za les, ki je ostal brez ponudb (285 hlodov). 

Dražba, ki jo že trinajst let organizira Društvo 
lastnikov gozdov s pomočjo Zavoda za gozdove 
Slovenije in Zveze lastnikov gozdov Slovenije, je 

13. dražba vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu
GDK 721(045)=163.6

Gozdarstvo v času in prostoru

letos ponujala največ hlodov hrasta vrste graden, 
in sicer 1736 kosov ali 1628 m3, smreke je bilo 310 
kosov v izmeri 502 m3, gorskega javorja pa 508 
kosov oziroma 471 m3. 

12.375 ponudb je oddalo 39 kupcev, in sicer 
18 Slovencev, 10 Avstrijcev, 4 Nemci, 4 Italijani, 
1 madžarski in 2 hrvaška kupca. Večino najkako-
vostnejšega lesa navadno uporabijo za izdelavo 
glasbil ali pa ga predelajo v furnir, uporabijo pa 
za jahte, avtomobile … 

Najvišje cene za kubični meter je dosegel gorski 
javor, in sicer 9.275 EUR, 9.225 EUR in 8.125 EUR. 
Če malce podrobneje pogledamo hlode, so imeli 
največjo prostornino hlodi gorskega javorja, tako da 
je bil najdražji prodan za 15.389,01 EUR, naslednji 
za 11.045,74 EUR in tretji po vrsti za 9.829,14 EUR.

Najvišje cene za hlod so kupci odšteli še za oreh 
(6.798,67 EUR), gorski brest (5.319,41 EUR) in 
smreko (4.629,14 EUR). 

Gorski javor z najvišjo ceno za kubični meter 
je kupec odpeljal v Italijo. Drevo je zraslo v oko-

Slika 2: Pogled iz zraka (foto: Arhiv GG SG) 
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Slika 3: Klemen Šuštaršič iz Preserij, lastnik hloda, 
prodanega za najvišjo ceno za kubični meter (foto: 
M. Krejan Čokl)

Slika 4: Na novinarski konferenci so sodelovali (z leve): Jože Jeromel, strokovni tajnik DLGMD, dr. Jože Pod-
goršek, državni sekretar na MKGP, Veronika Valentar, ZLGS, Tilen Klugler, župan MOSG, Damjan Oražem, 
direktor ZGS, in Marjan Hren, predsednik ZLGS. (foto: M. Krejan Čokl)

lici Rakitne, na dražbo pa ga je pripeljal Klemen 
Šutaršič iz Gorenje Brezovice oz. Preserij. Najdražji 
hlod so pripeljali iz Velikih Lašč, vendar se njegov 
lastnik ni želel izpostaviti javnosti. Tudi ta javor 
je kupil italijanski kupec, ki bo iz lesa verjetno 
izdelal furnir. 

Letos so kupci nekoliko slabše kot lani ocenili 
gorski javor in smreko, za oreh, gorski brest, in črni 

gaber pa so ponudili precej več; za oreh približno 
tretjino več kot na 12. dražbi, za črni gaber pa kar 
štirikrat več. Jože Jeromel, pravi, da sta razloga 
za to tako kakovost kot povpraševanje. Nekateri 
hlodi so kakovostnejši od lanskih, nekateri manj 
kakovostni, cene pa največkrat seveda narekuje 
povpraševanje.

Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove 
Slovenije, se je na dnevu odprtih vrat, 13. februarja 
2019, dotaknil tudi statistike, ki zaradi posledic 
hudih naravnih ujm v zadnjih letih vzbuja precej 
nelagodja. Lanski posek je zaradi vetrolomov 
znašal 6 milijonov kubičnih metrov lesa, kar je 
blizu dovoljene meje (letni prirastek je približno 
8,5 milijona kubičnih metrov letno), to pa se 
dogaja že od žledoloma leta 2014. Dve tretjini 
poseka sta samo zaradi sanitarnih razlogov! 
V petih letih je bilo zaradi naravnih katastrof 
poškodovanih 19 milijonov kubičnih metrov 
lesa, do zdaj je bilo saniranih že 16 milijonov. 
»Na 33.000 hektarih je nujna obnova, od tega 
je treba zasaditi 1700 hektarov; do zdaj so jih 
zasadili že 610, in sicer z milijonom in pol sadik,« 
je pojasnil Oražem. 

Dr. Jože Podgoršek,  državni sekretar na Mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 
podpira dražbo, ni mogel mimo statistike, ki jo je 
omenil Oražem, saj si tudi na ministrstvu želijo, da 
bi naslednja sečnja potekala po odkazilu Zavoda 
za gozdove in ne po odkazilu naravnih nesreč.

Marta Krejan Čokl, GG SG
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Uvod
V letu 2013 je bila sprejeta soglasna odločitev 
vodilnih na Gozdarskem inštitutu Slovenije, 
Oddelku za gozdove in obnovljive gozdne vire, 
Zavodu za gozdove Slovenije ter v Zvezi goz-
darskih društev Slovenije, da je moto zaradi 
katerega je delovala Galerija IGLG v svojih prvih 
dveh obdobjih v letih od 1984 – 1993 stalno in 
občasno v letih po 1994, še vedno enako aktualen 

Gozdarji in ustvarjanje
GDK (907.6045)=163.6

kot takrat, ko je bila galerija oblikovana. Zato je 
bilo tudi soglasno potrjeno, da naj galerija v letu 
2013 nadaljuje s stalnim delom. Združene so 
bile moči imenovanih ustanov in v tem letu je 
novembrska fotografska razstava, ki jo je prispe-
val Janez Konečnik, začela pisati novo obdobje v 
delovanju galerije, tokrat Galerije GIS. Začela je 
vabiti ljubitelje umetnosti in ustvarjanja zlasti v 
gozdarskih vrstah. V tem obdobju je bilo, vključno 

SEZNAM RAZSTAVLJAVCEV ZA OBDOBJE 2013 – 2018

Št. Avtor; naslov razstave Datum otvoritve predmet

1. Janez Konečnik 27.11.2013 fotografije

2. mag. Ivan Kolar 20.3.2014 slike

3. dr. Matjaž Čater 29.5.2014 fotografije

4. mag. Hrvoje Oršanič 25.9.2014 fotografije

5. Branko Žunič 27.11.2014 skulpture

6. Marika in Marko  
Pogačnik 8.4.2015 risba

7. mag. Janez Černač 3.9.2015 slike

8. Samo Jenčič 26.11.2015 ilustracija

9. dr. Boštjan Košir 11.2.2016 slike, risbe, študije

10. mag. Tomaž Hartman 7.4.2016 skulpture, mozaiki

11.

Gornjesavski muzej 
Jesenice 

''Gozdovi Kranjske 
industrijske družbe''

Predstavitev knjige:  
mag. Franc Perko  
''Od ogolelega do  

gozdnatega krasa''

25.5.2016 Potujoča razstava
+ predavanje

12. Miran Orožim 20.12.2016 fotografije

13. retrospektiva 24.5.2017 arhiv

14. Bojan Zadravec 30.11.2017 metulji + predavanje

15. mag. Milan Pirman 15.2.2018 slike

16. mag. Ljuban Cenčič 24.5.2018 fotografije

17. Marijan Vodnik 27.9.2018 skulpture

18. Andreja Peklaj 29.11.2018 fotografije
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z letom 2018, organizirano 18 razstav. Njihovi 
avtorji so bili pretežno gozdarski kolegi. Tako je 
bila izpolnjena vsebinska usmeritev galerije za 
navedeno obdobje, ko naj bi bili njeni prostori 
namenjeni predvsem ustvarjalcem – gozdarjem.

Odbor za razstave
V odboru ima vsak organizator enega pred-

stavnika. Ti skrbijo za obnovo nabora možnih 
razstavljavcev. V njem pa so še predstavniki, ki 
zagotavljajo korektno izvedbo tehničnih opravil 
za uspešno pripravo razstave: zasnova vabil, tisk 
vabil, komunikacija z razstavljavci, pomoč pri 
postavitvi razstav, priprava scenarija za otvoritev 
razstave in njena izvedbe. 

Člani odbora za razstave so: dr. Nike Krajnc, 
mag. Alenka Korenjak, dr. Robert Brus, dr. Primož, 
Simončič, Robert Kranjc, mag. Andrej Breznikar 
in Jože Falkner.

Iz dosedanjega petletnega dela je odbor prišel 
do ugotovitve, da bi moral v svojo sestavo vklju-
čiti člana, ki bi imel strokovne kompetence iz 
poznavanja likovne umetnosti in podrobnejšega 
poznavanja stanja in razvoja te scene v Sloveniji. 
Ta dopolnitev odbora je potrebna zato, da bi 
ta lahko ohranjal ustrezno kvaliteto programa, 
poiskal najbolj ustrezno in aktualno usmeritev 
galerije in njenega razvoja, ter pravočasno pripravil 
vsakoletni letni program galerije ter ga posredoval 
v potrditev organizatorjem razstav.

Prav tako je prišel do spoznanja, da bo potrebno 
za določene specifične razstave, galerijo še dodatno 
opremiti s premičnimi dopolnilnimi rekviziti.  

Kako v naslednjih letih – vsebinska zasnova
Za nadaljevanje razmišljanja o galeriji, o njenem 

bitju, pa si sposodimo kar besedilo, ki so ga sode-
lavci gozdarskega inštituta napisali na platnico 
monografije Marka Kmecla ''Galerija IGLG 1984-
1993'' in je in bo še vedno aktualno:

''Gozdarstvo je ustvarjalni proces, v katerem se s 
prepletanjem znanosti in dolgoletnimi izkušnjami 
terenskega dela rišejo podobe gozdov. Zato gozdar-
stvo pogosto opredeljujemo tudi kot umetnost, ki 
ustvarja sliko okolja, v katerem živimo. Narava ima 
vedno prav in zato preučevanje gozdov pomaga 
odkrivati skrivnosti ustvarjalnosti narave, kjer je 
slovenska gozdarska stroka svetu dokazala visoko 
stopnjo upoštevanja teh procesov.''

Dejstvo je, da je bila z dosedanjimi razstavami 
predstavljena večina kolegov gozdarjev in njihova 
umetniška ustvarjalnost. Seveda so med nami 
še posamezniki, ki jim bo prostor galerije tudi 
naprej prednostno namenjen. Javnost bo še naprej 
seznanjena z ustvarjanjem naših kolegov na raz-
ličnih področjih, z različnimi izraznimi sredstvi. 
Dejstvo pa je tudi, da bo, po mnenju odbora za 
razstave, galerija morala odpreti svoje prostore 
tudi gostom umetnikom izven gozdarskih vrst. 

Pod enakimi pogoji kot so veljali do sedaj, 
naj bi bili vabljeni ustvarjalci, ki jim navdih za 
izražanje daje narava. To naj bi bil, poleg kvali-
tete, najpomembnejši pogoj za razstavljavce in 
hkrati tudi vsebinska usmeritev galerije. 

Poskus zasnove programa na teh osnovah, je 
bilo vodilo odboru tudi za pripravo programa 
2018. V letnih programih mora odbor za razstave 
najprej zagotoviti prostor za avtorje iz gozdarskih 
vrst. Šele na to poišče interesente, katerih dela 
odgovarjajo kriterijem, med drugimi interesenti. 
V obdobjih med posameznimi razstavami (april 
in del maja, poletni čas, del oktobra in del novem-
bra) bo v galeriji postavljena stalna razstava ali pa 
jo organizatorji razstav lahko uporabijo za svoj 
specifični razstavni projekt. 

Predlog programa razstavne dejavnosti v Gale-
riji GIS bo vsako leto pripravil odbor za razstave in 
ga posredoval organizatorjem razstav v potrditev.

Jože Falkner
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Uvodnik

Sajenje ne nadomešča naravne obnove gozdov, 
ampak jo zgolj dopolnjuje, kjer je to potrebno
Po ujmah pogosto ostanejo v gozdu večje površine popolnoma brez dreves. 
Na nek način nas narava sama prisili v posek na golo oz. golosečnjo, ki je pri 
nas prepovedana. Take povsem razgaljene površine ostanejo brez semenskih 
dreves, hkrati pa spremenjena mikroklima (več svetlobne in višje temperature) 
ugodno vpliva na razrast zelišč in grmovnic, ki ovirajo vznik mladih drevesc. V 
večjih vrzelih gozdna tla postanejo bolj ranljiva za erozijske procese, lahko se 
pretirano izsušijo, povečana je mineralizacija humusa itn. Nezanemarljive so tudi 
pomembne ekonomske posledice, saj po sukcesijah lahko obnova gozda traja 
več desetletij in tako so izgube za lastnika glede letnega prirastka dreves velike.

Problematiko pomlajevanja gozdov obravnava tudi eden od prispevkov v 
aktualni številki. Avtor izpostavlja, da je v nekaterih primerih sajenje nujno. 
Predvsem na območjih, kjer ni naravnega pomlajevanja, na območjih, ki so 
jih poškodovale ujme, na zelo produktivnih rastiščih in kjer gozd pomembno 
opravlja varovalno ali socialno vlogo.

Ko govorimo o obnovi gozdov s sajenjem, je potreben razmislek o vzpostavlje-
nem sistemu gozdnega drevesničarstva. Vzgoja kakovostnih sadik je namreč 
večleten proces, v katerega se drevesničarji ne bodo podali brez zagotovila, 
da bodo sadike lahko tudi prodali. Država bi morala na podlagi strokovnega 
mnenja gozdarskih organizacij z gozdnimi drevesničarji skleniti dolgoročne 
dogovore glede števila in vrste sadik. V tokrat objavljenem prispevku lahko 
preberete, da bi morali na leto zagotoviti vsaj tri milijone sadik, če bi želeli 
vzpostaviti dovolj površin mladovja za potrebe trajnostnega gospodarjenja. 
V primeru ujm bi tako imeli na voljo ustrezne sadike za sanacijo poškodova-
nih površin, pa bi jih uporabili kot dopolnitev naravni obnovi na površinah s 
slabšo naravno obnovo.

Na zadnji strani ovitka (iz starih tiskov) si lahko ogledate podatke o številu na 
leto izdanih sadik med letoma 1919 in 1950 ter stanje za leto 1975. Takrat je bilo 
v državnih drevesnicah na voljo 72 milijonov sadik. Glede na zgornji predlog 
bi jih morali torej dandanes gozdni drevesničarji vzgojiti vsaj 5 % glede na 
takratno število. Seveda pa bi morali bistveno spremeniti njihovo vrstno sestavo. 
Takrat je namreč kar 83 % vseh sadik zavzemala smreka. Celoten prispevek je 
dostopen v arhivu na spletni strani Gozdarskega vestnika (letnik 1978).

Dr. Mitja SKUDNIK
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Znanstvena razprava
GDK 524--017.4(045)=163.6

Uporaba mobilne aplikacije MOTI za ocenjevanje sestojnih 
parametrov na zasebni gozdni posesti
The Use of MOTI Mobile Application for Evaluating Stand Parameters on the Private 
Forest Property

Blaž FRICELJ1, Matija KLOPČIČ2

Izvleček:
Fricelj, B., Klopčič M.: Uporaba mobilne aplikacije MOTI za ocenjevanje sestojnih parametrov na zasebni gozdni po-
sesti; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 19. Prevod Breda 
Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic
V raziskavi smo preverjali uporabnost telefonske/tablične aplikacije MOTI pri ocenjevanju naslednjih sestojnih pa-
rametrov: sestojna temeljnica, lesna zaloga, zgornja sestojna višina in delež drevesnih vrst. Rezultate smo primerjali 
s klasičnimi inventurnimi metodami (merjenje sestojne temeljnice z Bitterlichovovo metodo, merjenje višine dreves 
z  višinomerom Suunto). Primerjali smo porabo časa med obema metodama in ocenili velikost vzorca za zanesljivo 
oceno sestojnih parametrov. Primerjava ocen sestojnih parametrov med metodo MOTI in klasičnimi metodami je 
pokazala, da se povprečne vrednosti značilno ne razlikujejo. Relativni vzorčni napaki za oceni sestojne temeljnice in 
lesne zaloge z metodo MOTI sta znašali 4,9 % in 5,5 %. Poraba časa za meritve z aplikacijo MOTI je bila večja kot za 
meritve s klasičnimi metodami, in sicer za 26 sekund na stojišče. Ocenjujemo, da je aplikacija MOTI kljub nekaterim 
pomanjkljivostim, v primerjavi s klasičnimi inventurnimi metodami, uporabna za lastnike gozdov in operativne goz-
darje. Aplikacija omogoča hitro in zanesljivo oceno stanja gozdov ter neposreden izračun vrednosti sestojnih znakov.
Ključne besede: MOTI, sestojni parametri, zasebna gozdna posest, pametni telefon, gozdna inventura

Abstract:
Fricelj B., Klopčič M.: The Use of MOTI Mobile Application for Evaluating Stand Parameters on the Private Forest 
Property; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 77/2019, vol 3. In Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 19. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The study examined the usefulness of MOTI mobile application for estimating stand parameters: stand basal area, 
stand volume, dominant tree height, and proportions of tree species in stand basal area. We compared results of two 
measurement methods: MOTI mobile application and classical forest inventory methods (i.e. the Bitterlich method for 
measuring stand basal area and tree height measurement with the Suunto height meter). We compared time consumption 
in both methods and estimated the number of measurements required for a reliable estimation of stand parameters. 
The comparison of stand parameters obtained by MOTI and the classical Bitterlich method has shown that differences 
between mean values of most parameters were statistically insignificant. The sampling errors for stand basal area and 
stand volume amounted to 4.9% and 5.5%. It was ascertained that the measurements using MOTI application were more 
time consuming than the measurements using the classical method – the difference was 26 seconds per plot. MOTI 
application is, even with some imperfections, a useful tool for private forest owners and forestry practitioners since it 
enables a relatively fast and reliable assessment of stand characteristics on forest property or in stands in general, and 
because it immediately shows the evaluated values of stand parameters.
Key words: MOTI, stand parameters, private forest property, smart phones, forest inventory

1 B. F., Varpolje 12 a, 3332 Rečica ob Savinji, Slovenija. blaz.fricelj@gmail.com 
2 doc. dr. M. K., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; Večna pot 83, SI-1000 Lju-
bljana; matija.klopcic@bf.uni-lj.si 

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Za uspešno upravljanje z gozdom je nujno pozna-
vanje sestojnih parametrov. Podatke za izračun 
teh parametrov pridobivamo v procesu gozdne 
inventure, ki je najobsežnejša in najdražja faza 

načrtovalnega postopka (Bončina, 2009). Zasnova 
gozdne inventure je odvisna od njenega namena. 
Zato se gozdna inventura na ravni gozdnogo-
spodarske enote (Kovač in sod., 2009) občutno 
razlikuje od npr. inventure objedenosti podmladka 
gozdnih drevesnih vrst (Hafner in sod., 2016) ali 
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inventure zasebne gozdne posesti (npr. Munda, 
2013; Šantl, 2013).

V Sloveniji zasebni gozdovi obsegajo 76 % vseh 
gozdov (Zavod za gozdove Slovenije, 2017b), od 
tega je le 13,1 % gozdnih posesti, večjih od 5 ha 
(Medved in sod, 2010), za katere je zanimiv načrt 
za zasebno gozdno posest, ki lahko vključuje 
tudi prilagojeno gozdno inventuro. Za uspešno 
gospodarjenje z gozdom na gozdni posesti je 
ključno poznavanje sestojnih parametrov, kot 
so sestojna temeljnica, lesna zaloga in drevesna 
sestava, poleg njih pa še vrsta drugih rastiščnih, 
gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih podat-
kov. Večina podatkov o sestojnih parametrih je na 
voljo v javnih gozdarskih podatkovnih zbirkah, 
ki jih vzdržuje Zavod za gozdove Slovenije in jih 
lahko najdemo v Pregledovalniku gozdnogospo-
darskih in gozdnogojitvenih načrtov Zavoda za 
gozdove Slovenije (Zavod za gozdove Slovenije, 
2017a). Pregledovalnik prikazuje grafične in atri-
butivne podatke o značilnostih gozdnih sestojev. 
Podatki so prvenstveno namenjeni gospodarjenju 
z gozdovi na večjih prostorskih ravneh, zato so 
lahko za zasebne lastnike manj uporabni. Munda 
(2013) je na ravni gozdne parcele ugotovil precej-
šnje razlike v lesnih zalogah in drevesni sestavi 
med podatki o sestojnih parametrih Zavoda za 
gozdove Slovenije in izmerjenimi parametri s 
polno premerbo ali vzorčno Bitterlichovo metodo. 
Podobne zaključke je  ugotovil tudi Šantl (2013). 
Posledično je smiselno, da za potrebe upravljanja 
gozdov na posesti lastnik sam pridobi podatke in 
informacije o gozdnih sestojih. Prilagojeno gozdno 
inventuro lahko zanj izpelje pravna oseba, ki se s 
tem ukvarja. Najcenejši način pa je, da podatke o 
gozdnih sestojih zbere sam, a za to potrebuje vsaj 
nekaj (strokovnega) znanja in ustrezne merilne 
instrumente ali druge pripomočke.

Z razvojem pametnih mobilnih aparatov so se 
pojavile številne aplikacije, ki omogočajo razno-
vrstne storitve. Med njimi so tudi takšne, ki so 
namenjene gozdarski praksi, tudi izvedbi gozdne 
inventure (npr. Haas, 2012). Ena izmed njih je tudi 
mobilna aplikacija MOTI (Rosset in sod., 2015), 
ki omogoča izmero sestojne temeljnice in lesne 
zaloge, drevesne sestave, višine dreves in sestoja, 
število dreves oziroma gostota sestoja. 

Uporaba aplikacije MOTI odpira številna 
vprašanja, na nekatera smo poskušali odgovo-
riti s pričujočo raziskavo. Poglavitni cilji naše 
raziskave so bili: 
• oceniti sestojne parametre za srednje veliko  
 zasebno gozdno posest,
• oceniti potrebno število meritev za zanesljivo  
 oceno teh parametrov,
• primerjati porabo časa za meritve s klasičnimi  
 inventurnimi metodami in meritve z mobilno  
 aplikacijo MOTI, 
• oceniti uporabnost mobilne aplikacije MOTI  
 za ocenjevanje sestojnih parametrov na zasebni  
 gozdni posesti.

2 METODE
2 METHODS

2.1 Mobilna aplikacija MOTI
2.1 MOTI Mobile Application

Mobilna aplikacija MOTI omogoča preprosto in 
hitro določitev osnovnih sestojnih znakov. Ustvar-
jena je bila predvsem za gozdarske strokovnjake, 
ki lahko hitro in ekonomično izmerijo ključne 
dendrometrijske znake. Aplikacija omogoča 
izmero temeljnice sestoja, gostote sestoja z evi-
dentiranjem števila dreves na hektar, višine dreves 
in izračun lesne zaloge. V primeru več meritev 
sestojnih parametrov MOTI tudi avtomatsko 
izračuna standardno napako izmerjenih vrednosti 
in  tako prikaže spremenljivost sestojnih znakov. 

Aplikacija MOTI omogoča izvedbo meritev v 
različnih oblikah (slika 1):
1. enkratna meritev temeljnice sestoja, števila  
 dreves na hektar, višine dreves in lesne zaloge  
 brez shranjevanja rezultatov,
2. zbiranje in shranjevanje več meritev z možnostjo 
 vpisa GPS-koordinat (angl. Sample plots),
3. sestojna inventura z večjim vzorcem meritev, 
 kjer samodejno in kontinuirano računa  
 standardno napako (angl. Stand inventories),
4. lokalna inventura na prej definirani vzorčni  
 mreži, kjer samodejno in kontinuirano računa  
 standardno napako (angl. Local inventories).

Merjenje sestojne temeljnice (in hkrati drevesne 
sestave) poteka tako, da preverimo vsa bližnja 
drevesa z obračanjem pametnega telefona za 360 ° 
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Slika 1: Glavni meni mobilne aplikacije MOTI (zgoraj; vir slike: Waldwissen, 2017) in menija za merjenje sestojne 
temeljnice in drevesne sestave (sredina) ter višine dreves (spodaj) (foto: M. Klopčič)
Figure 1: MOTI mobile application's main menu (above; photo source: Waldwissen, 2017) and menus for measuring 
stand basal area and tree structure (above in middle) and tree height (below) (photo: M. Klopčič)
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okoli določene lokacije. Pozorni moramo biti, da 
je telefon ves čas nad točko, izbrano za središče 
meritev. Vsakršen naklon terena/telefona je že 
vnaprej avtomatsko upoštevan. Meritve sestojne 
temeljnice potekajo podobno kot meritve klasične 
Bitterlichove metode. Kotnoštevni faktor k določa 
širino razmika med trikotnikoma. Kadar smo v 
sestoju z drevesi manjših premerov in je gostota 
dreves večja, izberemo kotnoštevni faktor 1 ali 
2, kadar merimo parametre v sestoju z drevesi 
večjih premerov, izberemo kotnoštevni faktor 
2 ali 4. Pri evidentiranju izbranih dreves lahko 
razlikujemo drevesne vrste, kar aplikaciji omogoča 
neposreden izračun drevesne sestave (glede na 
sestojno temeljnico).

Meritev višine drevesa poteka v treh fazah. 
Preden začnemo meriti, referenčno palico z znano 
višino (najpogosteje 2 m) postavimo pokončno 
ob drevo. Nato na ekranu telefona, označenim s 
križcem, »pomerimo« v spodnji konec referenčne 
palice oziroma dno drevesa in kliknemo, nato  enako 
ponovimo za vrh referenčne palice (aplikacija zazna 
višino 2 m) in nazadnje še za vrh drevesa (slika 
2). Aplikacija nato na podlagi metode razmerij 
izračuna višino drevesa. Pri izvajanju meritev je 
nujno, da so roke ves čas merjenja iztegnjene in 
hrbet vzravnan. Če ne moremo pomeriti v vrh, 
ne da bi ukrivili hrbet, moramo povečati razdaljo 
do drevesa. Priporočljivo je, da opravimo vsaj tri 
meritve višine posameznega drevesa in kot rezultat 

upoštevamo avtomatsko izračunano povprečje, ki 
se prikaže na zaslonu. Na pobočju ne smemo meriti 
navzdol. Če višino drevesa/sestoja poznamo, jo 
lahko vnesemo tudi ročno.

2.2 Območje raziskave
2.2 Study area

Meritve so bile opravljene na zasebni gozdni 
posesti Lešje (slika 3), ki je v lasti ge. Drage Vršnak 
in je v bližini Mozirja oziroma naselja Varpolje 
v spodnji Savinjski dolini (koordinate 46,300792 
°N, 14,894251 °E). Raziskovani gozdovi spadajo 
v Gozdnogospodarsko območje Nazarje, Goz-
dnogospodarsko enoto Gornji Grad in katastrsko 
občino Homec. Velikost posesti je 26,14 ha. Posest 
leži na nadmorski višini okoli 400 m, naklon je 
do 5 %, površje je gladko. Tla so distrična rjava 
na sedimentni matični podlagi. Letna količina 
padavin znaša od 1400 do 1600 mm. Srednja 
letna temperatura je okrog 9 °C. Prevladujoča 
gozdna združba na posesti je Polysticho setiferi-
-Abietetum – jelovje z luskastodlakavo podlesnico 
(Gozdnogospodarski načrt…, 2013).

Gozdna posest je razdeljena na štiri sestoje, 
od katerih sta dva opredeljena kot debeljaka z 
različnima drevesnima sestavama (skupaj ≈15 
ha), 10 ha porašča raznomerni mešani sestoj, 
sestoj v obnovi pa meri približno 1 ha (ZGS, 
2019). Na posesti prevladuje jelka (Abies alba), 
sledi ji smreka (Picea abies), v manjših deležih 

Slika 2: Način merjenja višine drevesa z mobilno aplikacijo MOTI (vir slike: MOTI, 2017)
Figure 2: How to measure tree height with MOTI mobile application (photo source: MOTI, 2017)
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Slika 3: Gozdna posest Lešje z mrežo stojišč za izvedbo gozdne inventure; z različnimi barvami so razmejeni 
tudi gozdni sestoji (vir podatkov: GURS in ZGS (2019), kartografija: B. Fricelj).
Figure 3: Lešje forest property with the grid of standings for performing forest inventory: different colors also delineate 
forest stands (data source: GURS and ZGS (2019), cartography: B. Fricelj).

so primešani še kostanj (Castanea sativa), bukev 
(Fagus sylvatica), rdeči bor (Pinus sylvestris), hrast 
(Quercus sp.) in drugi listavci.

2.3 Vzorčne ploskve
2.3 Sampling plots

V raziskovalni objekt smo s programskim 
orodjem ArcMap 10.1 (ESRI, 2012) postavili mrežo 
stojišč, na katerih smo izvedli meritve. Mreža 40 
× 40 m je prvotno obsegala 162 stojišč (slika 3), 
dve smo izpustili zaradi lege na cesti oziroma 
prepadne lege. Pri obdelavi podatkov smo stoji-
šča razvrstili po razvojnih fazah. V razvojni fazi 
debeljak smo meritve izvedli na 136 stojiščih, v 
raznomernem sestoju na 18 in v sestoju v obnovi 

na šestih stojiščih. Na vseh 160 stojiščih smo merili 
sestojne parametre z mobilno aplikacijo MOTI; 
na 50 naključno izbranih smo izvedli tudi meritve 
temeljnice s klasično Bitterlichovo kotnoštevno 
metodo z evidentiranjem po drevesnih vrstah in 
izmerili višino drugega najdebelejšega drevesa z 
višinomerom Suunto. Nato smo naključno izbrali 
še 50 stojišč (15 izmed njih je bilo izbranih istih kot 
za meritve po Bitterlichovi kotnoštevni metodi), 
kjer smo na ploskvi, velikosti 2 ara (radij ploskve 
7,98 m) premerili vsa drevesa, da smo lahko ocenili 
debelinsko strukturo gozdnih sestojev na posesti. 
V obeh naključnih vzorcih je ena ploskev izpadla 
iz inventure in analiz zaradi prepadne lege.
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2.4 Izvedba terenskih meritev
2.4 Field measurements

Meritve na gozdni posesti smo izvajali šest dni, in 
sicer od 6. 7. 2017 do 13. 7. 2017. Meritve z aplika-
cijo MOTI je izvajala ena oseba (glavni merilec), 
za izvajanje meritev s klasičnimi inventurnimi 
metodami in polno premerbo na ploskvah pa 
sta bili potrebni dve, in sicer glavni merilec in 
asistent, ki je asistiral pri meritvah, meril čas in 
zapisoval podatke.

Meritve so potekale po vnaprej določenem 
protokolu. Stojišče smo poiskali s pomočjo GPS-
-aparata, na katerem je bila naložena mreža stojišč 
s podatki, katere meritve naj bi izvedli na posame-
znem stojišču. Le-to smo najprej vidno označili, da 
bi ga ob morebitnem ponovnem prihodu lažje našli. 
Pri meritvah z aplikacijo MOTI smo po označbi 
stojišča mobilni aparat namestili na kovinski nosi-
lec telefona (doma izdelan nosilec iz kupljenega 
nosilca telefona za prostoročno telefoniranje v 
vozilih, ki je bil nameščen na zašiljen kovinski 
drog) in ga postavili na točko stojišča. Nato smo 
se vrteli okoli osi nosilca telefona in »izbirali« dre-
vesa, ki so bila širša od prostora med prikazanima 
trikotnikoma na zaslonu telefona (slika 1), ter jim 
obenem določali drevesno vrsto. Meritve s klasično 
Bitterlichovo kotnoštevno metodo smo opravljali 
po ustaljeni praksi. Pri obeh metodah smo meritve 
izvajali s kotnoštevnim faktorjem 2. Pri meritvah 
z Bitterlichovo metodo smo preverjali razdaljo 
mejnih dreves, pri katerih nismo bili prepričani 
glede njihove »izbire«, medtem ko smo se pri 
metodi MOTI zanašali na povečevanje prikazane 
slike (»zoomiranje«), saj smo presodili, da lahko 
tako dovolj natančno »izbiramo« tudi mejna 
drevesa. Na stojiščih, kjer smo opravljali meritve 
z Bitterlichovo metodo in z aplikacijo MOTI ter 
izvajali primerjalno časovno študijo obeh metod, 
smo menjavali njuno zaporedje, da bi se izognili 
sistematični napaki zaradi vrstnega reda meritev.

Po končanem merjenju sestojne temeljnice (in 
drevesne sestave) smo nadaljevali z merjenjem 
višine drugega najdebelejšega drevesa, ki je bilo 
vključeno v izmero sestojne temeljnice; višino 
tega drevesa smo privzeli kot merilo za določitev 
zgornje sestojne višine (MOTI, 2017). Najprej 
smo z merjenjem debeline dreves poiskali drugo 

najdebelejše drevo, ki je bilo vključeno v izmero 
sestojne temeljnice. Pri merjenju z aplikacijo 
MOTI smo nato poiskali lokacijo, s katere smo 
videli vrh in dno drevesa (težave s podrastjo) ter 
nato prislonili dvometrsko referenčno palico na 
vidno stran drevesa. Pri meritvi višine drevesa 
smo sledili postopku, opisanem v poglavju z 
opisom aplikacije MOTI. Višino posameznega 
drevesa smo merili trikrat, nato aplikacija sama 
izračuna povprečno vrednost. Pri klasični metodi 
merjenja višine drevesa z višinomerom Suunto 
smo se z merilnim trakom, katerega konec je ob 
drevesu držal asistent, odpravili v izbrano smer 
in se ustavili na ustrezni predpisani razdalji. 
Vse višine dreves smo  merili na razdalji 20 m, 
včasih je bila potrebna korekcija smeri v levo ali 
desno smer, da smo bolje videli vrh in/ali dno 
drevesa. Meritve so potekale po ustaljeni praksi 
merjenja z izbranim instrumentom. Višino smo 
za razliko od meritev z aplikacijo MOTI izmerili 
in izračunali le enkrat.

Pri merjenju debelinske strukture smo na 
ploskvi za vsako drevo nad meritvenim pragom 
(prsni premer ≥ 10 cm) zabeležili drevesno vrsto 
in premer (na cm natančno). Premere smo merili 
s kovinsko gozdarsko premerko.

Pri merjenju porabe časa smo začeli in končali 
z merjenjem takrat, ko je dal glavni merilec jasen 
znak. Začetek merjenja pri metodi MOTI je bil, 
ko smo telefon namestili na nosilec in začeli s 
preverjanjem drevesa, ki je bilo najbližje stojišču. 
Pri Bitterlichovi metodi je bil začetek identičen 
kot pri metodi MOTI. Pri klasični metodi je moral 
asistent tudi evidentirati število zajetih dreves po 
drevesnih vrstah in izračunati temeljnico. Konec 
meritve je glavni merilec naznanil, ko je preveril 
vsa drevesa v krogu 360 °.

Pri izmeri višine drevesa po obeh metodah 
smo začeli meritev časa ob odhodu od središča 
stojišča, kjer smo vzeli dvometrsko palico, do 
izbranega drevesa. Pri metodi MOTI je glavni 
merilec enako kot pri klasični odšel v izbrano 
smer, vendar pri tem nismo potrebovali merilnega 
traku in je asistent le meril čas. Meritev višine 
drevesa smo ponovili trikrat in nato ustavili čas. 
Pri klasični metodi merjenja višine drevesa smo 
merjenje časa končali, ko je glavni merilec zaklical 
izračunano višino drevesa. 
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2.5 Obdelava podatkov
2.5 Data analyses

Ko smo končali s terenskim delom, smo podatke, 
pridobljene s klasičnimi metodami, prevedli v digi-
talno obliko, medtem ko smo podatke, izmerjene 
z aplikacijo MOTI, dobili preko strežnika www.
portal.moti.ch, ki so že v datoteki Microsoft Excel 
in smo jih le uredili. Najnovejša različica aplika-
cije že omogoča neposreden prenos podatkov iz 
telefona na računalnik. Obdelave podatkov so 
potekale v programskih orodjih Microsoft Excel 
in IBM SPSS Statistics 22.0.

Aplikacija MOTI izračuna lesno zalogo sestojev  
(merchantable timber volume; v nadaljevanju 
LZ_MOTI) z množenjem izmerjene sestojne 
temeljnice določene drevesne vrste (m2/ha) s 
faktorjem, ki izkazuje obliko drevesnega debla 
in je odvisen od izmerjene višine dreves oziroma 
sestoja (preglednica 1). Pri določanju volumna 
dreves MOTI izračuna volumen vseh listavcev z 
uporabo faktorjev za bukev, volumen dreves bora z 
uporabo faktorjev za macesen, volumen dreves vseh 
drugih iglavcev pa z uporabo faktorjev za smreko.

Lesno zalogo smo na podlagi meritev s klasično 
kotnoštevno metodo izračunali po enačbi 1:
LZ = G x h x 0,5     ,     ...(1)
kjer je LZ lesna zaloga, G temeljnica, izmerjena 
po klasični kotnoštevni metodi, h višina drugega 
najdebelejšega drevesa, izmerjena z višinomerom, 
in 0,5 oblikovno število (v nadaljevanju LZ_KŠM).

Zaradi primerjanja ocen lesne zaloge, pridoblje-
nih po obeh metodah, smo na podlagi meritve 
sestojne temeljnice in višine z aplikacijo MOTI 
izračunali še korigirano lesno zalogo po formuli 1, 

le da smo upoštevali temeljnico in sestojno višino, 
izmerjeno z aplikacijo MOTI, ter oblikovno število 
0,5 (v nadaljevanju LZ_MOTI_KOR). Razlike v 
povprečnih vrednostih sestojnih parametrov med 
metodama izmere gozdnih sestojev smo preverjali 
s parametričnim t-testom, saj sta bili varianci znaka 
med metodama homogeni (preverjano z Levenovim 
testom), podatki pa normalno porazdeljeni.

Za obravnavane sestojne parametre smo izraču-
nali povprečja, standardne odklone in koeficiente 
variacije za celotno posest (upoštevana vsa stojišča, 
n =160), nato pa še za posamezne razvojne faze. 
Razlike v povprečnih vrednostih sestojnih para-
metrov med razvojnimi fazami smo preverjali z 
neparametričnim Kruskal-Wallisovim testom in 
post hoc parnimi primerjavami.

Vzorčno napako pri določenem številu stojišč 
smo izračunali po enačbi 2:
e(%) = t(n-1)*s.e.(%)     ,     ...(2)
kjer je e vzorčna napaka, s.e. standardna napaka, 
n število stojišč oziroma meritev in t vrednost 
Studentove porazdelitve, ki pri tveganju 5 % in 
stopinjah prostosti n-1 znaša 1,96.

Za izračun potrebnega števila stojišč za doseganje 
določene vzorčne napake smo uporabili enačbo 3:
n=t2

0,05*KV(%)2/e2     ,     ...(3)
kjer je n število stojišč oziroma meritev, t vrednost 
Studentove porazdelitve pri 5 % tveganju, KV(%) 
relativni koeficient variacije in e vzorčna napaka. 
Pri izračunih smo upoštevali standardne odklone, 
ki smo jih za posamezne sestojne parametre 
izračunali za celotno gozdno posest (n = 160).

Pri časovni študiji smo razlike v porabi časa med 
metodama preverili s t-testom za odvisne vzorce.

Drevesna 
vrsta

 Zgornja sestojna višina (m) 
10 15 20 25 30 35 40

Smreka 2,1 5,3 8,2 10,8 13,2 15,1 16,7
Jelka 3,3 5,6 8 10,6 13,2 16,1 18,3

Macesen 3 5,5 7,8 10,1 12,2 14,2 16
Bukev 2,5 5,2 8 11 14,2 17,6 21,1

Preglednica 1: Oblikovna števila, ki jih aplikacija MOTI uporablja za izračun lesne zaloge
Table 1: Formal numbers MOTI application uses for stand volume calculation
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Preglednica 3: Ocena drevesne sestave gozdnih sestojev na gozdni posesti Lešje; p-vrednosti podajajo statistično 
značilnost razlik v srednjih vrednostih sestojnih parametrov, analiziranih s Kruskal-Wallisovim testom (ode-
beljena pisava označuje statistično značilne razlike); oznaki a in b nakazujeta skupini razvojnih faz s statistično 
značilno različnima srednjima vrednostma parametra, ki smo ju določili na podlagi post-hoc parnih primerjav; 
x – povprečna vrednost, SD – standardni odklon, KV – koeficient variacije
Table 3: Evaluation of tree structure of forest stands on Lešje forest property; p-values deliver statistical significance 
of differences in mean values of stand parameters, analyzed with Kruskal-Wallis test (bold writing marks statisti-
cally significant differences); marks a and b indicate groups of development phases with the statistically significantly 
different parameter mean values, which we determined on the basis of post-hoc paired comparisons); x – mean 
value, SD – standard deviation, KV – variation coefficient.

Smreka Jelka R.bor Ost.
Igl.

Bukev Jesen Hrast Kostanj Preost. 
list.

Skupaj
(n=160)

 x– 36,6 44,4 3,3 0,1 4,4 0,1 1,5 5,8 4,0
SD 26,2 27,4 7,0 0,6 7,5 0,7 3,7 8,3 9,6
KV 71,7 61,7 215,3 1264,9 171,3 915,3 247,4 143,0 241,7

Sestoji v 
obnovi
(n=6)

 x– 47,7 34,0a 0,0 0,0 1,2 0,0 2,2 10,8 4,2
SD 32,8 34,6 0,0 0,0 2,9 0,0 3,5 16,8 8,0
KV 68,9 101,7 - - 244,9 - 159,1 154,9 192,2

Debeljaki
(n=136)

 x– 37,6 42,8a 3,2 0,1 4,6 0,1 1,6 5,8 4,2
SD 26,1 26,7 7,0 0,0 7,4 0,8 3,9 8,0 10,1
KV 69,3 62,3 219,6 - 161,5 843,5 243,8 138,1 241,4

Raznomer-
ni sestoji

(n=18)

 x– 24,9 59,9b 4,9 0,0 3,7 0,0 0,3 4,0 2,2
SD 22,9 26,6 8,0 0,0 8,9 0,0 0,0 5,9 5,0
KV 91,6 44,4 164,5 - 239,2 - 0,0 148,5 225,0

p-vrednost 0,104 0,029 0,243 0,916 0,132 0,837 0,199 0,869 0,764

Slika 4: Debelinska struktura gozdnih sestojev na raziskovani gozdni posesti in debelinska struktura evidenti-
ranih drevesnih vrst
Figure 4: Diameter structure of forest stands on the studied forest property and diameter structure of the recorded 
tree species
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Preglednica 4: Primerjava sestojnih parametrov med metodo MOTI in klasičnima inventurnima metodo (Bit-
terlichova metoda, merjenje višine drevesa z višinomerom) s podanimi vrednostmi p, ki nakazuje statistično 
značilnost parametričnega t-testa (kot statistično značilne razlike smo opredelili, če je bila vrednost p<0,05)
Table 4: Comparison of stand parameters between MOTI method and classic inventory methods (Bitterlich method, 
measuring tree height using an altimeter) with the given values of p, wich indicates statistical significance of the 
parametric t-test (as statistically significant differences were determined the ones with the value p<0,05)

največ dreves v četrti, peti in sedmi debelinski 
stopnji. V skupnem številu dreves je bilo 50 % 
jelke in 34 % smreke, 6 % je bilo kostanja, po 2 % 
pa bukve, hrasta in črnega gabra. Rdečega bora, 
lipovca in jelše je bilo po 1 %, manj kot 1 % pa 
tise, gorskega javora, trepetlike, velikega jesena, 
češnje in gorskega bresta.

Statistična primerjava sestojnih parametrov 
med metodo MOTI in klasično kotnoštevno 
metodo je pokazala, da se povprečne izmerjene ali 
izračunane vrednosti vseh merjenih parametrov 
med uporabljenima metodama statistično niso 
razlikovale (preglednica 4).

3.2 Ocena vzorčne napake in potrebnega 
števila stojišč

3.2 Evaluation of sampling error and number 
of sampling plots needed

Vzorčni napaki za sestojna parametra, ki sta nas 
najbolj zanimala, to sta temeljnica in lesna zaloga, 
sta znašali 4,9 % in 5,5 % (n = 160). Ob upoštevanju 
dejanske variabilnosti obeh sestojnih parametrov 
smo izračunali potrebno število stojišč, ki bi jih 
morali izmeriti, da bi dosegli določeno velikost 
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vzorčne napake. Za 20 % vzorčno napako ocene 
sestojne lesne zaloge na posesti je potrebnih 11 
stojišč, za 10 % napako 45 stojišč, za 5 % pa 182 
stojišč, medtem ko je za 20 % vzorčno napako 
ocene temeljnice potrebnih 9 stojišč, za 10 % 
napako 12 stojišč in za 5 % napako 144 stojišč  
(slika 5). Variabilnost ocenjenih sestojnih para-
metrov se je med razvojnimi fazami precej spre-
minjala, kar se odraža tudi v potrebnem šte-
vilu stojišč za dosego določene vzorčne napake  
(Preglednica 4); še posebej se to odrazi pri dose-
ganju nizkih vzorčnih napak (t.j. večji zanesljivosti 
ocen sestojnih parametrov).

3.3 Analiza porabe časa
3.3 Time Consumption Analysis

Za izmero sestoja na stojišču z metodo MOTI 
smo v povprečju porabili 5 minut in 50 sekund, 
medtem ko smo za izmero s klasično kotnoštevno 
metodo in klasičnim merjenjem višine dreves 
porabili povprečno 26 sekund manj, torej 5 minut 
in 24 sekund. Razlika je bila statistično značilna 
(t-test; p<0,01). Pri klasični metodi smo upoštevali 
tudi porabo časa za vnos podatkov v digitalno 
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Preglednica 4: Primerjava sestojnih parametrov med metodo MOTI in klasičnima inventurnima metodo (Bit-
terlichova metoda, merjenje višine drevesa z višinomerom) s podanimi vrednostmi p, ki nakazuje statistično 
značilnost parametričnega t-testa (kot statistično značilne razlike smo opredelili, če je bila vrednost p<0,05)
Table 4: Comparison of stand parameters between MOTI method and classic inventory methods (Bitterlich method, 
measuring tree height using an altimeter) with the given values of p, wich indicates statistical significance of the 
parametric t-test (as statistically significant differences were determined the ones with the value p<0,05)

največ dreves v četrti, peti in sedmi debelinski 
stopnji. V skupnem številu dreves je bilo 50 % 
jelke in 34 % smreke, 6 % je bilo kostanja, po 2 % 
pa bukve, hrasta in črnega gabra. Rdečega bora, 
lipovca in jelše je bilo po 1 %, manj kot 1 % pa 
tise, gorskega javora, trepetlike, velikega jesena, 
češnje in gorskega bresta.

Statistična primerjava sestojnih parametrov 
med metodo MOTI in klasično kotnoštevno 
metodo je pokazala, da se povprečne izmerjene ali 
izračunane vrednosti vseh merjenih parametrov 
med uporabljenima metodama statistično niso 
razlikovale (preglednica 4).

3.2 Ocena vzorčne napake in potrebnega 
števila stojišč

3.2 Evaluation of sampling error and number 
of sampling plots needed

Vzorčni napaki za sestojna parametra, ki sta nas 
najbolj zanimala, to sta temeljnica in lesna zaloga, 
sta znašali 4,9 % in 5,5 % (n = 160). Ob upoštevanju 
dejanske variabilnosti obeh sestojnih parametrov 
smo izračunali potrebno število stojišč, ki bi jih 
morali izmeriti, da bi dosegli določeno velikost 
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vzorčne napake. Za 20 % vzorčno napako ocene 
sestojne lesne zaloge na posesti je potrebnih 11 
stojišč, za 10 % napako 45 stojišč, za 5 % pa 182 
stojišč, medtem ko je za 20 % vzorčno napako 
ocene temeljnice potrebnih 9 stojišč, za 10 % 
napako 12 stojišč in za 5 % napako 144 stojišč  
(slika 5). Variabilnost ocenjenih sestojnih para-
metrov se je med razvojnimi fazami precej spre-
minjala, kar se odraža tudi v potrebnem šte-
vilu stojišč za dosego določene vzorčne napake  
(Preglednica 4); še posebej se to odrazi pri dose-
ganju nizkih vzorčnih napak (t.j. večji zanesljivosti 
ocen sestojnih parametrov).

3.3 Analiza porabe časa
3.3 Time Consumption Analysis

Za izmero sestoja na stojišču z metodo MOTI 
smo v povprečju porabili 5 minut in 50 sekund, 
medtem ko smo za izmero s klasično kotnoštevno 
metodo in klasičnim merjenjem višine dreves 
porabili povprečno 26 sekund manj, torej 5 minut 
in 24 sekund. Razlika je bila statistično značilna 
(t-test; p<0,01). Pri klasični metodi smo upoštevali 
tudi porabo časa za vnos podatkov v digitalno 
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Slika 5: Vzorčna napaka pri različnem številu stojišč za različne sestojne parametre, ocenjevane na celotni gozdni 
posesti, ob upoštevanju variabilnosti ocene sestojnih parametrov na analizirani gozdni posesti (preglednici 2 in 3)
Figure 5: Sampling error in diverse number of standings for diverse stand parameters, evaluated on the entire forest 
property, variability of the evaluation of stand parameters on the analyzed forest property (tables 2 and 3) taken 
into account. 

Preglednica 5: Število stojišč potrebnih za želeno natančnost ocen sestojnih parametrov po razvojnih fazah ob 
upoštevanju variabilnosti ocene sestojnih parametrov na analizirani gozdni posesti (preglednici 2 in 3) 
Table 5: Number of standings, needed for the required accuracy of stand parameters evaluation according to de-
velopment phases, , variability of the evaluation of stand parameters on the analyzed forest property (tables 2 and 
3) taken into account.

Vzorčna napaka (%)
Sestojni 

parameter Razvojna faza 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

Lesna zaloga

Sestoj v obnovi (n = 6) 215 96 54 34 24 18 13

Debeljak (n = 136) 182 81 46 29 20 15 11

Raznomerni (n = 36) 96 43 24 15 11 8 6

Temeljnica

Sestoj v obnovi (n = 6) 248 110 62 40 28 20 15

Debeljak (n = 136) 138 120 68 43 30 22 17

Raznomerni (n = 36) 75 33 19 12 8 6 5

Delež jelke

Sestoj v obnovi (n = 6) 1591 707 398 255 177 130 99

Debeljak (n = 136) 597 265 149 96 66 49 37

Raznomerni (n = 36) 302 134 76 48 34 25 19

Delež smreke

Sestoj v obnovi (n = 6) 729 324 182 117 81 59 46

Debeljak (n = 136) 738 214 120 77 54 39 30

Raznomerni (n = 36) 1290 573 322 206 143 105 81
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obliko; skupno porabo časa za vnos podatkov 
smo proporcionalno razdelili med vse ploskve.

Povprečno smo na stojišču za izmero sestojne 
temeljnice z metodo MOTI porabili 61 sekund 
več kot za izmero s klasično kotnoštevno metodo 
(slika 6). Razlika v porabi časa je bila statistično 
značilna (t-test; p<0,01). Izkazalo se je, da smo 
izmero sestojne temeljnice po metodi MOTI 
opravili hitreje kot izmero po klasični kotnoštevni 
metodi le na osmih stojiščih od 49. 

Za izmero višine drevesa smo pri izmeri po 
klasični metodi z višinomerom povprečno pora-
bili 89 sekund, pri izmeri z aplikacijo MOTI pa 
sedem sekund več. Statistično značilnih razlik v 
porabi časa nismo ugotovili (t-test; p = 0,201). 
Na 32 stojiščih smo več časa porabili za izmero 
z aplikacijo MOTI, na 17 pa za izmero s klasično 
metodo izmere višine.

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Povprečna lesna zaloga na gozdni posesti Lešje 
(584 m3/ha) je precej nad slovenskim povprečjem, 
ki znaša 296 m3/ha (ZGS, 2017b). Pomemben 
razlog za to je dejstvo, da je na posestvu večina 
gozda v razvojni fazi debeljak ali pa so sestoji 

raznomerni, v obeh sestojnih tipih pa so pravi-
loma večje lesne zaloge. Drugi razlog je v drevesni 
sestavi, saj na posestvu prevladujejo iglavci. V 
slovenskih gozdovih se že dlje časa ukvarjamo s 
problematiko zmanjševanja deleža jelke in njenim 
slabim pomlajevanjem (Bončina in sod, 2009). V 
analiziranih gozdovih je stanje popolnoma dru-
gačno, saj jelka zavzema polovico celotne lesne 
zaloge in se v večjem delu gozdne posesti dobro 
pomlajuje, tudi poškodovanost mladja ni opazna. 
Bukve je v omenjenem gozdu dosti manj kot v 
gozdovih Slovenije, medtem ko je delež smreke 
približno enak.

Naše rezultate o sestojnih parametrih na pose-
stvu smo primerjali s podatki iz pregledovalnika 
podatkov o gozdovih Zavoda za gozdove Slovenije 
(ZGS, 2019; v nadaljevanju pregledovalnik), ki 
temeljijo na gozdnogospodarskem načrtu Goz-
dnogospodarske enote Gornji Grad, ki je veljaven 
za obdobje 2014–2023 (GGN GGE Gornji Grad, 
2014). LZ_MOTI_KOR je kar za 101 m3/ha višja 
od lesne zaloge, izračunane kot ponderirana 
sredina iz podatkov, navedenih po sestojih v 
pregledovalniku. V razvojni fazi debeljak smo 
izmerili za 40 m3/ha višjo vrednost lesne zaloge, 
medtem ko smo v sestoju z raznomernim gozdom 
in sestoju v obnovi izmerili kar 160 m3/ha večjo 

Slika 6: Primerjava povprečne porabe časa za izmero temeljnice in višine dreves med metodo z aplikacijo MOTI 
in klasičnima metodama
Figure 6: Comparison of the mean time consumption for stand basal area and tree height between the method with 
MOTI application and classic methods
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lesno zalogo. Možni razlog za odstopanja je, da 
smo v naši raziskavi meritve izvajali štiri leta po 
izvedbi gozdne inventure ob obnovi gozdnogo-
spodarskega načrta. Glede na načrt (GGN GGE 
Gornji Grad, 2014) je povprečni volumenski 
prirastek za rastiščnogojitveni razred gozdovi 
iglavcev na boljših jelovih rastiščih, v katerega 
spadajo tudi gozdovi gozdne posesti Lešje, znašal  
12,02 m3/ha/leto. Na posesti v vmesnem obdo-
bju ni bilo znatnega poseka, zato se je večina 
volumenskega prirastka akumulirala, kar je v 
štirih letih 48 m3/ha, kar pa je še vedno manj od 
ugotovljene razlike.

Razlike smo ugotovili tudi v drevesni sestavi 
gozdov. ZGS je v svoji inventuri v sestoju v 
obnovi zajel le drevesa jelke in smreke, zaradi 
česar se tudi razlikujeta deleža smreke za 17 %, 
kar je pri naši inventuri na račun kostanja (11 %), 
preostalih listavcev (4 %), hrasta (2 %) in bukve  
(1 %). V raznomernem gozdu smo zabeležili za  
15 % manj smreke in za 13 % več jelke, medtem 
ko so deleži drugih drevesnih vrst približno enaki, 
le da načrtovalci ZGS v sestojih niso zabeležili 
kostanja. V sestojih v razvojni fazi debeljak smo 
zaznali največje razlike, saj sta v naši inventuri 
imela največji delež jelka (43 %) in smreka (38 %), 
medtem ko so načrtovalci ZGS zabeležili največji 
delež smreke (64 %) in jelke (27 %).

Za tako majhno gozdno posest, kot je posest 
Lešje, lahko podatki ZGS, ki so namenjeni načr-
tovanju na večji površini in pridobljeni ter izvre-
dnoteni na drugačen način, precej odstopajo od 
dejanskih vrednosti. Zato je njihova uporaba na 
majhni posesti omejena. Na podlagi naših rezul-
tatov lahko ugotovimo, da je za načrtovanje na 
manjši prostorski ravni, npr. za gozdno posest, smi-
selno izvesti podrobno gozdni posesti (in ciljem 
lastnika pri gospodarjenju z gozdovi) prilagojeno 
gozdno inventuro. Glede na nizko variabilnost 
izračunane vzorčne napake lahko zaključimo, da 
meritve z aplikacijo MOTI omogočajo relativno 
natančne ocene glavnih sestojnih parametrov. 
Na oceno sestojnih parametrov ni vplivala niti 
uporabljena metoda inventure gozdnih sestojev, 
kar le še povečuje uporabnost metode MOTI.

Pri analizi porabe časa za izmero sestojne 
temeljnice in sestojne višine smo ugotovili, da pri 
opravljanju meritev porabimo več časa za izmero 

z aplikacijo MOTI kot za meritve s klasičnimi 
metodami. Enako je v svoji diplomski nalogi 
ugotovil že Turk (2015). Večjo porabo časa za 
izmero temeljnice (s tem tudi drevesne sestave) z 
aplikacijo MOTI pripisujemo dejstvu, da je treba 
pogosto pogledati mimo zaslona mobilnega apa-
rata, da določimo drevesno vrsto. Zaradi sončne 
svetlobe je na zaslonu telefona pogosto težko 
razločiti drevesno vrsto, včasih celo jasno videti 
obrise dreves, kar so ugotovili tudi v raziskavi v 
švicarskem kantonu Valais (Rosset in sod., 2015). 
Tam so opazili manjšo vidljivost na ekranu, ko 
nanj neposredno sije sonce in ko so velike razlike v 
vremenskih razmerah. Tudi oni so opazili težave z 
vidljivostjo ob povečanem deležu spodnje zeliščne 
in grmovne plasti ter v zelo gostih sestojih (npr. 
tanjši drogovnjak). Take težave so odpravljene 
pri novejših, naprednejših mobilnih aparatih z 
boljšo resolucijo vgrajenega fotoaparata. Pogosto 
je treba sliko tudi približati, da bolje vidimo, ali 
je drevo zajeto v meritev, kar dodatno poveča 
porabo časa. Precejšen del večje porabe časa za 
izmero sestojne temeljnice po metodi MOTI je 
tudi  zaradi asistentove pomoči pri izvajanju izmere 
temeljnice po klasični kotnoštevni metodi. Če bi 
glavni merilec izvajal meritve po klasični metodi 
sam, torej tudi zapisoval vse podatke po drevesnih 
vrstah, domnevamo, da bi bila v takem primeru 
poraba časa najverjetneje večja kot pri izmeri z 
aplikacijo MOTI.

Razlika v porabi časa za izmero višine v 
prid klasični metodi izmere, čeprav statistično 
neznačilna, pripisujemo dejstvu, da pri merjenju 
s klasično metodo z višinomerom nismo pona-
vljali meritev višine posameznega drevesa (merili 
smo le enkrat), medtem ko smo pri merjenju z 
aplikacijo MOTI meritev višine drevesa ponovili 
trikrat in nato uporabili povprečno vrednost. 
Pri metodi MOTI višino dreves določimo na 
podlagi merjenja treh meritvenih točk (t.j. dno 
drevesa/referenčne palice, vrh referenčne palice 
in vrh drevesa), kar vpliva na večjo porabo časa 
v primerjavi s klasično metodo, kjer merimo na 
podlagi dveh točk (t.j. dno in vrh drevesa). V zelo 
gostih sestojih s krošnjami dreves, ki se prekrivajo 
horizontalno in/ali vertikalno, nastane tudi  težava 
iskanja primernega stojišča za merjenje višine. 
Takrat se poveča čas meritve, kajti včasih iskanje 
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primernega stojišča traja precej dolgo. Poraba časa 
je odvisna tudi od vrstnega reda uporabljenih 
metod merjenja, saj pri izvedbi druge metode na 
stojišču že vemo, kje bomo videli vse meritvene 
točke. Temu smo se poskušali izogniti s sistema-
tičnim menjavanjem vrstnega reda merjenj. Pri 
obeh metodah se pojavi težava z visoko in gosto 
podrastjo, ki otežuje pogled na dno drevesa in 
na referenčno palico, prav tako smo imeli težave 
pri izvleku merilnega traku pri klasični metodi 
z višinomerom.

Čeprav je merjenje obeh sestojnih parametrov 
(sestojna temeljnica in sestojna višina) daljše z 
aplikacijo MOTI, se vse to kompenzira na račun 
tega, da izmerjenih podatkov ni treba vpisovati 
v popisne obrazce, jih nato v pisarni vnesti v 
digitalno obliko in izračunati želenih sestojnih 
parametrov (npr. deleži drevesnih vrst v sestojni 
temeljnici ali lesni zalogi), saj so parametri 
prikazani na zaslonu telefona takoj po konča-
nem merjenju. Takojšnje poznavanje sestojnih 
parametrov olajša ali v nekaterih primerih celo 
omogoča sprejemanje morebitnih odločitev o 
nadaljnjem načrtovanju gospodarjenja kar na 
samem mestu merjenja.

Ker smo inventuro opravljali na zasebni gozdni 
posesti, smo se že na začetku raziskave vprašali, 
ali lastnik potrebuje podatke o gozdnih sestojih 
na svoji posesti in ali aplikacija MOTI lastniku 
nudi dovolj kakovostne podatke za sprejemanje 
odločitev pri gospodarjenju z gozdom. Oboje 
je v precejšnji meri odvisno od lastnika gozdov, 
kajti če aktivno in redno gospodari z gozdom 
in je od  njega vsaj delno ekonomsko odvisen, 
potem bi z uporabo aplikacije MOTI lahko 
imel precejšnje koristi, predvsem pa bi se lažje 
odločal pri upravljanju svojih gozdov. Podatke 
o svojih gozdovih bi lahko pridobil sam in se 
na njihovi podlagi skupaj z revirnim gozdarjem 
odločal o nadaljnjem gospodarjenju s svojimi 
gozdovi. Velikost vzorca meritev, potrebnih za 
želeno natančnost ocene sestojnih parametrov, 
je odvisen od heterogenosti gozdnih sestojev in 
posledično variabilnosti opazovanega sestojnega 
parametra na gozdni posesti. Ob predpostavki, da 
za dovolj zanesljivo oceno sestojnih parametrov 
šteje vzorčna napaka 15 % (Bončina, 2009), in ob 
podobni (nizki) variabilnosti podatkov, kot smo jo 

izmerili na gozdni posesti Lešje, je za zadovoljivo 
oceno glavnih sestojnih parametrov na posesti 
(povprečne sestojne temeljnice in lesne zaloge) 
potrebnih 15–20 stojišč, na katerih opravimo 
meritve z aplikacijo MOTI. Ob enakih predpo-
stavkah je za zadovoljivo oceno deležev drevesnih 
vrst potrebnih že dosti več stojišč – od 60 do 90, 
odvisno od variabilnosti opazovanega parametra, 
ki pa je praviloma višja kot pri lesni zalogi ali 
sestojni temeljnici. Ocenjujemo, da lahko lastnik 
opravi oceno sestojne temeljnice in lesne zaloge v 
približno 2–4 urah (ocena na podlagi izmerjene 
porabe časa za izmero in osebnih izkušenj glede 
prehodov med stojišči), kar mu omogoča dokaj 
hitro pridobivanje informacij in vpogled v stanje 
gozdov na njegovi gozdni posesti.

V našem primeru gre za relativno majhno 
zasebno gozdno posest, kjer v gozdovih gospo-
darijo precej ekstenzivno, vendar se zanimanje za 
aktivno gospodarjenje povečuje s prihodom mlajše 
generacije. Od sedanje lastnice gozdov verjetno 
ne gre pričakovati uporabe novih tehnologij pri 
upravljanju z gozdovi, predvsem ker gospodarjenje 
z  njimi že sedaj ni redno in intenzivno. Prihodnja, 
mlajša generacija lastnikov bo novim tehnologijam 
najverjetneje bolj naklonjena in bi se tudi lažje 
priučila uporabe aplikacij, kot je MOTI, saj je 
bolj vešča uporabe novih tehnologij in se zaveda 
njihovih prednosti. Glede na razširjenost pame-
tnih mobilnih aparatov imajo aplikacija MOTI in 
druge podobne mobilne aplikacije velike možnosti 
za širšo uporabo pri zasebnih lastnikih gozdov. 

Lahko zaključimo, da je aplikacija MOTI 
uporabna za zasebne lastnike zaradi možnosti 
relativno hitre izmere osnovnih sestojnih para-
metrov in predvsem takojšnjega izračuna glavnih 
sestojnih parametrov, kot so sestojna temeljnica, 
lesna zaloga ali drevesna sestava. Aplikacija 
MOTI in podobne imajo veliko možnosti tudi v 
gozdarski operativi, saj je MOTI zelo uporaben 
za terenske gozdarje, saj se z njegovo pomočjo v 
sestoju lažje in bolje odločamo o ukrepih in ciljih 
upravljanja z gozdovi.
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5 POVZETEK

Z razvojem pametnih mobilnih aparatov so se 
pojavile številne aplikacije, ki omogočajo razno-
vrstne storitve. Med njimi so tudi takšne, ki so 
namenjene gozdarski praksi, tudi izvedbi gozdne 
inventure. Ena izmed takšnih je mobilna aplika-
cija MOTI, ki služi izvedbi gozdne inventure. V 
raziskavi smo preverjali uporabnost aplikacije 
MOTI pri ocenjevanju sestojnih parametrov, 
pri čemer smo si postavili naslednje cilje: i) pri-
merjava ocen sestojnih parametrov, izmerjenih 
z aplikacijo MOTI in s klasičnimi inventurnimi 
metodami (merjenje sestojne temeljnice z Bit-
terlichovo metodo, merjenje višine dreves z 
višinomerom Suunto), ii) primerjava porabe časa 
med obema metodama in iii) ocena potrebne 
velikosti vzorca za zanesljivo oceno sestojnih 
parametrov. Raziskavo smo izvedli na zasebni 
gozdni posesti Lešje, ki obsega 26,14 ha gozda 
in leži v GGE Gornji Grad. Merili in ocenjevali 
smo naslednje sestojne parametre: sestojno 
temeljnico, lesno zalogo, zgornjo sestojno višino 
in drevesno sestavo (delež drevesnih vrst).  
Na 160 stojiščih (mreža 40 × 40 m) je bila v letu 
2017 izvedena izmera sestojnih parametrov s 
pomočjo mobilne aplikacije MOTI. Na naključno 
izbranih 50 stojiščih so bile poleg meritev z apli-
kacijo MOTI še meritve s klasičnimi metodami. 
Na drugih naključno izbranih 50 stojiščih smo 
za oceno debelinske strukture gozdnih sestojev 
izmerili vsa drevesa nad merskim pragom 10 cm 
na ploskvi, velikosti 2 ara. Primerjava ocen 
sestojnih parametrov med metodo MOTI in 
klasičnimi metodami je pokazala, da se njihove 
povprečne vrednosti značilno ne razlikujejo. 
Relativni vzorčni napaki za oceni sestojne temelj-
nice in lesne zaloge z metodo MOTI sta znašali  
4,9 % in 5,5 %. Poraba časa za meritve z aplikacijo 
MOTI je bila večja kot za meritve s klasičnimi 
metodami, in sicer za 26 sekund na stojišče. 
Glavni vzrok temu je bil, da smo meritve višine 
posameznega drevesa z aplikacijo MOTI izvajali 
trikrat (aplikacija izračuna povprečje), meritev 
po klasičnem načinu pa le enkrat. Rezultate o 
sestojnih parametrih na posestvu smo primerjali 
tudi s podatki iz pregledovalnika podatkov o 
gozdovih Zavoda za gozdove Slovenije. Lesna 

zaloga, merjena z aplikacijo MOTI, je bila večja 
kot ponderirana lesna zaloga podatkov, navedenih 
po sestojih v pregledovalniku. Ocenjujemo, da je 
telefonska/tablična aplikacija MOTI kljub nekate-
rim pomanjkljivostim, v primerjavi s klasičnimi 
inventurnimi metodami, uporabna za lastnike 
gozdov in operativne gozdarje. Aplikacija lastni-
kom gozdov omogoča hitro in zanesljivo oceno 
stanja gozdov ter neposreden izračun vrednosti 
sestojnih znakov, gozdarskim operativcem pa 
lažje in boljše odločanje o ukrepih v posameznih 
gozdnih sestojih in ciljih upravljanja z gozdovi.

5 SUMMARY

Numerous applications enabling diverse services 
appeared with the development of smart mobile 
devices. Some of them are intended for forestry 
practice, also for performing forest inventory. 
MOTI mobile application, used for performing 
forest inventory, is one of them. In our research, 
we tested usability of MOTI application in eva-
luation of stand parameters and thereby set the 
following goals: i) comparison of evaluation of 
stand parameters, measured by MOTI application 
and by classic inventory methods (measuring stand 
basal area with Bitterlich method, measuring tree 
height with Suunto altimeter); ii) comparison of 
time consumption while applying both methods; 
and iii) evaluation of the sample size, needed for 
a reliable estimation of stand parameters. The 
research was performed on the private forest 
property Lešje, covering 26.24 ha of forest and 
located in FMU Gornji Grad. We measured and 
estimating the following parameters: stand basal 
area, growing stock, upper stand height and 
tree structure (share of tree species). In 2017, a 
measurement of stand parameters with the use 
of  MOTI Mobile Application was performed 
on 160 standing locations (40 x 40 m grid). On 
other 50 randomly selected standings, we mea-
sured all trees above the 10 cm metric threshold 
on a plot of 2 ares for the evaluation of diameter 
structure of forest stands. The comparison of 
evaluations according to MOTI method and to 
classic methods showed that their mean values 
do not differ significantly. Relative sample errors 
for the evaluations of stand basal area and stand 
volume with MOTI method amounted to 4.9 % and  
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5.5 %. The time consumption for measuring with 
MOTI application was larger than for measuring 
with classic methods, namely for 26 seconds per 
standing location. The main cause for that was 
the fact that we performed the measurements of 
a single tree height using MOTI application for 
three times (the application calculates the mean) 
and only one time using classic method. The results 
on stand parameters on the property were also 
compared with the data by the data checker of the 
Slovenia Forest Service. Stand volume, measured 
with MOTI application, was bigger than the pon-
dered stand volume according to the data, listed 
per stands in the checker. We estimate the phone/
tablet application MOTI, despite some downsides 
compared to the classic inventory methods, to be 
useful for forest owners and forestry practitioners. 
The application enables fast and reliable evaluation 
of forest condition and direct calculation of stand 
markers calculation to forest owners and easier 
and better decisions about actions in individual 
forest stands and forest management goals to 
forestry practitioners. 
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Predlog prostorske razporeditve izbranih primestnih gozdov 
na podlagi daljinsko pridobljenih podatkov in terenske 
kontrole
Proposition of Spatial distribution of the Selected Suburban Forests on the Basis of the 
Remote Sensing Data and Field Control

David HLADNIK1, Sebastian BAMBIČ2, Aleš BENČINA3, Jan MIHELIČ4, Žiga REPOTOČNIK5, 
Janez PIRNAT6

Izvleček:
Hladnik, D., Bambič, S., Benčina, A., Mihelič, J., Repotočnik, Ž., Pirnat, J.: Predlog prostorske razporeditve 
izbranih primestnih gozdov na podlagi daljinsko pridobljenih podatkov in terenske kontrole; Gozdarski ve-
stnik, 77/2019, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 26. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V pričujočem prispevku predstavljamo predlog opredelitve t.i. primestnih gozdov na podlagi študije, ki sta jo 
predstavila Pirnat in Hladnik (2018), v kateri sta analizirala zgradbo krajine in povezljivost gozdov v mestnem 
in obrobnem območju 30 največjih slovenskih mest. Članek je služil kot osnova za delo s študenti pri dveh 
izbirnih predmetih Gozdovi, ljudje in trajnostne krajine in Prostorski monitoring naravnega okolja na magistr-
skem študijskem programu druge stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov. Študentje so v okviru 
seminarjev na podlagi  predstavljene metodologije članka (Pirnat in Hladnik, 2018), zbirke podatkov o državnih 
cestah, podatkovne zbirke CORINE Land Cover, podatkov o gozdnih sestojih, podrobnega digitalnega modela 
reliefa ter na podlagi terenskih ogledov v programskem okolju ArcMap izdelali predlagane spremembe površin 
t. i. primestnih gozdov štirih izbranih mest (Grosuplje, Kočevje, Ljubljana, Slovenj Gradec). To delo je primerna 
osnova za izdelavo metodologije določanja primestnih gozdov, če se bo pokazala potreba.
Ključne besede: primestni gozd, krajinska ekologija, daljinsko zaznavanje, Lidar

Abstract:
Hladnik, D., Bambič, S., Benčina, A., Mihelič, J., Repotočnik, Ž., Pirnat, J.: Proposition of Spatial distribution 
of the Selected Suburban Forests on the Basis of the Remote Sensing Data and Field Control; Gozdarski vestnik 
(Professional Journal of Forestry), 77/2019, vol 3. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 26. Translated by 
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this article we present a proposition for defining the so-called suburban forests on the basis of the study, presented 
by Pirnat and Hladnik (2018), in which they analyzed the structure of the landscape and connectivity of forests in 
urban and suburban areas of 30 largest Slovenian cities. This article was used as the basis for work with students 
in two elective subjects, i.e. »Forests, people, and sustainable landscapes« and »Spatial monitoring of the natural 
environment« in the second degree master study program Forestry and Forest Ecosystem Management. In the 
framework of the seminary on the basis of the presented methodology of the article (Pirnat and Hladnik, 2018), 
data base in state roads, CORINE land cover data base, data on forest stands, detailed digital model of the relief, 
and on the basis of field controls, the students made the suggested corrections of the so-called suburban forests’ 
areas of four selected cities (Grosuplje, Kočevje, Ljubljana, Slovenj Gradec) in the ArcMap program environment. 
This work is an appropriate basis for making the methodology for defining suburban forests, if the need arises.
Key words: suburban forest, landscape ecology, remote sensing, Lidar 
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1 UVOD
Dandanes se mesta nezadržno širijo in razvoj, 
ki ga spodbuja infrastruktura, oblikuje kulturne 
krajine na svetu (Angel in sod., 2016; Wang, 
2018). V skladu z raziskovalnim programom, 
ki ga prikazuje Atlas urbanega širjenja (Angel 
in sod., 2016), je do leta 1950 v mestih živelo le 
30 % svetovnega prebivalstva. Do leta 2015 se 
je delež povečal na 54 %,  do leta 2050 pa naj bi 
se povečal na 66 % (UN Habitat, 2016). Zato je 
potrebno usklajeno delovanje, da bi ob širjenju 
zagotovili tudi zemljišča za javni odprti prostor, 
se usposobili za transdisciplinarno sodelovanje na 
področju ohranjanja in izboljšanja biotske razno-
vrstnosti, izgradnje urbanih ekoloških omrežij in 
upravljanja povezljivosti, načrtovanja in obliko-
vanja za mnogonamenskost prostora, kar vse je 
lahko naloga krajinskih ekologov (Ahern, 2012). 

Pri nas sta takšno izhodišča predstavila Hladnik 
in Pirnat (2011) v raziskavi,  v kateri sta povezala 
koncept stabilnega ekosistema – gozda – z idejo 
in potekom ohranjanja narave ter s številnimi, 
predvsem socialnimi potrebami urbane družbe, 
za katero ima visoko vrednost stik človeka z narav-
nimi in ohranjenimi ekosistemi (Nilsson in sod., 
2011). Zmožnost povezovanja človekovih potreb 
po naravnem okolju s sistemom vzdrževanja 
gozdnega ekosistema mora postati pomemben 
dejavnik urbanega gozdarstva za dobro počutje 
mestne družbe (Pirnat in Hladnik, 2016). Zato je 
dobro predstaviti prostorski model, ki je namenjen 
predvsem predstavitvi alternativnih rešitev za 
načrtovanje rabe prostora. Taki modeli zagotavljajo 
raziskave razvojnih možnosti na ravni krajine in 
predlagajo rešitve za ohranitev tistih elementov 
strukture pokrajine, ki so del kulturne krajine, 
in pomen biotske raznovrstnosti (Antrop in Van 
Eetvelde, 2017; Naveh, 1995; Pinto-Correia in 
sod., 2018).

V študiji (Pirnat in Hladnik, 2018) smo ana-
lizirali zgradbo krajine in povezljivost gozdov 
v mestnem in obrobnem območju največjih 
slovenskih mest. Iz zbirke podatkov o slovenskih 
mestih (SURS, 2018) smo izbrali 30 največjih po 
številu prebivalcev, tako da so mesta zastopana 
po vseh statističnih enotah NUTS-3. Za oceno 
tipizacije statističnih regij smo uporabili podatke 

o kmetijskih krajinah (Firm in Pirnat, 2017), 
kjer smo upoštevali posodobljeno masko gozda, 
funkcionalno povezanost gozdnih površin in vpliv 
večjih koridorjev. Kot kontrolni sloj smo uporabili 
podatke o tipizaciji Slovenije (Hladnik, 2005). 
Gozdna zemljišča smo razvrstili po mednarodno 
primerljivi in usklajeni tipologiji gozdnih rastišč 
(Kutnar in sod., 2012). Krajinsko zgradbo v urba-
nih območjih smo ocenili na razdalji 1 km okoli 
zunanje meje mest (določene s pomočjo karte 
CORINE Land Cover), ker je v strokovni literaturi 
najpogosteje ocenjena kot primerna razdalja, ki 
označuje prostor, primeren za dnevno rekreacijo 
(Hornsten in Fredman, 2000; Arnberger, 2006; 
Hladnik in Pirnat, 2011). V nadaljevanju smo 
predstavili prostorski model, ki je temeljil na 
tipizaciji krajine, oceni gozdne povezanosti in 
gozdnega kontinuuma na študijskem območju, 
kar omogoča ohranitev ali dopolnitev mreže 
gozdnih zaplat in drugih zelenih površin v mestih.

Ta študija je služila kot osnova za terensko 
seminarsko delo s študenti pri dveh izbirnih 
predmetih Gozdovi, ljudje in trajnostne krajine 
in Prostorski monitoring naravnega okol« na 
magistrskem študijskem programu druge stopnje 
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov.

2 METODE DELA
V okviru seminarjev pri predmetu Gozdovi, 
ljudje in trajnostne krajine smo izbrali štiri mesta  
(Grosuplje, Kočevje, Slovenj Gradec in Ljubljana), 
za katere so študentje na podlagi predavanj, pred-
stavljene metodologije v članku (Pirnat in Hladnik, 
2018) in podrobnega digitalnega modela reliefa 
na podlagi terenskih ogledov izdelali korekcije 
površin predlaganih t. i. primestnih gozdov, ki 
smo jih v prejšnji raziskavi (Pirnat in Hladnik, 
2018) pridobili z izdelavo sloja 1 km razdaljo od 
roba mest.  V okviru seminarjev pri predmetu 
Prostorski monitoring naravnega okolja smo 
uporabili zbirke podatkov o državnih cestah 
(MZI, 2018), podatkovno zbirko CORINE Land 
Cover (ARSO, 2018) in podatke o gozdnih sestojih 
(ZGS, 2018), ki smo jih obdelali v programskem 
okolju ArcMap (ArcGIS, 2018), v okviru katerega 
je potekala tudi avtomatizirana razvrstitev površin. 
Na podlagi zbirke o dejanski rabi površja smo izlo-
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Slika 1: Grosuplje - avtomatsko izrisan sloj površin, oddaljenih do 1 km od roba naselja (levo) in spremenjena 
površina na podlagi analize študentov (desno)

hladnik, D., Bambič, S., Benčina, A., Mihelič, j., Repotočnik, Ž., Pirnat, j.: Predlog prostorske razporeditve izbranih 
primestnih gozdov na podlagi daljinsko pridobljenih podatkov in terenske kontrole

čili pozidane površine, okoli katerih smo izločili 
območje, ki je od urbane površine po CORINE 
oddaljeno en kilometer. Presek izdelanega obmo-
čja in gozdnih sestojev je bil osnova za nadaljnjo 
določitev primestnih gozdov v okolici večjih mest. 
Z uporabo podatkov laserskega snemanja površja 
(MOP, 2018) smo izdelali digitalni model krošenj, 
na podlagi katerega smo definirali končno mejo 
primestnih gozdov na nelogičnih mestih (npr. 
manjše površine, ki jih »odreže« avtocesta). Pri 
tem smo si pomagali tudi z zbirko državnih cest, 
mejami občin in mobilno aplikacijo NextGIS 
Mobile (NextGIS, 2018) ki jo je mogoče naložiti 
na sodobne telefone, na katero smo namestili vse 
predhodno izdelane vektorske datoteke. Aplika-
cija je koristila pri določanju meje primestnih 
gozdov na terenu. Poleg reliefa smo upoštevali 
še obstoječe rekreacijske poti, dostopnost v gozd 
(npr. ovira zaradi avtoceste v primeru Grosuplja) 
in smiselno zaokrožene površine (kadar je avto-
matizirana klasifikacija »odrezala« majhen del 
gozden zaplate) gozdnih zaplat.

3 REZULTATI IN RAZPRAVA
V primeru Grosuplja so popravki trije: na severu 
avtocesta Ljubljana–Novo mesto »odreže« velik 
del gozdnih zaplat, ki bi sicer sodile v sloj površin 
znotraj 1 km razdalje, na vzhodu in zahodu pa 
smo v celoti vključili dve večji zaplati, ki ju je 
avtomatizirana klasifikacija prepolovila. 

V primeru Kočevja smo predvsem na zahodu 
predlagali večje površine primestnih gozdov glede 
na obstoječe sprehajalne poti in priljubljenost 
prostora za rekreacijo, ki so jo določili študentje 
na podlagi poznavanja prostora.

Pri Slovenj Gradcu smo predvsem na zahodu 
in jugu predlagali dodatne površine prime-
stnih gozdov glede na priljubljenost prostora za 
rekreacijo, ki so jo določili študentje na podlagi 
poznavanja prostora, na vzhodu pa smo na pod-
lagi neugodnega reliefa predlagali manj površin.

V Ljubljani smo prav tako predlagali popravke 
meje, prilagojene strmemu reliefu in  obstoječim 
rekreacijskim potem, smo pa obdržali avtomatizi-
rano določeno mejo na severu zaradi občinske meje 
z Domžalami, čeprav za to sicer ni vsebinskih razlog.
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Slika 3: Slovenj Gradec - avtomatsko izrisan sloj površin, oddaljenih do 1 km od roba naselja (levo) in spreme-
njena površina na podlagi analize študentov (desno)

Slika 2: Kočevje - avtomatsko izrisan sloj površin, oddaljenih do 1 km od roba naselja (levo) in spremenjena 
površina na podlagi analize študentov (desno)
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Uporaba metod daljinskega zaznavanja omo-
goča natančne obdelave prostorskih podatkov, 
kljub vsemu pa sta vseeno potrebni še terenska 
kontrola in inženirska presoja. Tako je npr. zaradi 
avtoceste zelo zmanjšana kakovost uživanja narav-
nega okolja (Konijnendijk C C., 2008.), ki je zato 
z vidika rekreacije tam manj privlačno in smo to 
upoštevali v popravku površine. Po drugi strani pa 
se ljudje tradicionalno gibljejo na uveljavljenih in 
znanih poteh (Nillson in sod., 2011), kar je tudi 
treba upoštevati pri določanju površin primestnih 
gozdov, ki naj bi bili kar v največji meri primerni 
za rekreacijo (Bell in sod., 2005). Predlagane karte 
prikazujejo glede na avtomatizirano razmejitev 
popravljene predloge študentov, kako bi v pro-
storu določili t. i. primestne gozdove. V tej fazi 
nismo upoštevali lastništva, kar pa bi bil potreben 
naslednji korak. Šele ko smo do parcele natančno 
določili meje primestnih gozdov, bi bilo delo dolo-
čanja končano, upravljanje z njimi pa bi se takrat 
šele lahko začelo. Vsemu temu je bil v veliki meri 
namenjen tudi študij pri obeh navedenih pred-
metih na študiju MSc Gozdarstvo in upravljanje 
z gozdnimi ekosistemi, v katerih so študentje 
pridobili primerno znanje za poznejše samostojno 
delo na področju (urbanega) gozdarstva. 
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1 POGOJ ZA TRAJNOST 
GOZDOV IN VSEH NJIHOVIH 
SPLOšNOKORISTNIH VLOG JE 
TRAJNA OBNOVA GOZDOV

Zakon o gozdovih že v prvem členu ureja varstvo, 
gojenje, izkoriščanje in rabo gozdov ter razpola-
ganje z gozdovi kot naravnim bogastvom s ciljem, 
da se zagotovijo sonaravno ter večnamensko 
gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in 
naravnih vrednot, trajno in optimalno delovanje 
gozdov kot ekosistema ter uresničevanje njihovih 
funkcij.

GDK 232+611(497.4)(045)=163.6

Obnova, tudi s pomočjo sajenja, je pogoj za ohranjanje 
trajnosti vseh vlog slovenskih gozdov
Regeneration, Including Planting Assisted Regeneration, is a Condition for Keeping the 
Sustainability of all Roles of Slovenian Forests

Franc PERKO1

Izvleček:
Perko, F.: Obnova, tudi s pomočjo sajenja, je pogoj za ohranjanje trajnosti vseh vlog slovenskih gozdov; Gozdarski 
vestnik, 77/2019, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 6. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek obravnava zaostajanje obnove v slovenskih gozdovih, ki že ogroža trajnost gozdov in njihovih splo-
šnokoristnih funkcij. Ocenjujemo, da se gozdnogospodarski načrti in letni načrti vlaganj v gozdove vse bolj 
prilagajajo razpoložljivim finančnim sredstvom, ne pa dejanskim potrebam gozdov. Za zagotavljanje trajnosti 
in izkoristka rastiščnega potenciala je treba ob prevladujoči naravni obnovi 10 odstotkov površin obnoviti s 
sajenjem. Za vzgojo ustreznih sadik morata biti dolgoročno naravnana tudi semenarstvo in drevesničarstvo.
Ključne besede: trajnost, obnova, delež obnove s sajenjem, sadike, sajenje, semenarstvo, drevesničarstvo,  
gozdnogospodarsko načrtovanje

Abstract:
Perko, F.: Regeneration, Including Planting Assisted Regeneration, is a Condition for Keeping the Sustainability of 
all Roles of Slovenian Forests; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 77/2019, vol 3. In Slovenian, 
abstract in English, lit. quot. 6. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article deals with the regeneration lag in Slovenian forests, since it already endangers the sustainability of 
the forests and their commonly beneficial functions. We estimate that the forest management plans and annual 
plans of investments into forests adapt more and more to the available financial means and not to the actual 
forest needs. To ensure sustainability and efficiency of the site potential, in addition to the natural regeneration, 
10 percent of the areas should be regenerated by planting. Also, seed trade and tree nursery trade’s long-term 
orientation should be focused on the growing of appropriate seedlings. 
Key words: sustainability, regeneration, regeneration share with planting, seedlings, planting, seed trade, tree 
nursery trade, forest management planning

Strokovna razprava

1 Mag. F. P., Slivice 34, 1381 Rakek, Slovenija. franc.v.perko@amis.net 

Podlaga za gospodarjenje z gozdovi so program 
razvoja gozdov Slovenije in načrti za gospodarje-
nje z gozdovi. Z njimi se med drugim zagotavlja 
ustrezno izkoriščanje gozdnih rastišč v skladu z 
naravnim razvojem gozdnih življenjskih združb 
in medsebojna usklajenost gojenja gozdov, pri-
dobivanja lesa ter drugih gozdnih dobrin (6. člen 
Zakona o gozdovih).

Zavedati se moramo, da le gozdovi z izkori-
ščenim naravnim potencialom lahko v optimalni 
meri opravljajo svojo večnamensko vlogo (proi-
zvodno, ekološko in socialno). Gozdne površine, 
ki jih poraščajo grmišča in malodonosni gozdovi, 
tega ne zmorejo.
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LATINSKO IME
Leptographium procerum (W. B. Kendr.) M. J. Wingf. (sin. 
Verticicladiella procera W. B. Kendr.)

RAZŠIRJENOST
Bolezen je naravno razširjena v Severni Ameriki in verjetno 
tudi v Evropi, vnesli so jo v Južno Afriko in na Novo Zelandijo.
GOSTITELJI 
Vrste borov (Pinus spp.); odmiranje dreves in velika škoda 
se pojavljata predvsem v sestojih zelenega bora (P. strobus). 
Kuži lahko jelke (Abies spp.), navadno smreko (Picea abies) 
in navadno ameriško duglazijo (Pseudotsuga menziesii), 
vendar na njih ne povzroča večjih poškodb. 
OPIS 
Gliva L. procerum okuži drevo skozi korenine ali koreninski 
vrat, po koreninah se lahko širi tudi v sosednja drevesa. Ko gliva 
preraste večino koreninskega sistema drevesa, odmrejo iglice v 
krošnji. Gliva oblikuje čopičaste trosonosce (konidiofore), visoke 
okoli 0,5 mm, na vrhu z bledo rumenimi kapljicami, ki vsebujejo 
množico drobnih brezbarvnih konidijev (nespolnih trosov). 
Lepljivi konidiji nastajajo na odmrlih koreninah, v rovih žuželk 
v lesu in skorji ter na ranah na deblih in vejah. Prilagojeni so 
na razširjanje z žuželkami in obsežni pojavi bolezni so pogosto 
povezani z namnožitvijo škodljivcev borove skorje. Simptomi 
bolezni so predvsem posledica pomanjkanja vode v krošnji – 
iglice venejo, nato porumenijo in se posušijo. Deblo se pri tleh 
pogosto rahlo odebeli in značilna je razpokanost lubja, kjer 
se zelo izceja smola. Pri prečnem prerezu okuženega dnišča v 
beljavi lesa opazimo sive, modro sive ali skoraj črne lise – gliva 
povzroča modrenje lesa. Kambij odmira v navpičnih pasovih 
iste barve. Odmiranje drevesa je pogosto povezano z napadom 
podlubnikov in rilčkarjev, še posebno v končnih fazah propada 
drevesa. Pojav bolezni je pogostejši na rastiščih, ki niso ustrezna 
za zeleni bor (vlažna, težka tla), če drevje doživi kakršenkoli 
stres (onesnažen zrak,  podnebni ekstremi, urbano okolje) 
ali v zanemarjenih sestojih (zamujeno redčenje, zaraščenost, 
neizvajanje gozdnega reda, predvsem odstranjevanja sečnih 
ostankov ali njihovega nepravilnega zlaganja). 

 ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• Venenje, nato rjavenje in odpadanje iglic, drevo pogosto  
 odmre.

• Rahlo odebeljeno dnišče drevesa, na njem je skorja  
 razpokana in iz nje se izceja smola.
• Kambij odmira v vzdolžnih sivih, modrosivih do črnih  
 pasovih.
• Na prečnem prerezu okuženega debla so v lesu sivi,  
 modrosivi do črni klinasti predeli ali je obarvana celotna  
 beljava. 
• Na površini okuženega lesa se v vlažnem okolju  
 razvijejo okoli 0,5 mm visoki trosonosci, opazni kot  
 žametasta prevleka; z močno lupo ali mikroskopom jih  
 zanesljivo prepoznamo.

VPLIV
Mlado drevesce se posuši v treh do 12 mesecih po okužbi, 
pri starem drevesu je bolezen kronična in traja več let. 
Obsežna odmiranja se pojavijo predvsem na vlažnih težkih 
tleh, kjer se drevesa sušijo v velikih skupinah. V Sloveniji 
je bila bolezen ugotovljena v 90. letih prejšnjega stoletja v 
nasadih zelenega bora v Brkinih pri Ilirski Bistrici, ki se 
zaradi bolezni redčijo in odmirajo. V okuženih sestojih 
je treba  poskrbeti za higienske ukrepe, da bi  preprečili 
namnožitve borovih škodljivcev, predvsem rilčkarjev in 
podlubnikov. To pomeni dosledno odstranjevanje ali 
uničenje sečnih ostankov, pravočasno redčenje in kon-
trolo številčnosti populacij škodljivcev skorje iglavcev. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Simptome venenja zelenega bora lahko zamenjamo z belo 
trohnobo korenin (Armillaria spp.), ki se zelo pogosto pojavlja 
na hrastovih rastiščih pogozdenih z zelenim borom. Razliko-
valni znaki so micelij mraznic v kambialni plasti pod skorjo, 
rizomorfi na koreninah, pod skorjo in v votlih drevesih in les 
ni pomodrel ali posivel. Smolenje dnišča debla lahko povzroči 
rdeča trohnoba iglavcev (Heterobasidion spp.), vendar je pri 
tej bolezni okuženi les rdečkasto rjav, rjav, kasneje razkrojen 
in nastaja votlina v deblu. V istem drevesu, še posebno če je 
že dlje časa odmrlo, so lahko prisotne vse tri patogene glive.  

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

Slika 1: Zeleni bor je odmrl zaradi venenja zelenega bora (foto: 
Robert L. Anderson, USDA Forest Service, Bugwood.org).
Slika 2: Smolenje obolelega debla zelenega bora (foto: Robert L. 
Anderson, USDA Forest Service, Bugwood.org)
Slika 3: Odmiranje skorje in kambija na dnišču debelca (foto: 
Robert L. Anderson, USDA Forest Service, Bugwood.org). 
Slika 4: Okužen les pomodri ali posivi, kambij odmira v vzdol-
žnih pasovih (foto: Mary Ann Hansen, Virginia Polytechnic 

Institute and State University, Bugwood.org).
Slika 5: Okužen les pomodri ali posivi, kambij odmira v vzdol-
žnih pasovih (foto: Mary Ann Hansen, Virginia Polytechnic 
Institute and State University, Bugwood.org). 
Slika 6: Mikroskopska slika dveh trosonoscev s konidiji, ki so 
brezbarvni in prosojni, na fotografiji pa modri zaradi dodanega 
barvila (foto: Edward L. Barnard, Florida Department of Agricul-
ture and Consumer Services, Bugwood.org).
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LATINSKO IME
Contarinia pseudotsugae Condrashoff, 1961

RAZŠIRJENOST
Duglazijeva hržica je severnoameriška mušica (Diptera, Cecy-
domiidae), katere naravni areal obsega dele Mehike, ZDA in 
Kanade. V zadnjih desetletjih se je razširila na območja, kjer je 
prej ni bilo. Človek jo je vnesel v Evropo, kjer je prisotna v več 
državah in se širi. V Sloveniji je še nismo našli.

GOSTITELJI
Duglazijeva hržica se pojavlja na duglaziji, Pseudotsuga men-
ziesii (Mirbel) Franco, ki je zaenkrat njen edini znani gostitelj 
(monofagija) (Slika 1). 

OPIS 
Duglazijeva hržica je mušica oranžne barve, ki zraste do 3 mm 
v dolžino (Slika 2). Samice se ločijo od samcev po dolgi leglici. 
V eni sezoni se razvije ena generacija osebkov. Prezimi ličinka, 
zakopana v prsti ali opadu pod gostiteljskim drevesom. Zgodaj 
spomladi (marec–april) se zabubi, iz bub pa do začetka maja izletijo 
odrasle mušice, ki se takoj parijo. V času izletanja, ki traja približno 
7–10 dni, lahko tudi več tednov, je odrasle osebke mogoče opaziti, 
ko počivajo na koncih duglazijevih iglic (Slika 3). Ko je izletanje 
najbolj intenzivno, se v neposredni bližini gostiteljev pojavljajo 
roji samcev in samic. Odrasla mušica živi 1–2 dni (samčki) oz. 2–4 
dni (samičke). Oplojena samička s pomočjo dolge leglice v popke 
in mlade iglice odloži jajčeca, ki so podolgovata, rumenorjava do 
oranžna in vsako ima rdečo piko. Ličinke, ki se izležejo po nekaj 
dneh, se pregrizejo v notranjost iglic, kjer se hranijo z rastlinskim 
tkivom (Slika 4). So bele, rumene, oranžne ali olivno zelene, brez 
nog in z neizrazito glavo. Posamezno iglico lahko zaseda več ličink. 
Jeseni (oktober) se ličinke spustijo na tla, kjer prezimijo. Ličinka 
za sabo v iglici pusti značilno trikotno odprtinico. Na nekaterih 
območjih se številčnost duglazijeve hržice med leti zelo spreminja. 
Na nova območja se lahko širi z letenjem, vendar ni podatkov, kako 
dober letalec je in kako daleč osebki lahko letijo. Na večje razdalje 
se duglazijeva hržica širi s človekom s premiki gostiteljskih rastlin, 
namenjenih za sajenje, božičnih drevesc in vej gostiteljev ter prsti 
(kontejnerske sadike) z območij, kjer je vrsta prisotna.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
Znaki napada duglazijeve hržice se pojavijo na iglicah tekočega 
leta. Očitni postanejo konec poletja (avgust): iglice bledijo 
oz. rumenijo in so na nekaterih mestih nekoliko odebeljene 
(šiške), neredko vidno ukrivljene (Slika 5). V notranjosti iglice 
je lahko drobno jajčece ali ličinka oz. več njih. Poškodovane 
iglice sčasoma postanejo rdečkasto rjave do temno rjave (Slika 
6) in prezgodaj odpadejo (Slika 7). Napadena drevesa duglazije 
imajo redkejšo krošnjo.

VPLIV
Razvoj duglazijeve hržice poteka v duglazijevi iglici, kjer se 
ličinka hrani z rastlinskim tkivom in izvotli iglico. Ob velikih 
namnožitvah je napadenost iglic lahko 100 %. V Severni Ameriki 
duglazijeva hržica povzroča ekonomsko škodo v nasadih božič-
nih dreves, saj zelo zmanjša njihovo okrasno vrednost. Vrsta je 
pomemben škodljivec tudi v semenskih nasadih duglazije, zato 
jo zatirajo na različne načine. Obsežno izgubljanje iglic, ki se 
ponavlja več let zapored, oslabi drevo in povzroči odmiranje 
vej. Ni znano, da bi duglazijeva hržica lahko sama povzročila 
propad celotnega drevesa. Ponekod v Evropi se duglazijeva 
hržica pojavlja množično (Nemčija), vendar zaenkrat ni poročil 
o škodi zaradi te vrste.

MOŽNE ZAMENJAVE
Na duglaziji se pojavljajo tri vrste iz rodu Contarinia, ki so si mor-
fološko in ekološko izredno podobne, zato je njihovo razlikovanje 
zelo zahtevno.  Poleg duglazijeve hržice so v Evropi (Nizozemska) 
našli še vrsto C. cuniculator. Poškodbe iglic zaradi duglazijeve 
hržice so podobne poškodbam zaradi gosenic nekaterih vrst 
metuljev, ki pa se pojavljajo na iglavcih drugih rodov (smreke, 
jelke, macesni). Poleg tega imajo gosenice tri pare členjenih nog in 
izrazito glavino kapsulo, ličinke duglazijeve hržice pa so brez nog 
(apodne), glava je neizrazita. Poškodbe zaradi duglazijeve hržice 
lahko spominjajo na rdeči osip duglazije in nekatere druge glivične 
okužbe iglic, pri katerih pa iglica ni izjedena od znotraj (Slika 8). 

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

Duglazijeva hržica

Slika 1: Spremembe na duglazijevih iglicah, ki jih je povzročila dugla-
zijeva hržica (foto: Wietse den Hartog (NPPO of the Netherlands)). 
Slika 2: Samička duglazijeve hržice ima dolgo leglico 
(foto: Gilles San Martin).
Slika 3: Odrasla duglazijeva hržica na gostiteljevi iglici 
(foto: Forest Service Archive, USDA Forest Service, Bugwood.org). 
Slika 4: Ličinka duglazijeve hržice v gostiteljevi iglici – poškodovani 
del iglice je porumenel in odebeljen (šiška) (foto: Ward Strong, BC 
Ministry of Forests, Bugwood.org).

Slika 5: Poškodbe duglazijevih iglic, v katerih poteka razvoj 
duglazijeve hržice (foto: Tracey Olsen, Pennsylvania Department 
of Agriculture).
Slika 6: Iglice, v katerih se razvijajo ličinke duglazijeve hržice, 
so ukrivljene in postopoma porjavijo (foto: Gilles San Martin).
Slika 7: Prezgodnje odpadanje duglazijevih iglic zaradi duglazijeve 
hržice (foto: Gilles San Martin).  
Slika 8: Rdeči osip duglazije, ki ga povzroča gliva Rhabdocline 
pseudotsugae Syd. (1922) (foto: Andrej Kunca, National Forest 
Centre – Slovakia, Bugwood.org). 
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Pri gospodarjenju z gozdovi je najpomembnejše 
načelo trajnost vseh njihovih vlog. Pogoj za traj-
nost gozdov in njihovih funkcij je obnova gozda. 
Brez stalne obnove ni mogoče zagotoviti  trajnosti 
gozdov in vseh njihovih splošnokoristnih vlog.

Zato bi moralo veljati načelo, da so vsa dela 
za obnovo gozdov, pa naj gre za naravno obnovo 
ali obnovo s sajenjem, obvezna. Šele z ustrezno 
obnovo so dani pogoji, da so gozdna rastišča 
izkoriščena, čemur pa mora slediti še nega.

2 POTREBEN OBSEG OBNOVE V 
SLOVENSKIH GOZDOVIH

Okoli 60 odstotkov Slovenije pokrivajo gozdovi, 
to je okoli 1,2 milijona ha. Ob urejenih razmerah 
bi morali, če upoštevamo obhodnjo okoli 120 let, 
na leto pomladiti 10.000 ha gozdov.
Če pa vemo, da imamo v slovenskih gozdovih 
(območni načrti 2011–2020) trikrat premalo 
mladovij (namesto okoli 140.000 ha le okoli 
50.000 ha) (Jonozovič in sod., 2012), bi morali 
dejansko na leto obnoviti okoli 15.000 ha gozdov, 
da bi v dveh desetletjih nadoknadili primanjkljaj. 

K povečanemu programu obnove nas silijo tudi 
ujme in podlubniki, ki so v obdobju 2014–2018 
prizadeli slovenske gozdove (Slika 1). Samo zaradi 
podlubnikov je bilo v obdobju 2015–2017 pose-
kano več kot 6 milijonov m3 iglavcev (smreke), 
rezultat tega pa je okoli 10.000 ha novih ogolelih 
površin, nujno potrebnih obnove (upoštevana 
lesna zaloga v prizadetih gozdovih 600 m3/ha). 
Ujme, podlubniki pa tudi vse manj načrtno 
gospodarjenje z gozdovi povzročajo razgradnjo 
slovenskih gozdov in še povečujejo obseg in 
nujnost obnove.

3 RAZMERJE MED NARAVNO 
OBNOVO IN OBNOVO S SAJENJEM

Zavod za gozdove Slovenije sodi, da kar 95 % 
gozdov obnavljamo z naravnim pomlajevanjem, kar 
je porok ekološke stabilnosti gozda (spletna stran, 
1. 11. 2018). Doseči 95-odstotni delež uspešne in 
ustrezne naravne obnove pa je ob težavah z naravno 
obnovo (ni primernih semenjakov, ni semenskih let, 
nekakovostna zasnova, zapleveljeni sestoji, mno-
gokje preštevilne populacije rastlinojede divjadi), 

Slika 1: Po ujmah poškodovani gozdovi na Notranjskem (foto: F. Perko)
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velikem primanjkljaju mlajših razvojnih faz in 
številnih ujmah  ter podlubnikom, ki prizadevajo 
slovenske gozdove, nerealno in previsoko posta-
vljen ideal, ki je predvsem rezultat razpoložljivih in 
predvidenih finančnih možnosti, ki jih za obnovo 
gozdov s sajenjem primanjkuje, ne pa potreb slo-
venskih gozdov. Da se bodo vse potrebne površine 
obnovile po naravni poti in v polni meri izkoristile 
naravne potenciale naših bogatih rastišč, je iluzija 
(Slika 2). Ali ni rezultat takih usmeritev porušeno 
razmerje razvojnih faz v slovenskih gozdovih in 
velik primanjkljaj mladovij?

Realno lahko računamo, da se po naravni poti 
obnovi 90 odstotkov površin in le 10 odstotkov 
z umetno s sajenjem; to pomeni, da moramo na 
leto s sajenjem obnoviti ali dopolniti 1.500 ha. Če 
porabimo okoli 2.100 sadik/ha (približno tolikšna 

je poraba na ha po podatkih iz letnih poročil 
Zavoda za gozdove Slovenij; vendar je razdalja več 
kot  2 m med posajenimi sadikami pri listavcih, 
če hočemo proizvajati kakovosten les, verjetno 
prevelika, posebno, če ne bo med posajenimi 
sadikami naravnega vrasta, potrebujemo na leto 
okoli tri milijone sadik gozdnih drevesnih vrst.2 

Če dejansko res hočemo zagotoviti trajnost 
slovenskih gozdov, moramo na leto, in to trajno, 
imeti na  voljo okoli tri milijone sadik ustreznih 
drevesnih vrst. Če se bodo ujme nadaljevale, pa 
bo lahko še ta številka premajhna. 

Do tega spoznanja se morata gozdarstvo in 
politika dokopati čim prej, takoj, saj je že prepo-
zno, ker smo v veliki zamudi, ki se vleče že nekaj 
desetletij, kar se kaže v neustreznem razmerju 
razvojnih faz in obsežnih razgrajenih sestojih.

Slika 2: Obsežne nepomlajene površine (foto: F. Perko)

2 Prispevek je bil poslan uredništvu Gozdarskega vestnika 10. 12. 2018, ko še ni bilo podatkov za leto 2018. Na 
spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (26. 3. 2019) v prispevku Podatki o poteku sanacije v naravnih ujmah 
poškodovanih gozdov ugotavljajo: Poškodovanih gozdov, ki jih je potrebno obnoviti, se je v zadnjih letih nabralo 
za skoraj 33.000 ha. Tako se bo obseg potrebnega sajenja vsaj do leta 2025 še povečal in bo treba namesto 1.500 
ha  na leto s sajenjem obnoviti od 1.700 do 2.000 ha, za kar bo potrebnih od 3,5 do 4 milijona sadik na leto.
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Slika 3: Primer sajenja po žledolomu (foto: F. Perko)

4 GOZDNO DREVESNIČARSTVO 
IN SEMENARSTVO

Pogoj, da bomo imeli dovolj ustreznih sadik, sta 
tudi dolgoročno naravnana semenarstvo in dre-
vesničarstvo. Primernih sadik ni mogoče vzgojiti 
od danes do jutri, to je treba urediti dolgoročno, 
določiti količino (najmanj tri milijone) in vrste 
sadik, zagotoviti financiranje in skleniti dolgo-
ročne dogovore s pridelovalci sadik – gozdnimi 
drevesničarji. Da ne moremo govoriti o kakšni 
načrtnosti v preteklosti, kažejo številni podatki. 
Takole se je gibala in stalno spreminjala potreba 
po sadikah med letoma 1995 in 2017:
• Program razvoja gozdov (Ministrstvo za  
 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1995) je  
 predvideval sajenje na 1.431 ha na leto (4,3  
 milijona sadik), če upoštevamo še 387 ha   
 neposrednih premen je bilo predvideno sajenje  
 na 1.818 ha in poraba 5,5 milijona sadik  
 (računali so s porabo 3.000 sadik/ha).
• Resolucija o nacionalnem gozdnem programu  
 (Državni zbor RS, 20. november 2007) je  

 predvidevala 671 ha posajenih na leto, če  
 pogozdimo 2.100 sadik na ha, je potrebno 1,4  
 milijona sadik na leto.
• V obdobju 2008–2017 je bilo posajenih 323 ha 
 na leto; na leto je bilo posajenih 678.000 sadik  
 (Poročila Zavoda za gozdove Slovenije).

Ob tako korenitem zmanjševanju obsega saje-
nja v slovenskih gozdovih so prenehale z delom 
številne gozdne drevesnice ali so zamrle ali pa se 
preusmerile v donosnejšo hortikulturo. Vse manj 
tega znanja nam še ostaja, skrajni čas je, da hitro 
nekaj storimo. Če želimo ohraniti gozdno dreve-
sničarstvo in semenarstvo ter ohraniti znanje, ki 
je potrebno za vzgojo številnih gozdnih drevesnih 
vrst (vsaka drevesna vrsta  terja svoje specifično 
znanje pri vzgoji, varstvu pred boleznimi in ško-
dljivci, ravnanju s sadikami), moramo potrebo po 
sadikah načrtovati dolgoročno, brez večjih nihanj. 
Pogoj za ustrezne gozdne sadike pa je zagotovitev 
zadostnih količin semena potrebnih drevesnih 
vrst in provenienc. 
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5 KJE OBNAVLJATI S SAJENJEM?
Sploh ni bojazni, da na leto ne bi našli okoli 1.500 
ha površin, nujno potrebnih obnove s sajenjem. 
Take površine so:
• kjer ni ustrezne naravne obnove ali je sploh ni  
 (Slika 3),
• da skrajšamo čas do novega gozda po ujmah,  
 kjer bi pot do njega po sukcesijah trajala več  
 desetletij in bi bila izguba donosov velika,  
 uspeh pa bi bil vprašljiv,
• za obnovo s sajenjem se odločimo le na  
 rastiščih, kjer bomo proizvajali kakovostni  
 les, to so produktivna rastiščih (od rastiščnega  
 koeficienta (RK) 7 naprej, npr.),
• lahko pa je sajenje potrebno tudi za zagotovitev  
 varovalne ali socialne vloge gozda.

Obnova s sajenjem pomeni tudi dolgoročno 
obveznost varstva in nege! Nasade je treba tudi 
varovati in negovati, ne le osnovati. Negovati pa 
je treba tudi naravno mladje, če želimo izkoristiti 
bogat rastiščni potencial naših gozdov.

6 OBNOVA IN TUDI NEGA 
SLOVENSKIH GOZDOV ZELO 
ZAOSTAJATA ZA POTREBAMI

Načrti za obdobje 2011–2020 predvidevajo ukrepe 
za obnovo na 37.000 ha, od tega s sajenjem na 5.000 
ha (500 ha na leto) in porabo okoli 9 milijonov 
sadik v desetletju (900.000 sadik na leto; tretjino 
iglavcev in dve tretjini listavcev).

V zadnjem desetletju (2008–2017) je bilo 
posajenih (redno sajenje, sanacije, sprememba 
nenaravnih sestojev) 3.231 ha (0,27 % slovenskih 
gozdov). Če upoštevamo načrte, je bila realizacija 
65-odstotna, če pa upoštevamo realne potrebe 
po sajenju, to je v 10 letih 15.000 ha, pa je bila 
opravljena le dobra petina potreb (22 %).

V zadnjem desetletju smo za sajenje  porabili 
6.775.000 sadik (povprečna poraba na ha je okoli 
2.100 sadik) oziroma slabo četrtino potrebnih 
(30 milijonov).

Če mislimo resno z zagotavljanjem trajnosti 
gozdov in vseh njihovih vlog (imamo 1.070.000 ha 
večnamenskih gozdov, ki ob rastiščnim razmeram 
primernem gospodarjenju – torej proizvodni vlogi 
– opravljajo tudi druge splošno koristne vloge, od 
tega je 84 % tistih, ki imajo rastiščni koeficient 

večji od 7), moramo številke, ki sem jih navedel v 
začetku (najmanj 1.500 ha  posajenih površin na 
leto in letno vzgojo in porabo tri milijone sadik), 
dejansko doseči in vztrajati, da dosežemo redno 
financiranje tega, za trajnost gozdov in njihovih 
vlog obveznega opravila.

7 ZAKLJUČEK
Gozdarji ne bi smeli prevzeti nase odgovornosti, 
da obnovimo in negujemo le toliko gozdov, kot 
so jih v zadnjem desetletju (dejansko v zadnjih 25 
letih) zagotavljali proračun in drugi viri, ne pa, 
kar gozdovi nujno potrebujejo. Nesprejemljivo je, 
da se gozdnogospodarski načrti, še bolj pa letni 
programi počasi, a vztrajno prilagajajo vse skro-
mnejšemu proračunu za vlaganja v gozdove, ne 
pa dejanskim potrebam gozdov. Ali se dandanes 
sploh zavedamo, kakšne gozdove je podedovala 
sedanja generacija gozdarjev in kakšne gozdove 
bomo zapustili svojim vnukom? Ali ni slovenski 
gozd tudi del podeželja? Zakaj se slovenski gozd 
ne najde v njem v ustrezni množini?

8 VIRI
Jonozovič, M., Marenče, M., Matijašić, D., Pisek, R., 

Poljanec, A., Veselič, Ž. 2012. Gozdnogospodarski 
in lovsko upravljavski načrti območij za obdobje 
2011–2020 Povzetek za Slovenijo. Poljanec, A. (ur.). 
Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije: 111 str. 
URL: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.
gov.si/pageuploads/GGO/Povzetek_nacrtov_
obmocij_2011-2020.pdf

Izdelava gozdnogojitvenih načrtov. Gozdnogojitveno 
načrtovanje Spletna stran Zavod za gozdove 
Slovenije. Gojenje gozdov. 1. 11. 2018. 
URL: http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gojenje_
gozdov/izdelava_gozdnogojitvenih_nacrtov/index.html

Letna poročila. Poročila o gozdovih 2008–2017. 
Spletna stran Zavoda za gozdove Slovenije. 
URL: http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_
porocila/index.html 

Program razvoja gozdov v Sloveniji. 1996. Ur. l. RS, 
št. 14/96.

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu. 2007. 
Ur. l. RS, št. 111/07.

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, 
22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16.



GozdVestn 77 (2019) 3 135

Iz tujih tiskov

Poudarki
• Nizanje biotskih motenj ima vse večji vpliv na  
 gozdarstvo. 
• Namnožitve podlubnikov potencira naraščajoče  
 število smrek.
• Večje število namnožitev je bilo na reliefu z  
 manjšim naklonom.
• Žledolom vpliva na dejavnike namnožitev  
 podlubnikov.
• Odstranjevanje mrtvega drevja ni dovolj za  
 preprečitev namnožitev smrekovega podlubnika.

Obsežne motnje in ujme v gozdovih postajajo 
čedalje pogostejše zaradi podnebnih sprememb. 
Biotske motnje imajo lahko kaskadne učinke in 
imajo zato znaten ekonomski vpliv na gozdar-
stvo. Zato je pomembno razumeti dejavnike, ki 
prispevajo k namnožitvi gozdnih škodljivcev v 
epidemičnih situacijah po velikih motnjah in 
njihovo aplikacijo v gospodarjenju z gozdom. 
Raziskali smo vpliv dejavnikov na namnožitev 
podlubnikov po obsežnem žledolomu v letu 
2014 v Sloveniji. Poleg tega so bili ocenjeni vplivi 
dejavnikov, ki vzpodbujajo napade podlubnikov, 
na jakost namnožitve in primerjani z epidemič-
nimi in endemičnimi razmerami ter ocenjena 
učinkovitost ukrepov gozdnega gospodarjenja. 
Namnožitev v endemičnih situacijah je bila večja 
na območjih z večjo količino smreke in zmanjšana 
na območjih z večjimi nakloni. Po žledolomu se 
je količina sanitarne sečnje zaradi namnožitve 
povečala na območjih z večjimi nakloni, kjer se 
je zgodil žledolom. Povečana stopnja motenj in 

The effects of a large-scale ice storm event on the drivers of bark 
beetle outbreaks and associated management practices
Vplivi žledoloma velikega obsega na gibala za izbruh lubadarja in 
povezane prakse gospodarjenja

večja dostopnost odmrlega in oslabljenega drevja 
sta pozitivno vplivali na populacijo podlubnikov. 
Zgolj odstranjevanje odmrlih dreves v prvem letu 
po žledolomu se ni izkazalo za zadosten ukrep za 
preprečitev namnožitve podlubnikov. Učinkovitost 
trenutnih praks kaže, da je obravnavanje podlub-
nikov potrebno ponovno pretehtati z ozirom na 
ujme velikega obsega. Pri opredeljevanju ukrepov 
proti namnožitvam podlubnikom je potrebno 
postaviti v ospredje gonilne dejavnike v epide-
mičnih situacijah, pred gonilnimi dejavniki, ki 
so pomembni v endemičnih razmerah. Rezultati 
nakazujejo, da znani dejavniki, ki vplivajo na 
napade smrekovih podlubnikov, niso nujno isti kot 
tisti, ki spodbudijo napade po izrednih dogodkih. 
Za vzdržno gospodarjenje z gozdovi bi bilo treba 
spodbujati mešane sestoje. 

Ključne besede: namnožitve podlubnika, veliko 
površinske poškodbe, poškodovanost navadne 
smreke, sanitarni posek, Slovenija, gozdni ško-
dljivec
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Iz tujih tiskov

Poudarki
• Operacionalizirali smo novo metodologijo za  
 analizo poslovnih modelov.
• Analizirani poslovni modeli ponujajo ali nove  
 storitve ali organizacijske izboljšave. 
• Infrastruktura in ponudba sta ključna dejavnika  
 analiziranih poslovnih modelih.
• Pri oblikovanju poslovnih modelov je bistveno  
 razumevanje mehanizmov.
• Pri inovaciji poslovnih sistemov se priporoča  
 uporaba kvalitativnih in kvantitativnih pristopov.

Izvleček
Ta raziskava predstavlja prvi poskus opera-
cionalizacije novega metodološkega pristopa, 
ki združuje razširjeni kanvas poslovni model 
(BMC; business model canvas) z analitično 
oceno elementov poslovnega modela in vklju-
čuje logiko kontekst-ukrep-mehanizem-rezultat 
(CIMO logika). Izoblikovano metodologijo smo 
uporabili za analizo desetih z gozdom povezanih 
poslovnih modelov v osmih evropskih državah. 
Ta raziskava je namenjena krepitvi razumevanja  
izzivov in priložnosti, ki jih prinaša spreminjajoče 
se lastništvo gozdov in uporaba novih poslov-
nih modelov. Uporabljeni postopki omogočajo 
razumevanje obstoječih poslovnih modelov in 
povezanih mehanizmov  ter predlagajo izboljšave 
za obstoječe poslovne modele. Z drugimi bese-
dami, ti postopki lajšajo razumevanje dinamike 
poslovnega modela. Spreminjajoče se družbeno-

What can we learn from business models in the European forest 
sector: Exploring the key elements of new business model designs
Česa se lahko naučimo iz poslovnih modelov evropskega 
gozdarstva: Raziskovanje ključnih dejavnikov za oblikovanje novih 
poslovnih modelov

-gospodarsko okolje sili tradicionalno gozdarsko 
industrijo k prilagoditvam, analizirani primeri iz 
Evrope pa nakazujejo, da inovacije poslovnega 
sistema vedno upoštevajo zadovoljevanje potreb 
potrošnikov. Večina analiziranih poslovnih mode-
lov temelji na tradicionalnem gozdarstvu in v 
glavnem vključuje nove storitve ali organizacijske 
izboljšave. Analizirani poslovni modeli uvajajo 
nove organizacijske poti za dostop do strank, 
zadovoljevanje novih potreb potrošnikov, ciljanje 
edinstvenih strank, zmanjševanje transakcijskih 
stroškov in izboljševanje odnosov s strankami.   

Ključne besede: kanvas poslovni model, CIMO 
logika, analiza večkriterijskega odločanja, lastni-
štvo gozdov, participativno akcijsko raziskovanje
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Gozdarstvo v času in prostoru

V letu, ki je še skoraj celo pred nami, si gotovo 
želimo, da bi znali s sporazumevanjem in sode-
lovanjem, torej res s skupnimi napori, bolj kot 
doslej, ustvariti tako atmosfero v družbi, da nam 
bo uspelo lanskoletne uspehe še nadgraditi. Na 
vseh področjih življenja družbe. Tako na gospo-
darskem, kakor tudi na vseh področjih, ki so v 
njenem javnem interesu. Od zdravstva, izobra-
ževanja, sodstva, obrambe, zaščite in reševanja 
in tudi gozdarstva.

Ne moremo mimo tega, da ne bi poudarili jav-
nega pomena gozdov, ki pa mu vse obdobje po letu 
1998 kot družba, izkazujemo premalo pozornosti. 
To je zlasti nazorno izraženo v dejstvu, da za sofi-
nanciranje in financiranje izvajanja načrtovanih 
potrebnih ukrepov, ki zagotavljajo ohranjanje in 
razvoj gozdov in njihovih funkcij, namenjamo vse 
manj sredstev (okoli 65%-leto 1998, okoli 25%-
leto 2018). Brez doslednega izvajanja potrebnih, 
načrtovanih ukrepov, se bo občutno zmanjševala 
stabilnost gozdov. To je še zlasti pomembno v 
času, ko imajo podnebne spremembe za gozdove 
vedno bolj negativne vplive in posledice. Gozdovi 
zato od družbe povsem upravičeno pričakujejo, 
da zagotovi razmere za ustrezno obvladovanje 
njihovega stanja in razvoja. Pod tem moramo 
razumeti tako izvajanje potrebnih ukrepov za 
njihovo varstvo, obnovo in nego kot tudi sečnjo 
ter spremljanje njihovega stanja in razvoja. To pa 
lahko učinkovito zagotovimo samo z zadostnimi, 
predvsem pa stabilnimi finančnimi sredstvi in z 
nekaterimi sistemskimi spremembami, ki bodo 
zahtevale, in omogočile večjo mobilizacijo lastni-
kov, stroke in javnosti za tako gospodarjenje, ki 
bo zagotavljalo čim boljšo kondicijo gozdov tudi 
v spremenjenih podnebnih razmerah. 

Različnost razumevanja
Seveda pa se mora stroka ob nalogah, ki jo čakajo 
za dobrobit gozdov, razumno in pošteno vprašati 
kako je pripravljena na izzive, ki se že nakazujejo. 
Odkrito lahko ugotovimo, da imamo na različnih 
strokovnih področjih različna razmišljanja o nji-

Strokovna izhodišča za gospodarjenje z gozdovi
GDK 611+903(045)=163.6

hovi trenutni vsebini, še bolj različna pa verjetno 
o njihovem potrebnem nadaljnjem razvoju. Samo 
po sebi ni to nič negativnega. Celo spodbudno 
je, če imamo razmislekov čim več. Tudi iskati in 
najti bi morali načine, da bi jih zagotavljali kar 
največ. Jasno pa je, da se moramo zavedati, da na 
koncu lahko uveljavimo samo najboljšo rešitev. 
Ta pa mora nastati kot rezultat premišljenega in 
enakopravnega soočanja vseh. Mora biti plod 
dodajanja, odvzemanja in strpnega, iskrenega 
iskanja najboljše rešitve. Na ta način postanejo 
njeni tvorci vsi sodelujoči v iskanju, ne more priti 
do nobenih medsebojnih zamer in njeno uresni-
čevanje bo imelo podporo vse stroke. Marsikatera 
rešitev za razvoj določene strokovne vsebine bo 
tudi strokovno izhodišče za pripravo predpisov 
za gospodarjenje z gozdovi. Da bo ustrezno 
obravnavana v njih, se bo stroka zaradi priprave 
poenotenega pogleda na razvoj najpomembnejših 
vsebin, ki jo določajo, lahko enotno zavzemala 
in tako dosegla največji uspeh pri uresničevanju 
strokovnih interesov. 

Več ko dvajset let po uveljavitvi zakona o 
gozdovih je smiselno napraviti spisek strokovnih 
vsebin, ki so obravnavane v predpisu iz leta 1993 
in temeljito presoditi ali je njihova vsebina še 
potrebna v predpisu, ali je še v koraku s časom, s 
potrebami  pri gospodarjenju z gozdovi. V spisek 
je potrebno dodati nove strokovne vsebine, ki 
trenutno niso bile predmet določil v predpisih, 
aktualne razmere pa govore v prid temu, da bi jih 
vanje morali vključiti.  

Verjetno ni potrebno poudarjati, da gre v prvi 
vrsti za nabor tistih vsebin, ki so vitalnega pomena 
za ravnanje z gozdovi v Sloveniji. Predstavljajo 
in naj bi  tudi v bodoče predstavljale sestavni del 
sistema gospodarjenja z gozdovi pri nas in smo jih 
kot take pripravljeni argumentirano zagovarjati 
tudi pri pripravi novih predpisov. Čas je, da stroka 
pokaže, da ji je za razvoj vsebin, ki jih obravnava 
in stroko tudi določajo, da ve kako jih bo dosegla 
in je pripravljena stopiti skupaj za njihovo enotno 
opredmetenje.
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Gozdarstvo v času in prostoru
Kdo naj opredeli izhodišča

Strokovne ustanove so brez dvoma tiste, ki morajo 
skupaj opredeliti strokovna izhodišča pomembna 
za slovensko filozofijo gospodarjenja z gozdovi, 
ki bi morala biti upoštevana v predpisih o gospo-
darjenju z gozdovi. Ker vemo, da so pogledi na 
nekatere vsebine različni, je potrebno opredeliti 
tudi metode za njihovo poenotenje. 

Priložnost je, da naša stroka pokaže kako se 
je sposobna odzvati na izzive, ki stoje pred njo, 
kako sposobna je opredeliti in poenotiti skupna 
strokovna izhodišča in se skupaj zavzeti za nji-
hovo ustrezno opredelitev v predpisih. Njihova 
vsebinska opredelitev, ne bi smela biti le odraz 
trenutnega stanja ampak bi morala vsebovati 
tudi njihov razvoj. Ker se sprememba predpisov 
napoveduje že dolgo, verjetno za to, da bi bili 
pravočasni, niso na razpolago meseci in meseci.  
Za pokušino naštejmo nekaj izhodišč, ki naj bi 
bila ustrezno obravnavana v predpisih za gospo-
darjenje z gozdovi.
1. Obravnava razvoja gozdov kot ekosistemov: 

še naprej je gotovo obvezno zagotavljati traj-
nost gozdov na način, da je ta zagotovljena 
vsem prvinam gozda. To že v 1. členu določa 
veljavni ZG. Zato se mora omogočiti čim bolj 
celovito spremljanje stanja in razvoja gozdov. 
Celovito pa pomeni spremljanje stanja in 
doseganja ciljev razvoja vseh prvin gozda. 
Kaj to natančno vsebinsko pomeni, še ni bilo 
določeno. Strokovno je to nujno opredeliti, 
oceniti kje smo v doseganju tega izhodišča 
in časovno opredeliti realizacijo. Ustrezno 
je potrebno v tem kontekstu opredeliti tudi 
rabo gozdov, ki je sestavni del gospodarjenja 
in vpliva na stanje in razvoj gozdov.  

2. Sonaravno gospodarjenje: 
strokovno izhodišče tudi naprej. Potrebno 
ga je ustrezno definirati in opredeliti njegov 
pomen. Pestrost takega principa gospodar-
jenja in njegovo uresničevanje ne omogoča, 
da bi ga lahko jasno opredelili v zakonu in 
določili, da ga lastnik mora izvajati. Pristop 
se razlikuje od gozda do gozda od parcele do 
parcele zato je tak pristop nemogoče naprtiti 
lastniku s predpisom kot je to v Avstriji, Italiji, 
Nemčiji. Še vedno je zato aktualna brezplačna 

strokovna pomoč lastnikom, ki je hkrati tudi 
priznanje lastnikom za izvajanje ukrepov za 
zagotavljanje splošnih koristi. 

3.  Mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi:
 kaj to pomeni? Kako lahko vpliva na kori-
ščenje lastnine. Koliko vpliva tega izhodišča 
mora prenašati lastnik, koliko davkoplačevalci. 
Izhodišče vpliva na višino koriščenja prirastka. 
Razmejitev kaj in koliko v takem omejevanju 
lastnine prenaša lastnik, kaj pa družba je v 
končni fazi politična, stroka pa bi morala podati 
vsebinske osnove za razmejevanje na lastnika 
in družbo in osnove za potrebne izračune.  

4. Načrtno gospodarjenje z gozdovi: 
za zagotavljanje trajnosti je nujno načrtno 
gospodarjenje. To ne more izhajati iz obravnave 
posamezne gozdne parcele ampak morajo 
usmeritve za gospodarjenje izhajati iz vre-
dnotenja stanja in postavljanja usmeritev za 
razvoj na površinah na katerih se trajnost 
lahko smiselno obravnava. Ugotovitve se 
potem ustrezno prenašajo na manjše površine 
(parcele). Z ustrezno obliko ugotovitev stanja 
in usmeritev razvoja z izvajanjem določenih 
ukrepov, se mora zagotavljati potrebne infor-
macije za raven države in za lastnike gozdov. 
Tudi zahteva stroke bi morala biti, da se lastnika 
usposobi za branje in izvajanje informacij za 
načrtno gospodarjenje.

5. Izbira drevja za možni posek: 
pri tem opravilu, ki ga skupaj opravita lastnik in 
gozdarska stroka je uskladitev interesa lastnika z 
javnim interesom najbolj konkretna in za razvoj 
gozda odločujoča. Posek zagotavlja gotovo okoli 
60% vpliva na razvoj gozda in s tem je izražen 
tudi pomen izbire drevja za posek. Seveda pa 
ta v nobenem pogledu ne sme biti lastniku 
breme. Opravljena mora biti za obdobje, ki 
ga prenese potrebna intenzivnost (jakost in 
pogostost) ukrepanja s sečnjo. 

Razmisliti je potrebno o tem kako usposobiti 
lastnike in katere lastnike, za samostojno ukre-
panje v skladu z načrtovanim. Ali bi lahko v 
določenih primerih presojo poseka (v skladu 
z usmeritvami v načrtu) prepustili lastniku 
in ga na ta način bolj motivirali za realizacijo 
načrtovanega. To je še zlasti vredno presoje v 
primerih, ko je razvoj lastnikovega gospodar-
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stva v pretežni večini odvisen od gozda in bo 
zaradi tega dejstva vložil maksimalne napore v 
realizacijo načrtovanega, ker naj bi mu to trajno 
zagotavljalo tudi optimalne ekonomske učinke. 
Za take lastnike pa omogočiti izobraževanje in 
redno presojo usposobljenosti.

Določiti kriterije za gozdove kjer izbira za
možni posek ni potrebna in to uresničiti.

6. sofinanciranje izvedenih ukrepov v  
 sorazmerju s tem, koliko prispevajo k  
 uresničevanju javnega interesa: 

davkoplačevalci na ta način lastniku finančno 
nadomestijo njegov prispevek  k uresničeva-
nju javnim koristi gozda. Lastniku gozda se 
pri gospodarjenju z zaradi javnega interesa 
postavljajo določene prepovedi, zapovedi in 
omejitve, zato mu mora država gospodarjenje 
sofinancirati v sorazmerju s tem koliko določen 
ukrep, ki ga v skladu z načtovanim izvede, 
prispeva k javnim koristim. Kateri ukrepi so 
zaradi doseganja načrtovanega razvoja gozda 
obvezni? Kako zagotoviti njihovo realizacijo 
? Kako objektivizirati prispevek določenega 
ukrepa k uresničevanju javnih koristi gozda? 
Stroka mora razmisliti o sprejemljivem sistemu 
sofinanciranja (financiranja)  izvajanja za razvoj 
gozdov potrebnih ukrepov. Z njim bi morali 
zagotoviti oblikovanje stabilnih in zadostnih 
finančnih sredstev.  

7. Sistem vzdrževanja in uporabe gozdnih cest: 
Vzdrževanje ni prepuščeno le lastniku gozda, 
ker cesta koristimo tudi drugi. Zaradi socialnih 
funkcij davkoplačevalci sofinancirajo vzdrže-
vanje. Delež javne rabe gozdnih cest je merilo 
za prispevek davkoplačevalcev zanj. V sistem 
je vgrajena solidarnost. Gre za sistem cest, ki 
se običajno priključuje na občinske ceste in v 
Sloveniji obsega čez 12.000 km. Zato je smotrno, 
da so v sistem vzdrževanja vključene občine. Na 
ta način se ustvari sodelovanje širše javnosti z 
gozdarstvom in njegovo razumevanje. 

S pomočjo strokovnih institucij bi morali 
najprej opredeliti tista strokovna izhodišča, ki 
so pomembna za gospodarjenje z gozdovi in ki 
naj bi bila ustrezno tudi v bodoče umeščena v 
predpise, ki ga določajo.

Kako poenotiti razumevanje in 
interpretacijo
Izhodišča naj bi določile strokovne inštitucije 
in jih njihove vsebinsko tudi opredelile. Povsem 
mogoče je, da so o nekaterih vsebinske oprede-
litve različne. Tem bi morali nameniti posebno 
pozornost in njihovo vsebino oziroma njih razu-
mevanje poenotiti. Za to, da bi ob tem razgibali, 
aktivirali čim večji del stroke, bi bilo umestno 
organizirati debatne popoldneve ali večere, na 
enem mestu ali na različnih mestih, na katerih bi 
poskušali oblikovati poenoteno razumevanje in 
tudi interpretacijo vsebine strokovnih izhodišč.  
Tako poenotena interpretacija naj bi bila predmet 
prizadevanja stroke pri njihovem umeščanju v 
predpise o gospodarjenju z gozdovi. 

Veljalo bi razmisliti o tem, da se vlogo koordi-
natorja vseh faz priprave izhodišč, poveri Zvezi 
gozdarskih društev Slovenije oziroma, da zveza to 
vlogo prevzame, ker je o podobni že razmišljala v 
svojih letnih programih. Z naborom strokovnih 
izhodišč in z njegovo dopolnitvijo  in z vodenjem 
diskusije o njihovih vsebinah, bi bilo umestno 
sproti seznanjati čim večji del stroke (udeležence 
gozdarskih študijskih dni).

Slovenske filozofije gospodarjenja z gozdovi 
ne bi smeli zavreči in enostavno prevzeti druge. 
Seveda pa moramo pri uveljavljanju strokovnih 
izhodišč zanjo, ki naj bi bila sestavni del predpisov 
o gozdovih imeti nenehno pred očmi njihovo 
racionalnost in ekonomsko upravičenost. 

Jože Falkner

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 1: Znanje o rjavih medvedih, ki se že več desetletij gradi na Biotehniških fakultetah Univerze v Ljubljana, so 
predstavili prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo, doc. dr. Tomaž Skrbinšek 
in mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, oba s Katedre za ekologijo in varstvo okolja, Oddelka za biologijo, prof. 
dr. Klemen Jerina s Katedre za upravljanje prostoživečih živali, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
(od leve prosti desni). (Foto: T. Drolc)

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani 
so raziskovalci, doc. dr. Tomaž Skrbinšek in 
mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, oba s Kate-
dre za ekologijo in varstvo okolja, Oddelka za 
biologijo, prof. dr. Klemen Jerina, s Katedre za 
upravljanje prostoživečih živali, Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter prof. 
dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja za znan-
stvenoraziskovalno delo Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani, s predstavitvijo znanja o 
rjavih medvedih v Sloveniji, ki ga na fakulteti 
gradijo že več desetletij, odgovorili na aktualne 
dileme glede upravljanja medveda. 

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prodekanja 
za znanstvenoraziskovalno delo Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani, je pojasnila: 
»Biotehniška fakulteta je pedagoško raziskovalna 
ustanova, ki s temeljnimi in aplikativnimi raziska-
vami odgovarja na družbeno aktualna vprašanja 
s področja bioznanosti. Eno do pomembnih v 
slovenski javnosti je tudi znanje o naši naravni 
dediščini, rjavem medvedu v Sloveniji.« 

Ohranitveno upravljanje medveda v Sloveniji uspešno tudi 
zaradi podpore znanosti

GDK 156:149.74+903.1(497.4)(045)=163.6

Prof. dr. Klemen Jerina je opozoril: »Upravljanje 
z medvedom v Sloveniji temelji na znanstvenih 
spoznanjih, je varno in na zavidljivi ravni, tudi v 
globalnem merilu.« 

Doc. dr. Tomaž Skrbinšek je izpostavil: »Številč-
nost medvedov v Sloveniji smo s pomočjo neinva-
zivnega genetskega vzorčenja doslej ocenili dvakrat, 
leta 2007 in leta 2015. S tem smo postavili dva 
pomembna mejnika v preučevanju naših medvedov 
in temelj razumevanju populacijske dinamike.« 

Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek je povedala: 
»Naše raziskave nedvoumno kažejo, da imamo 
ljudje v Sloveniji medveda radi in ga v splošnem 
sprejemamo, tudi v lokalnem okolju - v območju 
medveda. Iste raziskave pa opozarjajo tudi, da 
imajo ljudje sedaj medvedov dovolj in da si jih v 
svoji bližini ne želijo več kot jih je.«
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Rjavi medved je naša kulturna dediščina, 
večanje številčnosti populacije pa 
pomemben naravovarstveni uspeh

Medved je velika, močna, izredno inteligentna 
in radovedna zver, s katero ni preprosto živeti. 
Tisočletja sistematičnega preganjanja so medveda 
do začetka 20. stoletja v Sloveniji pripeljala na 
rob izumrtja. Trend se je začel obračati šele po 
drugi svetovni vojni. V drugi polovica 20. stoletja 
se je populacija medveda v Sloveniji postopno 
številčno krepila, prostorsko širila in postala nara-
vovarstvena »zgodba o uspehu«, kot smo ji priča 
danes. Vendar pa se to ni zgodilo samo od sebe.

Čeprav se lahko pohvalimo z eno največjih 
populacijskih gostot rjavega medveda na svetu in 
je njegov varstveni status zdaj boljši kot kadarkoli 
prej v zadnjih stoletjih, se moramo zavedati, da v 
Sloveniji ni prave divjine. Medvedi pri nas živijo v 
kulturni krajini, kjer je dominantna vrsta človek. 
»V kulturni krajini, kjer je dominantna vrsta 
človek, lahko medved obstane samo ob zadostni 
meri strpnosti ljudi, ki si z njim ta prostor delijo. 
Takšno sobivanje lahko uspe le ob podpori dobrega 
znanja in z veliko dela«, je povedal prof. dr. 
Klemen Jerina.

Na Biotehniški fakulteti Univerze 
v Ljubljani so preučevali gibanje, 
prostorske potrebe medvedov in njihovo 
vedenje, raziskovali njihovo prehrano in 
reprodukcijske značilnosti

Na Biotehniški fakulteti Univerzi v Ljubljani 
so sami ali ob podpori partnerjev, zlasti Zavoda 
za gozdove Slovenije in Lovske zveze Slovenije, 
opravili številne raziskave z raznoterih znanstvenih 
področij. Pomemben del raziskav je tudi preu-
čevanje razlogov, ki pripeljejo do konfliktov s 
človekom in z iskanjem rešitev za omiljevanje 
teh konfliktov. Raziskujejo tudi odnos ljudi do 
medveda in upravljanja z njim, pa tudi kako 
se ta odnos oblikuje. Nenazadnje, začeli so na 
trdnih znanstvenih temeljih spremljati dinamiko 
številčnosti medveda v Sloveniji in razvili izvirne 
metode za spremljanje njegove demografije, ki 
najbolje izkoriščajo domače podatke. »Izsledke 
prej omenjenih raziskav smo objavljali v številnih 
mednarodno odmevnih znanstvenih revijah in 

jih, morda še pomembneje, poskušali neprestano 
neposredno prenašati v naravovarstveno in upra-
vljavsko prakso«, je povedala prof. dr. Nataša 
Poklar Ulrih.

številčnost medvedov v Sloveniji so 
s pomočjo neinvazivnega genetskega 
vzorčenja doslej ocenili dvakrat, leta 
2007 in leta 2015

S tem so postavili dva pomembna mejnika v 
preučevanju naših medvedov in temelj razumeva-
nju populacijske dinamike. »Vemo, da je populacija 
med tema dvema mejnikoma zrastla za 41 %, in 
je štela pomladi leta 2015 okrog 711 (657-767) 
medvedov,« je povedal doc. dr. Tomaž Skrbinšek. 

»Na osnovi teh dveh točkovnih ocen številčno-
sti in spolne sestave populacije ter dolge časovne 
serije podatkov o evidentirani smrtnosti medvedov 
(obdobje 1998-2018) smo razvili robustne rekon-
strukcijske in napovedne modele populacijske 
dinamike. Z njimi smo ocenili, da se je velikost 
populacije medveda v Sloveniji v zadnjih 20 letih 
povečala za okoli 150 % in je spomladi leta 2018 
najverjetneje znašala 975 (875-1130) osebkov,« 
pojasnjuje prof. dr. Klemen Jerina. 

Rodnost populacije rjavega medveda v Slo-
veniji znaša okoli 24 %. Zato ob majhni naravni 
smrtnosti ni presenetljivo, da lahko populacija 
trajnostno prenaša veliko antropogeno smrtnost 
(letno okoli 18 %); v letih, ko je bila ta smrtnost 
manjša, pa je še naraščala. 

Nagle rasti populacije medveda v zadnjih 
letih proti pričakovanjem ni spremljala 
rast konfliktov med medvedom in 
človekom

Zaslugo za to gre pripisati tudi številnim 
aktivnostim za preprečevanje in zmanjševanje 
konfliktov, ki jih je Zavod za gozdove Slovenije 
ob podpori Ministrstva za okolje in prostor RS 
ter v sodelovanju z raziskovalci in pedagogi 
Biotehniške fakultete zadnja leta zelo intenzivno 
izvajal na terenu. 

Vse več je dokazov, da konflikte znižuje 
tudi ukrep krmljenja1, zlasti v letih, ko ne rodi 
bukev. Tako imamo v Sloveniji kljub visokim 
populacijskim gostotam medvedov še vedno 
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Slika 2: Rjavi medved je naša kulturna dediščina in hkrati velika, močna, izredno inteligentna, radovedna zver, 
s katero ni preprosto živeti. (foto: M. Krofel)

uspešno sobivanje med medvedom in človekom. 
Na to smo lahko upravičeno ponosni. 

Raziskave nedvoumno kažejo, da imamo 
ljudje v Sloveniji medveda radi in ga v splošnem 
sprejemamo, tudi v lokalnem okolju - v območju 
medveda. »Iste raziskave pa opozarjajo, da ima 
večina prebivalcev območja z večjimi gostotami 
medveda (dinarski prostor) sedaj medvedov eno-
stavno dovolj in da si jih v svoji bližini ne želijo še 
več. Za upravljavce je bil to pomemben signal, da 
je treba v območjih z večjimi gostotami medveda 
(dinarski prostor) ustaviti naraščanje gostot.«, je 
povedala mag. Aleksandra Majić Skrbinšek.

Z vitalnimi populacijami medvedov v 
kulturni krajini (kot je večji del Evrope) 
ne moremo sobivati brez upravljavskih 
ukrepov, med katerimi je praviloma med 
pomembnejšimi, a gotovo tudi najbolj 
kontroverzen, odstrel

Medved ni teritorialen in je izjemen prehranski 
oportunist. Razen nosilne zmogljivosti okolja, 
ki jo kroji predvsem količina dostopne hrane, ni 
mehanizma, s katerim bi se številčnost popula-
cije sama regulirala. Tudi populacija medvedov 
v Sloveniji sedaj ne kaže prav nobenih znakov 
samoregulacije. 

V medvedovo »okolje« spadajo tudi prehran-
ski viri v bližini človeka. Zato lahko pričakujemo, 
da bi nadaljnja rast populacijske gostote prožila 
vse pogostejše iskanje hrane v bližini človeka in 
s tem večanje števila konfliktov, česar nikakor 
nočemo, prav zato trenutno ne vidimo nobene 
ustrezne alternative odstrelu. 

 »Že ves čas poskušamo kot družba najti in vzdr-
ževati krhko ravnovesje med rastjo populacije na 
eni ter ohranjanjem sobivanja in strpnosti ljudi na 
drugi strani. Do zdaj je to očitno uspevalo, zato se 
lahko pohvalimo z odličnim stanjem. Z ustavljanjem 
odstrela, ki smo mu priča, pa delamo medvedom 
»medvedjo uslugo«. Če se bo na račun »reševanja« 
posameznih osebkov izgubimo vzpostavljeno sobi-
vanje oziroma se bo porušilo, kar smo desetletja 
gradili, se lahko trenutna naravovarstvena zgodba o 
uspehu prevesi v svoje nasprotje«, je povedal prof. 
dr. Klemen Jerina.

Tina Drolc, doc. dr. Tomaž Skrbinšek, 
mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, 

prof. dr. Klemen Jerina

1 V javnostih se pogosto izpostavlja, da naj bi povečane potrebe po odstrelu prek povečane rodnosti prožilo 
krmljenje, vendar za to ni dokazov. Po doslej dostopnih podatkih so rodnosti medvedov v Sloveniji presenetljivo 
podobne rodnostim drugih populacij v Evropi, ki niso krmljene (npr. Švedska, Trentino v Italiji).
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Slika 1: Udeleženci dogodka (foto: D. Kržišnik)

Na 7. razvojnem dnevu gozdno lesnega sektorja o 
nadaljnjem razvoju akterjev gozdno lesne verige 
z dosledno podpro raziskovalnega, razvojnega 
dela in krepitvijo lesne industrije. 

V četrtek, 7. marca 2019, je na Gospodarskem 
razstavišču v okviru sejma DOM 2019 kot obse-
jemska dejavnost potekal 7. razvojni dan gozdno 
lesnega sektorja, ki se je začel s posvetom, nada-
ljeval pa z okroglo mizo z naslovom »Lesarstvo in 
strategije za nizke emisije ter energetski podnebni 
načrt RS«. V okviru posveta so bili predstavljeni 
projekti pametne specializacije v lesarstvu in 
projekti karakterizacije in uporabe lesa tujerodnih 
drevesnih vrst, v katerih intenzivno sodeluje ozi-
roma je vodilni partner Oddelek za lesarstvo Bio-
tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na okrogli 
mizi pa so razpravljavci skupaj z moderatorjem 
prof. dr. Mihom Humarjem oblikovali zaključke, 
o pomenu gozdno lesene verige, za  Strategijo za 
nizke emisije ter Celovit nacionalni energetski 

7. razvojni dan gozdno lesnega sektorja
GDK 946.2(497.4Ljubljana)(045)=163.6

Gozdarstvo v času in prostoru

in podnebni načrt RS. Uresničitev zastavljenih 
ciljev bo možna le z učinkovitim sodelovanjem 
lesarskih akterjev.

V okviru posveta so bili predstavljeni izbrani 
rezultati projektov pametne specializacije TIGR-
4smart, IQDOM, CEL.Krog in WOOLF. 

Projekt TIGR4smart je predstavil David 
Močnik s podjetja REM d.o.o.: »Projekt TIGR-
4smart je razvojni program, ki je vključeval 22 
tem v okviru zbranih v 6 razvojno raziskovalnih 
projektov (RRP). Med bolj izpostavljenimi so 
tehnologije rabe lesa v konstrukcijske namene v 
gradbeništvu, rabo manj izkoriščenih lesnih vrst 
ter integracijo elementov informacijske tehnologije 
lesenih izdelkov, ki jih povezujemo v mrežo IoT 
(izdelki predstavljajo in presegajo trenutno doseženo 
stanje tehnike v evropskem in svetovnem merilu). 
Celoten program naslavlja prednostno področje 
Pametne zgradbe in dom z lesno verigo v okviru 
pametne specializacije – S4.« 
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Slika 2: Razpravljalci okrogle mize (foto: D. Kržišnik)

Projekt IQDOM je predstavil dr. Bruno Dujič 
s podjetja Intechles in CBD d.o.o.: »Projekt IQ 
DOM zajema zelo široko področje gradnje in doma 
skupaj s pametnimi napravami za dom. V projekt 
je vključenih 10 raziskovalnih organizacij in 16 
podjetji. Dr. Dujič se je osredotočil na predstavitev 
podprojektov Inteligentno projektiranje gradbe-
nih konstrukcij in inteligentni nosilni elementi. 
V sklopu projektov je bila izdelana testna platforma 
iz stekleno-lesenih elementov ter drugi projekt 
energetske in potresne sanacije obstoječega objekta 
s pomočjo lesnih kompozitov in lignoceluloznih 
izolacij. Celoten program naslavlja prednostno 
področje Pametne zgradbe in dom z lesno verigo 
v okviru pametne specializacije – S4.« 

Projekt Cel.krog je predstavil dr. Primož 
Oven z Biotehniške fakultete Univerze v Lju-
bljani: »Projekt Cel.krog je uresničeval prednostno 
področje S4 Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. 
Naslavljal je vsa fokusna področja (1) tehnologije 
za predelavo biomase ter razvoj novih bioloških 
materialov, (2) tehnologije za uporabo sekundar-
nih surovin in ponovno uporabo odpadkov ter (3) 
pridobivanje energije iz alternativnih virov ter je 

zastavljen v petih, medsebojno povezanih vsebinskih 
sklopih. Program je prispeval k dolgoročni konku-
renčnosti pomembnega dela slovenske kemijske, 
tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije 
ter gradbeništva, inženiringa in energetike.«

Projekt WOOLF - Les in lesni izdelki v 
življenjski dobi je predstavila Barbara šubic, 
s podjetja M SORA: »Projekt je bil odobren v 
drugem razpisu pametne specializacije. V okviru 
projekta se v lesene konstrukcijske in okenske sisteme 
integrira nova razvita senzorska tehnologija in 
pametnim IKT sistemom, ki omogoča spremljanje 
kakovosti lesa in lesenih izdelkov v realnem času, 
z možnostjo napovedovanja njihove življenjske 
dobe. Načrtovani izdelki so razviti v modularni 
evalvacijski platformi.« 

Predstavljena sta bila tudi dva projekta karak-
terizacije in uporabe lesa tujerodnih drevesnih 
vrst, projekt APPLAUSE, ki ga je predstavil dr. 
Maks Marela in projekt Uporabnost ameriške 
duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst 
pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Slo-
veniji, ki ga je predstavil prof. dr. Robert Brus, 
oba Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. 
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Posvet je povezoval dr. Aleš Ugovšek, vodja 

področja tehnološki razvoj in inovativnost GZS. 
Razpravljavci okrogle mize z naslovom Lesar-

stvo in strategije za nizke emisije ter energetski 
podnebni načrt RS so bili mag. Tanja Bolte, MOP, 
mag. Uroš Habjan, MZI, Direktorat za energijo, 
Gašper Stegnar, udig., IJS, Jože Prikeržnik, 
MGRT Direktorat za lesarstvo, Igor Milavec, 
GZS ZLPI, Bruno Dujić, CBD d.o.o. in Friderik 
Knez, ZAG. Posvet je povezoval prof. dr. Miha 
Humar z Biotehniške fakultete, ki je skupaj z 
razpravljavci pripravil naslednje zaključke posveta:

SKLEP 1: NEPN naj opredeli aktivnosti v smeri 
zagotavljanja skrbnega upravljanja z gozdovi, ki 
naj ob ustrezni mobilizaciji okroglega lesa, tudi 
iz zasebnih gozdov, zagotovi optimalno količino 
okroglega lesa. Čim večji delež Slovenskega lesa 
naj se predela doma do čim višje stopnje. Cilj 
NEPN naj bo tudi, da v Sloveniji uporabimo 
tudi vse lesne ostanke in odslužen les.

SKLEP 2: Za uresničenje prejšnjega sklepa je 
ključna trajnostna gradnja za katero se prav 
sedaj določajo sistemi in kazalniki. Poleg pred-
stavnikov MOP, ZRMK, ZAG in drugih mora pri 
tem sodelovati tudi predstavnik predelovalcev 
lesa. Le tako bo tudi les ustrezno vključen v 
nastajajoči okvir jedrnih kazalnikov za oceno 
okoljskih performanc stavb na podanem EU 
okviru z imenom LEVELS.  

SKLEP 3: Te cilje lahko dosežemo z dosledno 
podporo raziskovalnega in razvojnega dela in 
krepitvijo lesne industrije, ki bo usmerjena v 
energetsko samooskrbo ter celovito in kaskadno 
rabo lesa.

SKLEP 4: Deležniki na področju lesarstva 
se moramo dogovoriti, kako bomo učinkovito 
sodelovali pri realizaciji obeh prejšnjih sklepov. 
Sodelovanje lahko poteka v okviru obstoječih 
oblik delovanja, kot so Združenje za lesno in 
pohištveno industrijo, Lesarski grozd, SRIP 
Pametne stavbe in dom z lesno verigo.  

Poleg sklepov naj omenimo, da je na v okviru 
Ministrstva za infrastrukturo med 4. marcem in 
8. aprilom 2019 (5 tednov oz. 35 dni) potekalo 
predhodno posvetovanje in dialog glede osnutka 
NEPN. K sodelovanju in pripravi prispevkov glede 
posameznih razsežnosti energetske unije je bila 
vabljena zainteresirana strokovna in širša javnost.

7. razvojni dan gozdno lesnega sektorja v orga-
nizaciji Društva lesarjev Slovenije in Združenja 
lesne in pohištvene industrije GZS ter soorganiza-
torjev Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Lesarskega grozda, SRIP – pametne stavbe in dom 
z lesno verigo in projekta FORESDA.

doc. dr. Boštjan Lesar in Tina Drolc
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V Mariboru je 5. in 6. marca 2019 potekalo tra-
dicionalno, letos že 14. Slovensko posvetovanje o 
varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, ki ga je 
organiziralo Društvo za varstvo rastlin Slovenije 
v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosis-
temske vede (Univerza v Mariboru), Kmetijsko 
gozdarskim zavodom Maribor ter Biotehniško 
fakulteto, Oddelkom za agronomijo (Univerza v 
Ljubljani). Pokrovitelj srečanja je bila Uprava RS 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na posvetovanju so se srečali strokovnjaki 
in raziskovalci iz Slovenije in drugih držav, ki 
so predstavili rezultate najnovejših raziskav in 
aktualnosti s področja varstva in zdravja rastlin. 
V letošnjem letu se je posvetovanja udeležilo 310 
udeležencev, največ iz Slovenije, pa tudi iz Hrvaške, 
Belgije, Srbije. Posvetovanje je bilo organizirano 

Varstvo gozdnega drevja na 14. Slovenskem posvetovanju o 
varstvu rastlin v Mariboru, 5.-6. marca 2019 

GDK 946.2(497.4Maribor)(045)=163.6

v sedmih sekcijah s predavanji (Uvodni referati, 
Varstvo poljščin in krmnih rastlin, Varstvo goz-
dnega drevja, Varstvo sadnega drevja in oljk, 
Varstvo vrtnin in jagodičja, GIS-fitofarmacevtska 
sredstva in okolje, Varstvo vinske trte), vzporedno 
je potekala tudi sekcija posterjev.

Med uvodnimi referati je bilo zanimivo pre-
davanje Michaela Kicinskega (European Crop 
Protection Association, Belgija) o oceni posledic 
zmanjšanja izbora fitofarmacevtskih sredstev 
(FFS), ki vpliva na višino pridelka, evropsko 
gospodarstvo, trgovino in okolje. Študija opozarja 
na pomen FFS za kmetijsko proizvodnjo in opo-
zarja oblikovalce politike o negativnih posledicah 
izgube registracij aktivnih snovi za kmetijstvo. Na 
drugi strani je predavateljica Marjetka Suhodolc 
(BF, Oddelek za agronomijo) poudarila potrebo 

Slika 1: Udeleženci na sekciji Varstvo gozdnega drevja v okviru 14. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin 
v Mariboru (foto: DVRS).
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po prilagajanju uporabe glifosata in drugih FFS 
okoljskim danostim, posebno lastnostim tal. 
Potencialna tveganja bi tako morali ocenjevati 
in zmanjševati že pred uporabo FFS in ne le v 
postopkih registracije pripravkov. Na splošno 
je tudi pri drugih slovenskih predavateljih bila 
opazna previdnost in kritičen odnos do FFS po 
načelu »In dubio pro natura«.

Sekcija Varstvo gozdnega drevja je bila letos 
prvič organizirana kot samostojna sekcija. Razi-
skovalci in strokovnjaki iz Gozdarskega inštituta 
Slovenije, Biotehniške fakultete, Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Zavoda 
za gozdove Slovenije, Nacionalnega inštituta 
za  biologijo in Gozdarske fakultete Univerze v 
Zagrebu so predstavili:
• problematiko jesenovih sestojev v Sloveniji in
 na Hrvaškem zaradi jesenovega ožiga,
• pojav in pomen bolezni, ki jih povzročajo  
 bakterije (kostanjev bakterijski skorjemor) in  
 fitoplazme (brestova rumenica), 
• problematiko ukrepanja ob najdbah  
 karantenskih škodljivih organizmov v gozdovih,
• vpliv različnih dejavnikov na pojavnost bolezni  
 – primer javorovega raka,
• problematiko fitoftor v slovenskih gozdovih  
 in drugih bolezni,
• problematiko podlubnikov in vpliva  
 gospodarjenja z gozdovi na njihovo pojavnost,
• tujerodne podlubnike, ki imajo potencial  
 ogroziti naše gozdove,
• problematiko invazivnih tujerodnih rastlin v  
 gozdovih.

V posterski sekciji je bila predstavljena raz-
iskovalna naloga študenta biotehnologije, ki je 
preučeval različne tehnike ekstrakcije DNA iz 
podlubnikov, z namenom vpeljave metodologije 
v rutinsko diagnostiko tujerodnih podlubnikov. 
Varstvo gozdov oziroma gozdnega drevja je bilo 
tako na 14. Slovenskem posvetovanju o varstvu 
rastlin zastopano s 13 prispevki, kar je tudi največ 
doslej. Predstavitve so dostopne na portalu Varstvo 
gozdov (www.zdravgozd.si), o samem posvetu pa si 
lahko več preberete na http://www.dvrs.bf.uni-lj.si. 

V razpravi smo se udeleženci sekcije Var-
stvo gozdnega drevja strinjali, da na področju 
varstva gozdov primanjkuje tako aplikativnih 
kot temeljnih raziskav. Le nova znanja namreč 
omogočajo oblikovanje učinkovitih ukrepov proti 
škodljivim organizmom, tako tistim, ki so že dalj 
časa prisotni v naših gozdovih, kot tudi tistim, ki 
jih pri nas še pričakujemo (karantenski škodljivi 
organizmi). Rezultati raziskav, ki jih prenašamo v 
operativno delo v gozdovih, so izredno pomembni 
in zaželeni. V prihodnosti si želimo pripravo 
načrtov ukrepanja ob pojavu karantenskih in 
drugih škodljivih organizmov v gozdovih, ki bodo 
temeljili na specifikah Slovenije in bodo sloneli 
na že izoblikovani organiziranosti gozdarskih 
služb, ki deluje dobro. Strinjali smo se, da je za 
kakršnokoli izvajanje ukrepov v gozdovih nujna 
podpora širše strokovne in splošne javnosti, zato 
je nujno ozaveščanje o tej problematiki. Primer 
dobre prakse pri ozaveščanju javnosti je projekt 
LIFE ARTEMIS in razvita mobilna aplikacija 
Invazivke (www.invazivke.si). Z rednim spre-
mljanjem stanja gozdov lahko hitreje zasledimo 
pojav in razširjanje novih škodljivih organizmov, 
proti katerim lahko v zgodnjih fazah pojavnosti 
še učinkovito ukrepamo. Pri spremljanju stanja 
so ključni gozdarji na terenu, še posebej revirni 
gozdarji. Poškodovanost gozdov po velikih ujmah, 
namnožitvi podlubnikov ali poškodovanosti zaradi 
drugih škodljivih organizmov je privedla tudi do 
zaraščanja površin s tujerodnimi invazivnimi 
rastlinami in postavlja se vprašanje, kaj pomeni 
taka obnova gozda v sistemu sonaravnega gospo-
darjenja z gozdovi pri nas. Udeleženci so izrazili 
zaskrbljenost glede omejitev pri izvajanju ukrepov 
gospodarjenja z gozdovi v območjih Natura 2000. 
Če povzamemo, na področju integralnega varstva 
gozdov v Sloveniji primanjkuje poglobljenih 
raziskav ter širša razprava o sistemu ukrepanja 
ob pojavu karantenskih škodljivih organizmov 
v gozdovih. Izredno dobro obiskana sekcija Var-
stvo gozdnega drevja in širša strokovna diskusija 
pomenita priznanje prizadevanju gozdarjev in 
gozdarske stroke pri ohranjanju ekonomskih in 
ekoloških funkcij našega gozda.
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Slika 2: Podelitev srebrne značke izr. prof. dr. Dušanu Jurcu za posebne zasluge na področju varstva rastlin 
(foto: DVRS).

Področje varstva gozdov v Sloveniji razisko-
valno podpirata dve inštituciji – Gozdarski inštitut 
Slovenije in Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Eden od 
najbolj prepoznavnih strokovnjakov in razisko-
valcev s tega področja je izr. prof. dr. Dušan Jurc, 
dolgoletni vodja Oddelka za varstvo gozdov na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije in predavatelj na 
Biotehniški fakulteti. Za njegovo entuziastično 
delo, ki pušča trajne sledi na področju varstva 
rastlin in gozdov v Sloveniji, je izr. prof. dr. Dušan 
Jurc na 14. Slovenskem posvetovanju prejel pri-
znanje Društva za varstvo rastlin. 

 

dr. Barbara Piškur, Oddelek za varstvo gozdov, 
Gozdarski inštitut Slovenije

prof. dr. Maja Jurc, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani
Marija Kolšek, Zavod za gozdove Slovenije
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Slika 1: S smučmi po NP Bavarski gozd (foto: J. Konečnik)

1. 51. EFNS- Evropsko gozdarsko 
prvenstvo v nordijskem smučanju

Preko 900 smučarjev- gozdarjev se je udeležilo 
že 51. prireditve EFNS, ki je potekala od 11. do 
16.  februarja 2019 v manj znanem Nemškem 
biatlonskem središču Grosse Arber, ki je na 
območju ob Češki meji in tik ob Narodnem parku 
Bavarski gozd.

Med številnimi udeleženci iz 20 evropskih držav 
nas je bilo 22 iz Slovenije. Program prireditve je 
potekal ves teden od ponedeljka do petka.

Del ekipe se je udeležil pohoda s smučmi po 
delu Narodnega parka. Spremljala sta nas Slo-
venskim gozdarjem že dobro znani gozdar Peter 
Langhamer ter gozdar iz NP Reinhold Gaisbauer. 
Dobili smo številne informacije o parku, poseb-
nostih delovanja in upravljanja ter sodelovanju z 
NP Šumava na Češkem. Zanimivo je, da je vstop v 
park brezplačen, obiskovalci plačajo le parkiranje 

Gozdarska tekmovanja v zimi 2019
GDK 945.26«2019«(045)=163.6

na urejenih parkiriščih. Tudi organizirana vodenja 
opravljajo vodniki v parku brezplačno. Pozimi so 
številne poti in ceste v parku urejene za hojo in tek 
na smučeh. Proge so dobro vzdrževane in vodijo 
po najlepših predelih parka. Sistem vzdrževanih 
prog je dolg več 10 km in se povezuje še v sistem v 
parku Šumava. To je pravi raj za navdušene tekače 
na smučeh, tudi uporabo prog ni potrebno plačati!

Nekateri so se udeležili še drugih zanimivih 
ekskurzij z gozdarsko in turistično vsebino. Zani-
miv program je dopolnilo predavanje o zgodovini 
gozdarstva na tem območju, kjer je imel velik 
vpliv posek lesa za potrebe glažut.

V sredo, četrtek in petek so potekala tekmo-
vanja. Možno je nastopiti v klasični ali (in) prosti 
tehniki ter štafetah. Pri tekmah posameznikov 
je vključeno še streljanje. S 5 streli je potrebno 
zadeti 5 tarč. Kazen za zgrešene strele so kazenski 
krogi po 150 m.
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Slika 2: Ob eni od najdebelejših jelk (foto: J. Konečnik)

Proge so bile zelo zahtevne predvsem zaradi kar 
dolgih in strmih vzponov, k sreči pa so bili spusti 
kar dobro speljani in z njimi ni bilo prehudih težav.

V petek popoldne je spet potekala »fešta naro-
dov« z degustacijo trdnih in tekočih dobrot iz vse 
Evrope. Rdeča nit našega »štanta« je bil Slovenski 
med in medene pijače.

Tudi tokrat smo dosegli nekaj »vidnejših« 
uvrstitev. Naj omenim in pohvalim ženski del 
naše ekipe saj je Suzana Andrejc zasedla odlično 

5. mesto, še posebej pa je presenetila naša ženska 
štafeta v postavi Mirjam Mikulič, Janja Lukanc 
in Suzana Andrejc, ki je v kategoriji nad 50 let 
zasedla 2. mesto. 

Več informacij o rezultatih in ostalem dogajanju 
pa na spletni strani efns.eu!

Naslednje leto, od 19. do 25. januarja  bo EFNS 
na Poljskem v kraju Dusznki-Zdroj. Za informa-
cije pokličite na telefon 041657388 ali pišite na  
janez.konecnik@siol.net.
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Slika 3: Množična udeležba na »fešti narodov« (foto: J. Konečnik)

Slika 4: Tokrat smo predstavili Kočevski gozdni med in dodali še nekaj drugih dobrot. (foto: J. Konečnik)
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Slika 5: Drugo mesto za štafeto Slovenije Janja Lukanc, Suzana Andrejc in Mirjam Mikulič. (foto: J. Konečnik)

2. Slovenske gozdarske smučarske 
tekme Rogla 2019

V petek, 8. marca 2019 smo se na Rogli zbrali 
slovenski gozdarji ter se pomerili v smučanju. 
Tekmovali smo v veleslalomu in teku na smučeh.

Tekmovanje je potekalo v organizaciji Zveze 
gozdarskih društev Slovenije. Zbralo se nas je nekaj 
čez 70 iz 11 gozdarskih društev, Gozdarskega inšti-
tuta Slovenije, gostov iz Furlanije Julijske krajine 
in drugih. Posebej naj omenim najštevilčnejšo in 
dobro organizirano ekipo GIS-a.

Tekmovanje smo izvedli kljub nič kaj zimskemu 
vremenu, ko nam je progo za tek na smučeh 
skoraj odnesla odjuga. Tekmovali smo na močno 
skrajšani, skoraj »šprinterski« progi.

Med ekipami so bili ponovno najboljši Korošci 
(Koroško GD) pred ekipo Kranjskega GD ter 
ekipo Gozdarskega inštituta Slovenije.

Pri posameznikih pa so zmagali v VSL Teja 
Peruš (Koroško GD), Roman Starič (DIT goz-
darstva Brežice), Matjaž Turk in Boštjan Grošelj 
(DIT gozdarstva Posočja), v tekih pa Mirjam 
Mikulič (GD Medved Kočevje), Suzana Andrejc 

(Koroško GD), Jernej Donik (Podravsko GD), 
Antonino Cella (Furlanuja- Julijska krajina) ter 
Matej Kordež (Kranjsko GD).

Razglasitev rezultatov  in druženje, ki je tudi 
pomemben del te prireditve je potekala v gostilni 
Smogavc, kjer čas kar prehitro minil ob klepetu in 
izmenjavi izkušenj iz različnih področij gozdarstva.

Medalje sta podelila vodja OE ZGS Celje Ale-
ksander Ratajc in predsednik ZGD Alojzij Gluk, 
ki je poleg tega uspešno prevozil veleslalomsko 
progo ter podelil še nageljne udeleženkam srečanja. 

 Posebna zahvala velja podjetju SiDG, ki je 
podprlo to prireditev.

Opomba: rezultate in galerijo fotografij si je 
možno ogledati na spletni strani ZGD. 

3. Gozdarsko smučarsko tekmovanje 
Alpe- Adria 25. -26.1. Jochgrimm, J. 
Tirolska.

Srečanje smučarjev gozdarjev sosednjih držav 
v območju Alp in Jadrana so letos organizirali 
kolegi iz Južne Tirolske. Prizorišče tekmovanja je 
bilo nam manj znano smučišče Jochgrimm visoko 
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Slika 6: Najhitrejši v VSL je bil Matjaž Turk (foto: J. Konečnik)

nad Cavalesejem in dolino Val di Fiemme. Kot 
že običajno smo se v petek popoldne pomerili v 
»alpski štafeti«, kjer smo lahko sestavili le eno 
ekipo.

V soboto pa smo najprej izvedli tekmo v 
gozdarskem biatlonu nato pa še v veleslalomu. 
Zaradi oddaljenosti prizorišča in malo neugodnega 
termina nas je bilo manj kot običajno. Skupno 
zmago so tokrat odnesli domačini, ki so srečanje 
ponovno dobro organizirali. Vse je potekalo brez 
zapletov in v sproščenem vzdušju.

Ekipa Slovenije je osvojila drugo mesto tretji so 
bili gozdarji iz Furlanije- Julijske krajine, Hrvati 
pa četrti. Člani naše ekipe so dosegli kar precej 
zmag in uvrstitev na zmagovalne stopničke.

V teku v prosti tehniki je zmagal Matej Kordež, 
v klasični tehniki je bil Jernej Donik tretji. Prav 
tako pa je bila bronasta še Janja Lukanc.

V veleslalomu sta 2 in 3. mesto dosegli Janja 
Lukanc in Petra Globevnik. Pri moških pa so v 
dveh kategorijah vsa tri mesta osvojili člani naše 

ekipe: pri mlajših moških Blaž Pirc, Tine Verder-
ber in Žan Prem. V kategoriji starejših članov pa 
Matjaž Turk, Dušan Pirc in Božo Jež. V srednji 
kategoriji pa je bil Jure Rupnik tretji.

Ob povratku smo v nedeljo lahko opazovali 
kolono tekačev, ki so se bližali cilju znamenite 
Marcialonge, ki je potekala v dolini Val di Fiemme.

Že pri prihodu v te kraje smo opazili posledice 
vetroloma, ki je te kraje zajel konec oktobra 2018. 
Višje, ko smo se vzpenjali v bolj gorate predele, več 
je bilo polomljenega drevja. Čeprav smo podobno 
ujmo doživeli pred časom tudi v Sloveniji, nas je 
koncentracija polomljenih dreves in obsežnost 
poškodovanih površin šokirala.

Nekaj teh površin smo si tudi ogledali in od 
lokalnih gozdarjev pridobili informacije o obsegu  
vetroloma ter pristopu k sanaciji in posledicah 
za gozdarstvo in lesno industrijo tega območja.

 Janez Konečnik
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Slika 7: Z medaljami okrog vratu: Blaž Pirc, Matjaž Turk in Dušan Pirc (foto: J. Konečnik)

Slika 7: Dobitnika medalj v teku na smučeh Matej Kordež in Jernej Donik (foto: J. Konečnik)
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Slika 9: Ponosni na dobre uvrstitve: Janja Lukanc, Tine Verderber in Petra Globevnik (foto: J. Konečnik)

Slika 10: Posledice vetroloma (foto: J. Konečnik)
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Uvodnik

Pri delu v gozdu mora biti varnost vedno na 
prvem mestu
Po ujmah, ki so v zadnjih letih pogosto prizadele naše gozdove, je bilo 
pogosto izpostavljeno vprašanje glede možnih načinov ocen poškodo-
vanosti drevja in sestojev. Ocenjevanje škode je težavno, saj žled pov-
zroča različne oblike poškodb na različno velikih površinah. Poškodbe 
so najpogostejše v krošnjah. Pogosti so zlomi vrhov in posameznih 
vej, lahko pa je poškodovan tudi obsežnejši del krošnje. V določenem 
obsegu pa prihaja tudi do terminalnih poškodb dreves, kot je npr. prelom 
debla ali izruvano drevo kot posledica teže ledu. Poškodovane površine 
lahko spremljamo s terenskim (terestičnim) zbiranjem podatkov ali pa 
z uporabo tehnik dalinjskega zaznavanja ter poznejšim preverjanjem 
informacij na terenu. Ključne informacije, ki jih zbiramo, so prostorska 
lokacija poškodb, poškodovana površina, oblika poškodb ter intenzivnost.  
V aktualni številki predstavljamo nekoliko natančnejšo možnost oce-
njevanja poškodb posameznega drevja na podlagi laserskega skeniranja.
Sanacija posledic ujm pa lahko poteka izključno na terenu samem. Delo 
v tovrstnih razmerah je zelo nevarno in žal še vedno prepogosto usodno 
za gozdne delavce. Izpostavljeni so predvsem nepoklicni izvajalci del v 
gozdu. Delo v gozdu, predvsem sečnja in spravilo, je nevarno že samo po 
sebi. Kadar pa te dejavnosti potekajo v gozdovih, ki so jih poškodovale 
ujme, kot so snegolom, vetrolom ali žledolom, so razmere za delo še 
veliko težje. Statistika kaže, da se v letih pojava večjih ujm in leto pozneje 
poveča število smrtnih nezgod med nepoklicnimi izvajalci del. Letos 
jih je bilo že šest in če se bo trend nadaljeval še v drugi polovici leta, bo 
število preseglo 14 % smrtnih nezgod v prometu v letu 2018! Pristojni 
na ZGS opozarjajo, naj delo v gozdu vedno poteka v paru z izkušenim 
gozdnim delavcem, da naj bodo delavci dobro opremljeni (poudarek 
na varovalni opremi) in predvsem dobro usposobljeni ter previdni.
V strokovnem prispevku predstavljamo analizo odkupnih cen gozdnih 
lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. Po letu 2014 so se odkupne cene 
lesa iglavcev nekoliko znižale, medtem ko so se odkupne cene hlodovine 
listavcev (bukev in hrast) zvišale. Glede na podatke v zgornjem odstavku 
si želimo, da bodo v prihodnje gozdni delavci (poklicni in nepoklicni) 
pri delu vedno postavili na prvo mesto njihovo varnost in šele potem 
razmišljali o dobičku pri sečnji oz. sečnji in prodaji lesa.

Dr. Mitja SKUDNIK
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Uporaba laserskega skeniranja za vrednotenje poškodovanosti 
dreves zaradi žledoloma
On the Use of Laser Scanning for Evaluating Tree Damages due to the Ice-Break

Aleš BENČINA1, Milan KOBAL2

Izvleček:
Benčina, A., Kobal, M.: Uporaba laserskega skeniranja za vrednotenje poškodovanosti dreves zaradi žledoloma; Goz-
darski vestnik, 77/2019, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 21. Prevod Breda Misja, 
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na območju GGE Snežnik smo ocenili poškodovanost krošenj po žledolomu iz leta 2014. Območje smo posneli z 
laserskim skeniranjem novembra 2013 in aprila 2014. Lidarske podatke smo obdelali v programih ArcMap in Cloud-
Compare. V raziskavo smo vključili 111 dreves, od tega 65 navadnih jelk (Abies alba Mill.) in 46 navadnih bukev (Fagus 
sylvatica L.). S programom CloudCompare smo izračunali razdalje med točkami, ki so si bile najbližje med oblakoma 
točk iz let 2013 in 2014. Tako smo ugotovili razdalje poškodovanosti, s katerimi smo ugotovili naslednje: bukve so bile 
statistično značilno bolj poškodovane kot jelke (p < 0,05). Preverili in statistično potrdili smo povezavo med višino 
drevesa in poškodbami krošnje (p < 0,05) ter dolžino krošnje in poškodbami krošnje (p < 0,05). Vpliva sestojnega 
sklepa na poškodovanost krošenj po žledu nismo uspeli statistično značilno potrditi (p > 0,05).
Ključne besede: lasersko skeniranje, žled, poškodovanost gozdov, geoinformatika, daljinsko zaznavanje.

Abstract:
Benčina, A., Kobal, M.: On the Use of Laser Scanning for Evaluating Tree Damages due to the Ice-Break; Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 77/2019, vol. 4. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 21. 
Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In the area of forest management unit Snežnik, we estimated crown damage after ice-break in 2014. The area was recorded 
with LIDAR technology in November 2013 and April 2014. Lidar data was processed in ArcMap and CloudCompare. 
The study included 111 trees, 65 of which were silver fir (Abies alba Mill.) and 46 common beech (Fagus sylvatica L.). 
Using CloudCompare, we calculated the distances between the points that were closest to 2013 and 2014 lidar data. 
This gave us the distances of damage that led to the following findings: the beech was statistically significantly more 
damaged than fir (p < 0,05). We discovered the connection between the height of the tree and the crown damage (p < 
0,05), the length of the crown and the crown damage (p < 0,05). We were not able to statistically determine impact of 
the canopy transparency on the crown damage because of ice-break (p > 0,05).
Key words: laser scanning, ice break, forest damages, geoinformatics, remote sensing
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Vse pogosteje se v svetu in tudi v Sloveniji soočamo 
z različnimi naravnimi nesrečami in ujmami. Ker 
je Slovenija na stiku gorskega, primorskega in 
celinskega podnebja, se pojavlja velika vremen-
ska spremenljivost na majhnih razdaljah. Zaradi 
sočasnega vpliva različnih vremenskih  razmer in 
orografije  nastajajo skrajne vremenske razmere 

(Sinjur in sod., 2010). Takšen primer je žledolom, 
ki je leta 2014 v Sloveniji poškodoval del gozdov.

Močan žled se pojavlja na deset let in najpo-
gosteje prizadene jugozahodno Slovenijo, vzdolž 
dinarske pregrade, predvsem pobočja in vznožja 
Čičarije, Javornikov, Trnovskega gozda, Nanosa 
in Snežnika ter Brkine in območje okoli Senožeč 
z Vremščico (Sinjur in sod., 2010). Ocenjevanje 
poškodovanosti gozdov, ki nastanejo zaradi žleda, 



GozdVestn 77 (2019) 4160

Benčina, A., Kobal, M.: Uporaba laserskega skeniranja za vrednotenje poškodovanosti dreves zaradi žledoloma

je težavno zaradi različnih oblik poškodb. Najpogo-
stejše poškodbe, ki nastanejo na gozdnem drevju, 
so lomljenje posameznih vej, upognjenost drevja, 
odlomi drevesnih vrhov, prelom debla in izruvanje 
celotnega drevesa (Marinšek in sod., 2015).

Zaradi tanjših in prožnejših vej ter stožčaste 
oblike krošnje so iglavci odpornejši od listavcev. 
Sestoji na grebenastih in prisojnih legah so bolj 
odporni, prav tako starejši sestoji. V mlajših sestojih 
zaradi konkurence drevesa hitro priraščajo (Kordiš, 
1977) in imajo zato veliko dimenzijsko razmerje, 
kar za stabilnost in odpornost posameznega dre-
vesa ni ugodno. Po navadi žled starejšim iglavcem 
odlomi le vrhove. Listavci pa so najbolj prizadeti 
na rastiščih s plitvimi tlemi ter na strmih pobočjih, 
kjer lahko pride do izruvanih dreves (Saje, 2014).

V gozdarstvu je zračno lasersko skenira-
nje površja uporabno na različnih prostorskih 
ravneh, kot je analiza celotne krajine, sestoja ali 
posameznega drevesa (Kobal in sod., 2014). Raz-
iskav o uporabi laserskega skeniranja površja pri 
prepoznavanju oz. spremljanju naravnih nesreč v 
gozdovih je čedalje več. Vastaranta in sod. (2011) 
so iz podatkov laserskega skeniranja ocenjevali 
poškodbe gozdov, ki so nastale zaradi snegoloma. 
Iz razlik v strehi sestoja so izločili poškodovana 
drevesa. Nyström in sod. (2014) so razvili metodo 
za zaznavanje zaradi vetroloma podrtih dreves. 
Zaznavanje podrtega drevja s podatki laserskega 
skeniranja površja opisujejo v člankih tudi Blan-
chard in sod. (2011), Lindberg in sod. (2013) ter 
Mücke in sod. (2013). Podatke laserskega skeni-
ranja so uporabili tudi za ocenjevanje poškodb 
gozdov po orkanih Katrina in Velma (Zhang in 
sod., 2008). Lindberg in sod. (2013) so razvili 
algoritem za prepoznavanje linijskih objektov 
nad tlemi, ki naj bi predstavljali podrta debla. V 
Sloveniji uporabo podatkov laserskega skeniranja 
za vrednotenje poškodovanosti gozdov zaradi 
žleda opisujeta Kobal (2015) in Baša (2016).

V tej raziskavi smo na primeru žledoloma 
želeli prikazati uporabo laserskega skeniranja 
za vrednotenje poškodovanosti gozdov na ravni 
posameznih dreves. Poškodovanost krošenj, ki 
smo jo izračunali iz podatkov laserskega skeni-
ranja, smo primerjali med drevesnimi vrstami ter 
testirali korelacijo med poškodovanostjo krošenj 
in velikostjo drevesa ter sestojnim sklepom.

2 METODE
2 METHODS

2.1 Objekt raziskave
2.1 Study area

Raziskavo smo opravili na območju GGE 
Snežnik v odsekih 1a, 1b, 1c, 1d ter 2a, 2c in 2d. 
Nadmorska višina sega od 722 do 776 m, gozdovi 
so uvrščeni v naslednje tri rastiščno-gojitvene 
razrede:
•	 mešani	 gozdovi	 na	 rastišču	 Omphalodo- 
 Fagetum typicum (1a, 1b); 
•	 smrekovi	 gozdovi	 na	 rastišču	 Hacquetio- 
 Fagetum v. g. Ruscus hypoglosum (1c, 1d, 2c, 2d); 
•	 mešani	 gozdovi	 na	 rastišču	 Omphalodo- 
 Fagetum mercurialetosum (2a).

Po žledolomu 2014 smo drevesa (n = 111, 65 
jelk in 46 bukev) izbrali tako, da so se njihove 
krošnje jasno ločile od preostalih krošenj, saj smo  
tako zagotovili pravilno razmejevanje posameznih 
dreves v podatkih laserskega skeniranja. Na terenu 
smo izbranim drevesom izmerili prsni premer ter 
višino začetka krošnje, ki smo jo potrebovali v 
nadaljnji obdelavi podatkov laserskega skeniranja. 
Podatek o višini drevja smo pridobili iz podatkov 
laserskega skeniranja iz leta 2013, ko drevesa še 
niso bila poškodovana.

2.2 Lasersko skeniranje in priprava 
lidarskih podatkov

2.2 Laser Scanning and lidar data 
preparation

Območje raziskave (70 ha) smo v okviru Life+ 
projekta ManFor C.BD (Kutnar in sod., 2013) 
posneli iz helikopterja Eurocopter EC 120B z 
laserskim skenerjem Riegl LM5600 z relativno 
horizontalno natančnostjo 10 cm in relativno 
vertikalno natančnostjo 3 cm. Območje je bilo 
posneto z gostoto 300 točk/m2, in sicer novembra 
2011, novembra 2013, aprila 2014 ter oktobra 2014. 
Za namen te raziskave smo uporabili podatke 
iz novembra 2013 in aprila 2014 (Kobal, 2015).

V programu ArcMap 10.5 (ESRI, 2016) smo z 
orodjem Buffer izdelali krožne ploskve z radijem 
10 m okoli vseh izbranih dreves in v nadaljevanju 
z orodjem Extract LAS iz celotnega oblaka točk 
izločili le tisti del lidarskih podatkov, ki so znotraj 
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Slika 1: Senčen digitalni model reliefa objekta raziskave z označenimi drevesi v GGE Snežnik
Figure 1: Hillshaded digital elevation model of the analyzed area with marked selected trees in FMU Snežnik

krožne ploskve okoli drevesa. Nadaljnjo obdelavo 
smo opravili v programu CloudCompare, kjer smo 
pred začetkom obdelave oblake točk poravnali na 
isto ravnino z orodjem Cloud Registration. Kot 
referenčni oblak točk smo izbrali oblak točk iz leta 
2013, oblak točk iz leta 2014 pa smo premaknili. Za 
poravnavo oblakov točk smo uporabili algoritem 
ICP (angl. Iterative Closest Point), ki postopoma 
najde najboljšo mogočo poravnavo med dvema 
oblakoma točk tako, da s ponavljanjem popravlja 
oceno transformacije med dvema oblakoma (Tra-
tnik, 2013). Dodatno smo omogočili zavračanje 
oddaljenih korespondenčnih parov točk, saj so 
se zaradi poškodovanosti krošenj oblaki točk 
med seboj razlikovali na mestu poškodovanosti.

Z orodjem Segment smo nato odstranili tiste 
točke, ki predstavljajo okoliška debla dreves in 
njihove krošnje tako, da so ostale le točke, ki so se 
odbile od krošnje proučevanega drevesa iz obeh 

let. Dolžine krošenj, ki smo jih na terenu izmerili 
za vsako drevo posebej, smo uporabili pri določitvi 
spodnjega dela krošnje, predvsem pri drevesih, ki 
so imela bujno podrast, ter tam, kjer so krošnje oz. 
posamezne veje nižjih sosednjih dreves vraščale 
k deblu izbranega drevesa.

2.3 Izračun sestojnega sklepa ter razdalj 
poškodovanosti

2.3 Canopy transparency calculations and 
tree damages estimation

Sestojni sklep smo izračunali na podlagi digitalnega 
modela krošenj (DMK) z velikostjo rastrske celice 
0,5 × 0,5 m. DMK smo izdelali kot razliko med digi-
talnim modelom površja (DMP – najvišja nadmor-
ska višina točk znotraj posamezne rastrske celice) 
in digitalnim modelom reliefa (DMR – povprečna 
nadmorska višina vseh talnih točk znotraj rastrske 
celice). Uporabili smo podatke laserskega skenira-
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Slika 2: Prikaz izračuna sestojnega sklepa za drevo z zaporedno številko 105, katerega vrh je označen z rdečo 
piko. Zelena barva predstavlja krošnje, upoštevane v izračunu sestojnega sklepa znotraj ploskve, ki je označena 
z rdečo črto.
Figure 2: Calculation display of the canopy closure for the tree with the serial number 105, whose peak is marked 
with a red dot. The green color represents the crowns taken into account in the calculation of the canopy closure 
within the surface marked with a red line.

nja iz leta 2013. Vsakemu drevesu smo določili tri 
različno velike krožne ploskve (500 m2, 1000 m2  
in 2000 m2), kjer je bilo izbrano drevo središče 
ploskve (Slika 2). Nato smo izločili rastrske celice, 
nižje od izbrane minimalne višine (5 m, 10 m in 
15 m), in tako za vsako ploskev ugotovili delež 
površine, ki ga pokriva vegetacija, višja od določene 
minimalne višine. To vrednost smo uporabili kot 
kazalnik sestojnega sklepa. 

Za opredelitev poškodovanosti dreves smo 
uporabili podatke o poškodovanosti drevesnih 
krošenj, ki smo jih izračunali le iz točk drevesnih 
krošenj (preostali del oblaka točk smo izbrisali). 
V programu CloudCompare smo uporabili funk-
cijo Compute cloud/cloud distance, ki izračuna 

razdaljo med dvema oblakoma točk (prvi oblak 
točk predstavlja leto 2013, drugi pa leto 2014), 
in sicer za točke, ki so si najbližje. Tako smo za 
vsako drevo dobili podatek o maksimalni in pov-
prečni razdalji med korespondenčnimi pari točk, 
kar smo pozneje uporabili pri statistični analizi  
(Slika 3). Izračuna podatek smo poimenovali 
razdalja poškodovanosti.

Za testiranje razlik v poškodovanosti med 
drevesnimi vrstami smo uporabili Studentov 
t-test. Izračunali smo 95 % interval zaupanja. 
Povezanost velikosti drevesa in sestojega sklepa s 
poškodovanostjo drevesnih krošenj smo analizirali 
s Pearsonovim koeficientom korelacije.

Benčina, A., Kobal, M.: Uporaba laserskega skeniranja za vrednotenje poškodovanosti dreves zaradi žledoloma
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Slika 3: Poškodbe krošnje, prikazane na jelki (levo) in bukvi (desno) z barvno skalo. Modra pomeni manjšo 
razdaljo točk od osnovnega oblaka in rdeča večjo.
Figure 3: Damage to the crown, shown on fir (left) and beech (right) with a color scale. Blue represents a smaller 
distance from the base cloud and red a larger one.

Benčina, A., Kobal, M.: Uporaba laserskega skeniranja za vrednotenje poškodovanosti dreves zaradi žledoloma

3 REZULTATI
3 RESULTS

Leta 2017 je povprečni prsni premer za jelko 
znašal 54,7 ± 3,0 cm ter za bukev 49,1 ± 2,7 cm. 
Povprečna višina analiziranih jelk je leta 2013 
znašala 29,6 ± 1,1 m ter povprečna višina bukev 
31,6 ± 1,2 m. 

Povprečni vrednosti za povprečno (p < 0,001) in 
maksimalno (p < 0,001) razdaljo poškodovanosti se 
med bukvijo in jelko statistično značilno razlikujeta. 
Povprečna povprečna razdalja poškodovanosti je 
pri jelki 0,10 ± 0,01 m ter pri bukvi 0,94 ± 0,12 m. 
Povprečna maksimalna razdalja poškodovanosti 
je pri jelki 1,34 ± 0,15 m in pri bukvi pa 4,16  
± 0,35 m. Maksimalna povprečna razdalja poško-
dovanosti za jelko znaša 0,25 m ter za bukev 2,44 m. 
Maksimalna maksimalna razdalja poškodovanosti 
za jelko je 3,46 m ter za bukev 8,02 m. Poškodo-
vanost krošenj bukve je statistično značilno večja 
kot poškodovanost jelke (Slika 4).

3.1 Vpliv velikosti drevesa na 
poškodovanost krošnje

3.1 Visibility analyses of clearings of different 
width

Pri jelki odvisnost med povprečno razdaljo 
poškodovanosti in premerom drevesa ni stati-
stično značilna (r = –0,04; p = 0,766), odvisnost 
med maksimalno razdaljo poškodovanosti in 
premerom drevesa pa je (r = 0,34; p = 0,005). 
Tudi pri bukvi odvisnost med povprečno razdaljo 
poškodovanosti in prsnim premerom drevesa 
ni statistično značilna (r = 0,17; p = 0,251), prav 
tako je neznačilna odvisnost med maksimalno 
razdaljo poškodovanosti in prsnim premerom  
(r = 0,23; p = 0,116). Tako lahko sklepamo, da prsni 
premer drevesa statistično značilno ne vpliva na 
poškodovanost krošenj po žledu. Vse statistično 
značilne povezave so prikazane na sliki 5.
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Slika 4: Primerjava poškodovanosti krošenj med jelko (n = 65) in bukvijo (n = 46)
Figure 4: Comparison of crown damage between fir (n = 65) and beech (n = 46).

Slika 5: Odvisnost med povprečno in maksimalno razdaljo poškodovanosti ter premerom drevesa v prsni višini 
za jelko in bukev
Figure 5: Dependence between average and maximum distances of damage and diameter of the tree at the breast 
height for fir and beech.

Pri jelki odvisnost med povprečno razdaljo 
poškodovanosti in višino drevesa ni statistično 
značilna (r = –0,08; p = 0,575), odvisnost med 
maksimalno razdaljo poškodovanosti in višino 
drevesa pa je (r = 0,35; p = 0,004). Pri bukvi je 
odvisnost med povprečno razdaljo poškodo-
vanosti in višino drevesa statistično značilna  
(r = 0,35; p = 0,016), prav tako je značilna odvi-
snost med maksimalno razdaljo poškodovanosti 
in višino drevesa (r = 0,34; p = 0,022). Tako lahko 
sklepamo, da višina drevesa vpliva na poškodo-

vanost krošenj po žledu. Vse statistično značilne 
povezave so prikazane na sliki 6.

3.2 Vpliv dolžine krošnje na 
poškodovanost krošnje

3.2 The impact of the crown size on the 
damage of the crown

Odvisnost med povprečno razdaljo poškodova-
nosti in dolžino krošnje pri jelki ni statistično 
značilna (r = –0,07; p = 0,318), odvisnost med 
maksimalno razdaljo poškodovanosti in dolžino 
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Slika 6: Odvisnost med povprečno in maksimalno razdaljo poškodovanosti ter dolžino krošnje za jelko in bukev
Figure 6: Dependence between average and maximum distances of damage and crown length for fir and beech.

krošnje jelke pa je (r = 0,31; p = 0,010). Pri bukvi je 
odvisnost med povprečno razdaljo poškodovanosti 
in dolžino krošnje drevesa statistično značilna  
(r = 0,30; p = 0,040). Odvisnost med maksimalno 
razdaljo poškodovanosti in dolžino krošnje pri 
bukvi ni statistično značilna (r = 0,25; p = 0,082). 

3.3 Vpliv sestojnega sklepa na 
poškodovanost krošnje

3.3 Impact of the canopy transparency on 
damage to the crown 

Preverili smo tudi odvisnost med sestojnim 
sklepom in poškodbami krošnje. Odvisnost je 
bila statistično značilna le v dveh primerih, in 
sicer pri jelki na ploskvi z velikostjo 500 m2, ko 
je bila upoštevana vegetacija, višja od 10 m in  
15 m. Pri bukvi nismo ugotovili statistično značilne 
povezave med sestojnim sklepom in poškodbami 
krošnje (p > 0,05). Odvisnosti so prikazane v 
preglednici 1.

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Najodmevnejši žledolom v zadnjih 100 letih je 
bil žledolom leta 2014, ki je po ocenah Zavoda 
za gozdove Slovenije poškodoval 9,3 mio m3 lesa 
(Saje, 2014). Kot ugotavljajo pri Evropskem goz-
darskem inštitutu EFI, so takšne naravne nesreče 
poleg težavne organizacije sanitarnega dela izziv 

tudi za raziskovalce, ki potrebujejo mehanizme, s 
katerimi bodo omogočali lahko dostopne, ažurne 
in natančne informacije o obsegu naravnih nesreč 
v gozdovih in njihovih posledicah (Marinšek in 
sod., 2015). Za vzpostavitev takšnega mehanizma 
je logična in smiselna uporaba podatkov daljin-
skega zaznavanja.

V tej raziskavi smo za vrednotenje poškodova-
nosti gozdov zaradi žleda uporabili podatke laser-
skega skeniranja. Zlasti če imamo na voljo ažurne 
podatke laserskega skeniranja pred dogodkom, 
je to dobro izhodišče ne le za oceno, temveč za 
merjenje poškodovanosti gozdov na ravni posa-
meznega drevesa oz. celo dela drevesne krošnje. 
Tako uporaba podatkov laserskega skeniranja 
kaže veliko možnosti pri vse bolj natančnem 
ocenjevanju poškodb sestojev ter neposredno 
merljivih sestojnih parametrih, kot je npr. višina 
drevja in iz nje izpeljani sestojna temeljnica in 
lesna zaloga (Kobal in sod., 2015). V Sloveniji 
so jeseni 2014 in spomladi 2015 opravili lasersko 
skeniranje celotne države (Izvedba laserskega …, 
2015), kar daje dobro izhodišče za proučevanje 
sprememb v okolju. Pri tem je pomembno pouda-
riti nujo o rednem izvajanju laserskega skeniranja 
v prihodnje.

V raziskavi smo primerjali poškodovanost 
krošenj po žledu po drevesnih vrstah, preverili 
vpliv sestojnega sklepa in analizirali vpliv velikosti 
drevesa (premer v prsni višini, višino drevesa 
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ter dolžino krošnje) na poškodovanost krošenj. 
Marinšek in sod. (2015) navajajo, da masa žleda, 
ki se povečuje, ni edini dejavnik, ki vpliva na 
poškodovanost dreves. Posredno ali neposredno 
na poškodovanost krošnje, poleg že prej omenje-
nih dejavnikov, vplivajo tudi druge značilnosti 
drevja, kot so razmerje med višino in prsnim 
premerom, stopnja in asimetričnost krošnje, 
vrastni kot vej, bolezni in predhodne poškodbe 
dreves. Na poškodovanost vplivajo tudi drugi 
dejavniki. Lastnosti terena (tip tal, vlažnost, geo-
loška podlaga, nagib, globina tal, lega, skalovitost 
in kamnitost), vremenske razmere (temperatura 
zraka, količina padavin, dolžina obdobja ugodnih 
vremenskih razmer za razvoj žleda ter smer in 
jakost vetra) ter lastnosti sestoja (starost sestoja, 
gostota sestoja in vertikalna sestojna struktura) 
(Marinšek in sod., 2015). Poleg poškodb krošnje, 
predvsem odlomljenih vej, ki smo jih proučevali 
v tej raziskavi, Nagel in sod. (2016) navajajo, da 
so pri večjih količinah žleda pogosto izruvana 
drevesa, predvsem na strmih terenih.

Nagel in sod. (2016) navajajo, da so bili po 
žledu najmanj poškodovani iglavci (Abies alba 
in Picea abies), srednje poškodovani so bili 
rdeči bor (Pinus sylvestris), gorski javor (Acer 
pseudoplatanus), gorski brest (Ulmus glabra) in 
navadni beli gaber (Carpinus betulus). Največje 
poškodbe so ocenili pri bukvi (Fagus sylvatica), 
gradnu (Quercus petraea) in črnem gabru (Ostrya 
carpinifolia). Podobne rezultate smo ugotovili tudi 

Preglednica 1: Odvisnost med sestojnim sklepom in poškodbami krošnje glede na različno minimalno višino 
strehe sestoja ter različno velikost ploskve opazovanja za jelko in bukev
Table 1: Correlation between canopy transparency and the tree crown damages according to the different minimum 
height of the vegetation and the different size of the observation surface area for fir and beech.

Minimalna upoštevana 
višina drevja

Velikost ploskve – jelka
500 m2 1000 m2 2000 m2

5 m ni značilno ni značilno ni značilno
10 m r = 0,24; p = 0,049 ni značilno ni značilno
15 m r = 0,27; p = 0,028 ni značilno ni značilno

Minimalna upoštevana 
višina drevja

Velikost ploskve – bukev
500 m2 1000 m2 2000 m2

5 m ni značilno ni značilno ni značilno
10 m ni značilno ni značilno ni značilno
15 m ni značilno ni značilno ni značilno

v tej raziskavi. Rezultati statistično značilno prika-
zujejo, da je povprečna razdalja poškodovanosti 
(tako povprečna kot maksimalna) bukve večja kot 
povprečna razdalja poškodovanosti (povprečna in 
maksimalna) jelke. Tako so bile krošnje bukev bolj 
poškodovane kot krošnje jelk, kar se ujema tudi 
z drugimi navedbami iz literature, kjer trdijo, da 
so na splošno iglavci – zaradi tanjših in prožnej-
ših vej ter stožčaste oblike krošnje – odpornejši 
proti poškodovanosti zaradi žleda (Saje, 2014). 
Da so iglavci (jelka) odpornejši proti žledu kot 
listvci (bukev) je v magisterskem delu ugotovil 
tudi Baša (2016).

Preverili smo tudi odvisnost med velikostjo 
drevesa in poškodbami krošenj. Najprej smo 
analizirali vpliv prsnega premera na poškodova-
nost krošenj, kjer smo ugotovili, da je odvisnost 
statistično značilna le pri jelki pri povprečni 
razdalji poškodovanosti. Drugačni so rezultati 
pri analizi vpliva višine drevesa na poškodovanost 
drevesnih krošenj. Statistično značilne so bile 
naslednje odvisnosti: odvisnost med maksimalno 
razdaljo poškodovanosti in višino drevesa pri jelki. 
Pri bukvi je odvisnost med povprečno razdaljo 
poškodovanosti in višino drevesa statistično 
značilna, prav tako je značilna odvisnost med 
maksimalno razdaljo poškodovanosti in višino 
drevesa. Primerjali smo tudi dolžino krošnje in 
njeno poškodovanost, kjer smo ugotovili enake 
rezultate kot pri primerjavi z višino drevesa. Pove-
zava med maksimalno razdaljo poškodovanosti 



GozdVestn 77 (2019) 4 167

Benčina, A., Kobal, M.: Uporaba laserskega skeniranja za vrednotenje poškodovanosti dreves zaradi žledoloma

in dolžino krošnje drevesa pri jelki je statistično 
značilna. Pri bukvi sta statistično značilni obe 
razdalji poškodovanosti krošnje z njeno dolžino 
krošnje (povprečna razdalja poškodovanosti 
in maksimalna razdalja poškodovanosti). Iz 
pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da veli-
kost drevesa vpliva na njegovo poškodovanost, 
v povezavi z njegovo višino in dolžino krošnje. 
Povezava s prsnim primerom ne kaže vpliva na 
poškodovanost.

Poleg drevesnih vrst in določenih značilnosti 
drevesa, kot je višina, lahko na poškodovanost 
posredno ali neposredno vpliva tudi položaj 
drevesa v sestoju. Posredno vpliva tako, da drevo 
oblikuje npr. asimetrično krošnjo zaradi razmer, 
v katerih raste. Tako so najbolj poškodovana 
drevesa, ki rastejo na gozdnih robovih in imajo 
asimetrične krošnje, ter drevesa na pobočnih 
legah. Manj poškodb imajo drevesa, ki rastejo 
v skupinah, šopih in manjših ali večjih gnezdih. 
Prav tako so poškodbe prisotne v vseh razvojnih 
fazah, vendar so najbolj poškodovani sestoji 
drogovnjaka, še posebno tisti, ki so enomerni 
in enovrstni (Načrt sanacije gozdov, 2014). V tej 
raziskavi smo preverili vpliv sestojnega sklepa 
na poškodbe drevesnih krošenj, kjer smo sklep 
izrazili z deležem površine, ki ga pokriva vegeta-
cija, ki je višja od 5 m, 10 m ali 15 m. Statistično 
značilna je bila le povezava v dveh primerih, in 
sicer pri jelki na ploskvi z velikostjo 500 m2, ko je 
bila upoštevana vegetacija višja od 10 m in 15 m. 
Gostejši kot je bil sklep, manj so bile poškodovane 
krošnje dreves. 

Pri izračunu razdalj poškodovanosti med 
dvema oblakoma točk smo izračunali tudi grafične 
prikaze. Dodatno bi lahko analizirali tudi mesto 
poškodovanosti krošnje, saj je iz vizualizacije 
oblaka točk vidno mesto poškodovanosti (v 
zgornjem, srednjem ali spodnjem delu krošnje). 
Prav tako je bilo razvidno, ali je poškodovana 
le posamezna veja ali je bil odlomljen celoten 
vrh drevesa. Kotar (2005) navaja, da so kritične 
točke, kjer drevo prenese najmanjšo obremenitev, 
pri bukvi na dnu krošnje, pri jelki pa pri vrhu. 
Tako naj bi sneg in žled odlomila vrh pri jelkah. 
Na terenu in iz grafičnih prikazov nismo opazili 
odlomljenih vrhov pri jelkah, za razliko od bukev, 

kjer je bilo več dreves z odlomljenim vrhom. Prav 
tako bi lahko raziskavo preprosto nadgradili z 
analizo simetričnosti krošnje.

5 POVZETEK

Na območju GGE Snežnik, kjer so raziskovalci 
Gozdarskega inštituta Slovenije leta 2011 začeli 
aktivnosti v okviru Life+ Projekta ManFor C.BD 
(Kutnar in sod., 2013), smo na podlagi podatkov 
laserskega skeniranja vrednotili poškodbe dre-
vesnih krošenj, ki jih je leta 2014 povzročil žled. 
Na raziskovalnem območju smo po žledolomu 
izbrali 111 dreves, od tega 65 jelk in 46 bukev. 
Na terenu smo izmerili prsni premer in višino 
začetka krošnje drevesa, ki smo jo kasneje odšteli 
od višine drevesa, ki smo jo izmerili v podatkih 
laserskega skeniranja. Območje raziskave (70 ha) 
smo posneli iz helikopterja Eurocopter EC 120B 
z laserskim skenerjem Riegl LM5600 z relativno 
horizontalno natančnostjo 10 cm in relativno 
vertikalno natančnostjo 3 cm. Območje je bilo 
posneto z gostoto 300 točk/m2, in sicer novembra 
2011, novembra 2013, aprila 2014 ter oktobra 2014. 
Za namen te raziskave smo uporabili le podatke 
iz novembra 2013 in aprila 2014.

V programu ArcMap smo z orodjem Buffer 
izdelali krožne ploskve z radijem 10 m okoli vseh 
izbranih dreves. Z orodjem Extract LAS smo iz 
celotnega oblaka točk izločili le tisti del podatkov, 
ki so bili znotraj krožne ploskve okoli drevesa. 
Izbranim drevesom smo določili sestojni sklep z 
digitalnim modelom krošenj (DMK) z velikostjo 
rastrske celice 0,5 × 0,5 m. Vsakemu drevesu 
smo določili tri različno velike krožne ploskve 
(500 m2, 1000 m2 in 2000 m2). Nato smo izločili 
rastrske celice, nižje od izbrane minimalne višine 
(5 m, 10 m in 15 m). Za vsako ploskev smo dobili 
delež površine, ki ga pokriva vegetacija, višja 
od določene minimalne višine. Pred začetkom 
nadaljnje obdelave smo oblake točk poravnali 
na isto ravnino z orodjem Cloud Registration v 
programu CloudCompare. Kot referenčni smo 
izbrali oblak točk iz leta 2013, oblak točk iz leta 
2014 pa smo premaknili. Uporabili smo algori-
tem ICP (angl. Iterative Closest Point), kjer smo 
omogočili zavračanje oddaljenih korespondenčnih 
parov točk. Z orodjem Segment smo obrezali točke, 
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ki predstavljajo okoliška debla dreves in njihove 
krošnje tako, da je ostala le krošnja proučevanega 
drevesa iz obeh let. Med oblaki točk posameznih 
krošenj smo izračunali razdalje poškodovanosti 
s funkcijo Compute cloud/cloud distance, ki 
omogoča izračun razdalj med točkami, ki so si 
najbližje. Ugotovili smo maksimalne in povprečne 
razdalje poškodovanosti za posamezno drevo. Za 
testiranje razlik v poškodovanosti med drevesnimi 
vrstami smo uporabili Studentov t-test. Izračunali 
smo 95 % interval zaupanja. Povezanost velikosti 
drevesa in sestojega sklepa s poškodovanostjo 
drevesnih krošenj smo analizirali s Pearsonovim 
koeficientom korelacije.

Preverili smo razlike v poškodovanosti med 
drevesnima vrstama, odvisnosti med velikostjo 
drevesa (prsni premer, višina in dolžina krošnje) 
in poškodbami krošnje ter odvisnost med sklepom 
in poškodbami krošnje. Bukve so bile statistično 
značilno bolj poškodovane kot jelke. Statistično 
značilna je odvisnost med velikostjo drevesa in 
poškodbami (dolžina krošnje in višina drevesa). 
Prsni premer drevesa ni vplival na obseg poškodb. 
Prav tako smo preverili vpliv sklepa krošenj in 
ocenili, da je vpliv sestojnega sklepa na poškodo-
vanost drevesnih krošenj minimalen, kar pomeni, 
da je bil statistično značilen le pri jelki na ploskvi, 
velikosti 500 m2.  

5 SUMMARY

In the FMU Snežnik area, where the Slovenian 
Forestry Institute’s researchers began the activities 
in the framework of the Life+ Project ManFor 
C.BD (Kutnar et al., 2013) in 2011, we evaluated 
the damage to tree crowns, caused by the ice break 
in 2014, on the basis of laser scanning data. After 
the ice break, we selected 111 trees, 65 of which 
were firs and 46 beeches, in the research area. In 
the field, we had measured the diameter at breast 
height and the height of the crown beginning we 
later counted down from the tree height, measu-
red in the laser scanning data. The research area  
(70 ha) was recorded from the Eurocopter EC 120B 
helicopter using Riegl LM5600 laser scanner with 
relative horizontal accuracy of 10 cm and relative 
vertical accuracy of 3 cm. The area was recorded 
with density of 300 points/m2 in November 2011, 

November 2013, April 2014 and October 2014. 
We applied only the data of November 2013 and 
April 2014 for the purpose of this study. 

In the ArcMap program we made circular 
surfaces with 10 m radius around all selected 
trees using the Buffer tool. With Extract LAS tool 
we eliminated only the part of the data inside the 
circular surface around the tree. We determined 
canopy closure for the selected trees using digital 
crown model (DCM) with the raster cell size of 
0.5 x 0.5 m. We specified three circular surfaces 
of diverse sizes (500 m2, 1,000 m2 and 2,000 m2)  
for every tree. We then eliminated raster 
cells lower than the selected minimal height  
(5 m, 10 m and 15 m). We established the share 
of the surface covered by vegetation, higher of the 
defined minimal height.  Before starting the further 
processing, we had straightened up the point 
clouds to the same level using Cloud Registration 
tool in CloudCompare program. As a reference 
we selected point cloud of 2013 and moved point 
cloud of 2014. We applied ICP (Iterative Closest 
Point) algorithm, where we enabled rejecting the 
remote correspondence pairs of points. 

Using the Segment tool, we cut the points 
representing surrounding tree trunks and their 
crowns, so that only the crown of the studied tree 
from both years was left. Between the point clouds 
of individual crowns we calculated the damage 
distances using the Compute cloud/cloud distance 
function enabling the calculation of the distances 
between the closest points. We thus established 
the maximal and mean damage distances for an 
individual tree. We applied the Student’s t-test 
for testing the differences of damages in diverse 
tree species. We calculated the 95% confidence 
interval. We analyzed the connection of tree size 
and canopy closure with the tree crown damage 
using Pearson’s correlation coefficient. 

We tested the differences in damage between 
the two tree species, the dependencies between 
the tree size (diameter at breast height, height and 
length of the crown) and crown damage as well 
as the dependency between the canopy closure 
and crown damage. The beech was statistically 
significantly more damaged than the fir. The 
dependence between the tree size and the damage 
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(crown length and tree height) was statistically 
significant. Diameter ant breast height did not 
affect the damage range. We also tested the impact 
of crown density and estimated the impact of the 
canopy closure on the tree crown damage was 
minimal, which means that it was statistically 
significant only in fir on a surface size of 500 m2.
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Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov 
v Sloveniji
Purchase Prices of the Forest Wood Assortments from Private Forests in Slovenia

Darja STARE1, Špela ŠČAP2

Izvleček:
Stare, D., Ščap Š.: Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v Sloveniji; Gozdarski vestnik, 
77/2019, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled sloven-
skega besedila Marjetka Šivic.
Naravne motnje v zadnjih letih povečujejo posek v slovenskih gozdovih, količina in kakovost lesa pa vplivata 
na trg in cene. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v začetku leta 2017 začeli zbirati odkupne cene gozdnih 
lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti, da bi imeli vpogled na trenutno stanje trga GLS in da bi prispevali 
k njegovi večji transparentnosti. Za namen zbiranja podatkov smo razvili metodologijo in oblikovali spletni vpra-
šalnik, preko katerega nam podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom lesa, sporočijo aktualne odkupne cene na trgu 
razpoložljivih GLS, razvrščenih v izbrane kakovostne razrede. Analiza periodično pridobljenih podatkov kaže 
jasno vidne razlike med posameznimi kakovostnimi razredi GLS in gibanje cen med leti. Pri hlodovini iglavcev, 
za katere zbiramo cene (smreka, jelka, rdeči bor), v vseh kakovostnih razredih najvišjo ceno dosegajo smrekovi 
sortimenti, sledi jelka, najnižjo ceno pa ima rdeči bor. Aktualne cene hlodovine iglavcev za kakovostne razrede 
A do D1 so nižje kot ob prejšnjem zbiranju, za kakovostni razred D2 ter les za celulozo in plošče pa so cene v 
primeru hlodovine smreke in jelke višje, celo najvišje v celotnem obdobju zbiranja cen. Pri hlodovini listavcev 
se kljub kratkemu obdobju zbiranja podatkov cene še izraziteje spreminjajo, in sicer tako pri bukvi kot hrastu je 
opazno  višanje cen. Pri lesu za celulozo in plošče najvišje cene dosega bukov les, sledi les drugih trdih listavcev, 
najnižje cene pa les iglavcev, med katerimi ni izrazitih razlik po drevesnih vrstah. Cene bukovega lesa za kurjavo 
so se od začetka zbiranja v letu 2017 znatno dvignile, cene drugih trdih listavcev za kurjavo pa zbiramo šele od 
druge polovice leta 2018 in so trenutno 18 % nižje kot cene bukovega lesa. Vse cene so  navedene brez DDV.
Ključne besede: gozdarstvo, gozdni lesni sortimenti, trg, odkupne cene, kakovost

Abstract:
Stare, D., Ščap Š.: Purchase Prices of the Forest Wood Assortments from Private Forests in Slovenia; Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), 77/2019, vol 4. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 21. Translated 
by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Natural disturbances in the recent years have increased felling in Slovenian forests; wood quantity and quality affect 
the market and prices. In the beginning of the year 2017, Slovenian Forestry Institute started to collect purchase 
prices of forest wood assortments (FWA) on the truck road to gain an insight in the current condition of the FWA 
market and to add to its higher transparency. For the purpose of data acquiring, we developed a methodology and 
formed an internet questionnaire; using it, the companies dealing in wood purchase communicate the current 
purchase prices in the market of the available FWA, classified into the selected quality classes. The analysis of the 
periodically acquired data shows clearly visible differences between individual FWA quality classes and price trends 
within the years. In coniferous sawlogs and veneer logs for which for which we collect prices (spruce, fir, red pine), 
the highest price is reached by the spruce assortments followed by fir and red pine reaches the lowest price. The 
current prices of conifer timber for quality classes from A to D1 are lower than the ones in former collecting, for 
quality class D2 and pulpwood the prices of spruce and fir are higher, even the highest in the whole price collection 
period. In non-coniferous timber, despite the short period of collecting, the prices change even more distinctly; 
price rise is noticeable in both beech and oak. In pulpwood the highest prices are reached by beech wood followed 
by the wood of other hard broadleaf trees, and the lowest prices are reached by conifer wood, where there are no 
significant differences according to tree species. Prices of beech firewood rose considerably from the beginning of 
the collecting in 2017; we have been collecting prices of other hard broadleaves for firewood only since the second 
half of the year 2018 and are momentarily 18 % lower than the beech wood prices. All prices are without VAT.
Key words: forestry, forest wood assortments, market, purchase prices, quality
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1 UVOD
Gozdni lesni sortimenti (GLS) so v Zakonu o goz-
dovih (UrL RS, št. 30/93) definirani kot ves posekan 
les gozdnih drevesnih vrst, in sicer s skorjo ali brez 
nje, in obsegajo: les v okrogli obliki, razcepljen ali v 
drugi obliki (veje, korenine, panji in tvorbe) ter lesne 
sekance iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu. 
GLS razvrščamo po drevesnih vrstah in njihovih 
skupinah, dimenzijah, namenu rabe in kakovosti. 
Po namenu rabe GLS delimo na hlodovino, les za 
celulozo in plošče, drug okrogel industrijski les ter 
les za kurjavo (Ur. l.  RS, št. 30/17). Promet z njimi 
ureja uredba o lesu (Uredba (EU) št. 995/2010), ki 
jo je EU sprejela leta 2010 in je eden od ukrepov 
v okviru Akcijskega načrta EU za uveljavljanje 
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju 
gozdov (FLEGT). S spremembo organiziranosti goz-
darstva v Sloveniji je trg GLS postal precej razgiban 
in posledica tega je tudi povečanje zanimanja za 
spremljanje cen GLS, predvsem iz zasebnih gozdov. 
Prodani GLS namreč lastnikom gozdov pomenijo 
dohodek iz gozdarstva. Cene so zelo odvisne od 
različnih naravnih dejavnikov ter trenutnih razmer 
na trgu, kar posledično vpliva na širok razpon cen. 

Trenutno so cene GLS tudi pod vplivom podnebnih 
sprememb, saj naravne motnje povečujejo delež 
sanitarne sečnje in delež manj kakovostnega lesa na 
trgu. Cene GLS posledično vplivajo tudi na druge 
gozdarske dejavnosti, saj večji donos omogoča 
večje vlaganje v gozdove. Z zbiranjem odkupnih 
cen gozdnih lesnih sortimentov želimo prikazati 
trenutno stanje in prispevati k večji transparentnosti 
slovenskega trga gozdnih lesnih sortimentov.

2 IZHODIšČA
Pridobivanje lesa je sestavni del gospodarjenja 
z gozdovi, rezultat pridobivanja pa pomeni eko-
nomski donos gozda. Cene GLS se ne ravnajo 
zgolj po stroških proizvodnje, ampak so odvisne 
od številnih dejavnikov, predvsem pa od razmer 
na trgu – ponudbe in povpraševanja, ki se spre-
minjata skozi čas in prilagajata na razmere na 
trgu. Tako med dejavnike, ki določajo ceno GLS, 
sodijo: tržne razmere, kakovostni razred GLS in 
naravni ter gospodarski pogoji pridobivanja. Vpliv 
teh dejavnikov lahko ugotavljamo z dolgoročnim 
periodičnim spremljanjem cen GLS po kakovostnih 
razredih. Kar nekaj študij je bilo izvedenih glede 
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Slika 1: Odkupljene količine ter odkupne cene posameznih gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v 
obdobju 2011–2018; stolpci prikazujejo količine, izražene v m3, linije pa cene, izražene v evrov/m3 brez DDV 
(vir podatkov SURS, preračun GIS-GTE).
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vpliva naravnih motenj na cene GLS, tako doma 
kot v tujini. Avtorji iz centralnega dela Evrope so 
ugotovili, da so po naravni motnji po navadi cene 
GLS nižje zaradi presežka ponudbe okroglega lesa 
po sanitarni sečnji, zaradi znižanja cen po kakovo-
stnih razredih in dodatno zaradi slabše strukture 
z večjim deležem manj kakovostne hlodovine. 
Predvsem je znižanje cen izrazito pri iglavcih. 
Nasprotno pa se cena lesa za energetske namene 
viša zaradi povečane potrebe po rabi obnovljivih 
virov energije, ki jo spodbujajo politike EU in zaradi 
splošne rasti cen drugih energentov (Suchomel at 
al., 2012; Gejdoš in Potkány, 2017). Z vplivom ujm 
na trg okroglega lesa v Sloveniji se je v zadnjem 
obdobju precej ukvarjal avtor Piškur (Piškur, 
2015a, 2015b). Kot posledica sanitarnih sečenj 
je v Sloveniji v zadnjih letih proizvodnja gozdnih 
lesnih sortimentov na rekordno visoki ravni in 
še dodatno zaradi sprememb pri gospodarjenju 
z državnimi gozdovi (Piškur, 2017). Po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) 
so se po letu 2014 odkupljene količine iz zasebnih 
gozdov izrazito povišale. Izrazit je tudi vpliv ujm 
na cene (še posebno na mesečnih ravneh), ki pa 
ni vedno enosmeren (npr. tudi zvišanje cen posa-
meznih GLS zaradi pomanjkanja količin na trgu).

SURS mesečno spremlja odkupne cene GLS iz 
zasebnih gozdov in jih objavlja na spletnem portalu 
SI-STAT. V metodološkem pojasnilu (2018) poja-
snjujejo, da so v njihovo raziskavo zajeti poslovni 
subjekti (gozdarska podjetja, kmetijsko-gozdarske 
zadruge in druge organizacije), ki odkupujejo les 
iz gozdov v zasebni lasti, neposredno od zasebnih 
lastnikov preko pooblaščenih organizacij. Zajetih 
je približno 50 poročevalskih enot. Povprečna cena 
odkupljenega okroglega lesa je izračunana na pod-
lagi podatkov o vrednosti in količini odkupljenega 
lesa (povprečna vrednost na enoto). Vrednost odku-
pljenega lesa pa je obračunana vrednost prevzetega 
lesa po odkupni ceni na kamionski cesti. Stroški 
organizacije v povezavi s prevzemom, prevozom 
do skladišča, hrambo ali uskladiščenjem ne spadajo 
v vrednost odkupljenega blaga.
Odkupne cene, ki jih spremlja SURS, se zbirajo 
mesečno in so uporaben pripomoček pri spremlja-
nju trendov gibanja odkupnih cen in orientacijskih 
cen za skupine GLS (hlodovina, les za celulozo 
in plošče, drug okrogel industrijski les, les za 

kurjavo). Ker so kakovost, dimenzija in drevesna 
vrsta najvplivnejši dejavniki pri določanju cen 
GLS in uravnavajo odnose med gozdarstvom in 
lesarstvom, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije 
leta 2017 začeli z zbiranjem cen GLS na kamionski 
cesti, razvrščenih v kakovostne razrede (Jemec in 
sod., 2017). V Sloveniji nimamo enotnega sistema 
razvrščanja in poimenovanja GLS, prav tako se 
pojavi težava pri enoti, v kateri se podaja cena. 
Obstajajo standardi za razvrščanje okroglega lesa, 
njihova uporaba pa ni obvezna. Zato smo razvili 
metodologijo razvrščanja v kakovostne razrede, ki 
sledi načelom razvrščanja po kakovostnih razredih, 
opredeljenih v Prilogi 6 Pravilnika o merjenju in 
razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov 
v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 30/17) in 
nekdanjih jugoslovanskih JUS standardih.

3 METODOLOgIJA ZbIRANJA CEN
Cene gozdnih lesnih sortimentov zbiramo dvakrat 
na leto: v zgodnjem spomladanskem in jesenskem 
času. Zbiranje cen opravimo s pomočjo telefonskih 
in spletnih anketnih vprašalnikov. Cene zbiramo 
ločeno za iglavce in listavce, in sicer:
• Odkupne cene sortimentov iglavcev (smreka,  
 jelka in rdeči bor), kjer so ločeni:
 - hlodi A (brez napak, "mizarska roba"); hlodi za  
   proizvodnjo žaganega lesa izjemne kakovosti,
 - hlodi B; hlodi za proizvodnjo žaganega lesa  
   prve kakovosti,
 - hlodi C; hlodi za proizvodnjo žaganega lesa  
   druge kakovosti,
 - hlodi D1; hlodi za proizvodnjo žaganega  
   lesa tretje kakovosti,
 - hlodi D2; hlodi za proizvodnjo žaganega  
   lesa za embalažo,
 - les za celulozo in plošče; okrogli les, ki se  
   uporablja za proizvodnjo mehanske celuloze,  
  kemične celuloze in vlaknenih ter ivernih  
   plošč in
 - brusni les; okrogli les manjših premerov, ki  
    se uporablja za proizvodnjo mehanske celuloze  
   (lesovine, bruševine).
• Odkupne cene sortimentov listavcev (bukev  
 in hrast), kjer so ločeni hlodi po kakovostnih  
 razredih A, B, C in D ter les za celulozo in  
 plošče.
 - Gozdne lesne sortimente bukve razdelimo  
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   v kakovostne razrede A1, to so hlodi izjemne  
   kakovosti, zdravi, sveži, polnolesni in ravni  
   hlodi, pravilnega okroglega preseka in brez  
  napak, namenjeni za proizvodnjo rezanega  
  furnirja; A2 so zdravi, sveži, polnolesni in  
   ravni hlodi za proizvodnjo luščenega furnirja  
   (''luščenci''); kakovostni razredi B, C in D pa  
   sledijo nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I.,  
  II. in III. klasa), kamor spadajo hlodi za  
   proizvodnjo žaganega lesa prve, druge in tretje  
   kakovosti.
 - Gozdne lesne sortimente hrasta razdelimo  
   v kakovostne razrede F1, to so hlodi izjemne  
   kakovosti, zdravi, sveži, polnolesni in ravni  
   hlodi, pravilnega okroglega preseka in brez  
   napak, za proizvodnjo furnirja prve kakovosti;  
   F2 so hlodi izjemne kakovosti, ki ne izpolnju- 
   jejo meril za prvo kakovost in so namenjeni za  
   proizvodnjo furnirja druge kakovosti; kakovo- 
   stni razredi B, C in D pa prav tako sledijo  
  nekdanji delitvi JUS za hlodovino (I., II. in  
   III. klasa).
• Posebej zbiramo tudi cene lesa listavcev za  
 kurjavo, kjer ločeno zbiramo ceno bukovega  
 lesa za kurjavo in les drugih trdih listavcev  
 (hrast, gaber ...). Les za kurjavo je neobdelan  
 les (iz debla in vej), ki se uporablja kot kurivo  
 ali gorivo (Uradni list RS, št. 30/17).

Cene zbiramo v evrih na kubični meter (€/m3) 
brez DDV, v primeru lesa za celulozo in plošče 
je možnost podati ceno tudi v evrih na tono 
(€/t) brez DDV. Glavni cilj pa je, da v omejenem 
času zajamemo zadostno količino podatkov pri 
podjetjih, ki odkupujejo les iz zasebnih gozdov. 
Podatke posredujejo podjetja različnih velikostnih 
skupin glede na letni obseg odkupa:
• podjetja, ki odkupijo do 10.000 m3 lesa na leto,
• podjetja, ki odkupijo od 10.000 do 30.000 m3  
 lesa na leto,
• podjetja, ki odkupijo od 30.000 do 50.000 m3  
 lesa na leto in
• podjetja, ki odkupijo  več kot 50.000 m3 lesa  
 na leto.

Pri analizi zbranih cen se srečujemo s težavo, 
da podatki pri določenih GLS precej variirajo, kar 
delno izvira iz različnih interpretacij kakovostnih 
razredov s strani podjetij, ki podatke posredujejo. 
Zato cene GLS prikazujemo na različne načine. 

Pri prikazu gibanja cen po posameznih obdobjih 
zbiranja po navadi podatke prikazujemo z aritme-
tično sredino brez osamelcev, ki jih izračunamo 
po formuli (Košmelj, 2007):
• meja za spodnji osamelec:  l1=Q1- 3—2 Q
• meja za zgornji osamelec: l2=Q3+ 3—2 Q
• kjer je Q kvartilni razmik: Q=Q3-Q1

Za natančnejši prikaz razpršenosti pa podatke 
prikazujemo s pomočjo grafov »box-plot«, ki 
grafično ponazorijo skupine številčnih podat-
kov in pokažejo, kako razpršene so vrednosti, 
ki so nam jih posredovala sodelujoča podjetja: 
najmanjša vrednost (minimum), prvi kvartil  
(25 % podatkov), drugi kvartil (mediana ali sre-
dnja vrednost), tretji kvartil (75 % podatkov) in 
največja vrednost (maksimum). 
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) zbiramo 
cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem 
trgu od leta 2017 naprej v sklopu naloge javne 
gozdarske službe, ki jo financira Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Jemec in 
Piškur, 2017a, 2017b; Stare, 2018). Cene tudi 
redno objavljamo na spletu (WCM, 2019a) in v 
različnih tiskanih virih (Jemec in Piškur, 2017c, 
2018a, 2018b). Število podjetij, ki se ukvarjajo z 
odkupom, ni natančno znano. Je pa mogoče v 
Sloveniji od leta 2011 naprej pridobiti nacionalno 
poklicno kvalifikacijo odkupovalec odpremnik 
lesa (do 2017: odkupovalec lesa), kar ima v Slo-
veniji trenutno 284 posameznikov (NRP, 2019). 
Po navadi podatke o cenah na trgu posreduje 
od 20 do 30 poslovnih subjektov, katerih večji 
del je z manjšim obsegom odkupa, približno  
70 % podjetij namreč spada v prvi dve velikostni 
skupini, z odkupom do 10.000 m3 lesa/leto ali z 
odkupom od 10.000 do 30.000 m3 lesa/leto. Delež 
največjih podjetij, ki posredujejo podatke, to je 
tistih, ki letno odkupijo več kot 50.000 m3 lesa, pa 
je okoli 20 %. Okvirno ocenjujemo, da podjetja, 
ki posredujejo podatke, v Sloveniji odkupijo 
približno 600.000 m3 lesa na leto.

4 ODKUPNE CENE gOZDNIH 
LESNIH SORTIMENTOV IZ 
ZASEbNIH gOZDOV

V Sloveniji je bila v zadnjih letih proizvodnja 
okroglega lesa pod močnim vplivom sanitarnega 
poseka, in tudi razlike v strukturi poseka po 
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Slika 2: Prikaz gibanja povprečnih cen (aritmetična sredina brez osamelcev) gozdnih lesnih sortimentov iglavcev 
po kakovostnih razredih od leta 2017 naprej (vir podatkov GIS-GTE)
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drevesnih vrstah so posledica naravnih motenj 
v gozdovih. V letu 2017 je bil obseg proizvodnje 
gozdnih lesnih sortimentov večji pri iglavcih  
(63 %), med katerimi je najbolj zastopana smreka 
(SURS, preračun GIS). Prav tako struktura bruto 
poseka v slovenskih gozdovih v 2017 kaže na 
prevladujoč delež iglavcev (66 %) (ZGS, 2018). 
Odkup iz zasebnih gozdov je tudi odraz proi-
zvodnje v gozdovih. Zadnji aktualni podatki za 
januar 2019 na SI-STAT portalu kažejo, da je 
količina odkupljenega okroglega industrijskega 
lesa iglavcev znašala 58.382 m3, med katerimi je 
bilo največ hlodov za proizvodnjo žaganega lesa 
(75 %), sledi les za celulozo in plošče, najmanj pa 
je drugega okroglega industrijskega lesa (manj 
kot 1 %). Količina odkupljenega okroglega lesa 
listavcev je v enakem obdobju znašala 20.913 m3, 
med katerimi je bilo največ hlodov listavcev za 
proizvodnjo furnirja in žaganega lesa (45 %), kjer 
93 % predstavljata bukev in hrast, sledi les za celu-
lozo in plošče (42 %), drug okrogel industrijski les 
pa predstavlja 10 % celotne količine odkupljenega 
okroglega lesa listavcev. Količina odkupljenega lesa 
za kurjavo je v januarju 2019 znašala 12.853 m3. 
Odkupne cene v zadnjih treh letih so, prav tako 
kot struktura poseka in proizvodnja okroglega 
lesa, pod vplivom sanitarnega poseka. Cene so 
izrazito različne tako v smeri znižanja cen – npr. 
hlodovina iglavcev – kot tudi višanja cen – les za 
celulozo in plošče listavcev (WCM, 2019b)

4.1 Cene gozdnih lesnih sortimentov 
iglavcev

Analiza zbranih cen, ki na GIS poteka od leta 2017 
naprej, kaže na izrazito gibanje cen. V primerjavi 
s prvim zbiranjem v letu 2017 so cene iglavcev 
trenutno do 5 €/m3 (brez DDV) nižje (za kako-
vostna razreda B in C) ali višje (za kakovostne 
razrede A, D1, D2 in les za celulozo in plošče). 
Cene nižjih kakovostnih razredov iglavcev se 
višajo od začetka spemljanja trga v letu 2017. 
Cena lesa za celulozo in plošče je v prvi polovici 
leta 2019 kar 12 % višja kot v začetku leta 2017. 
Cene sortimentov iglavcev kakovostnih razredov 
B in C, ki zajameta največ količin na trgu, so se 
od začetka leta 2017 do konca leta 2018 zvišale 
(4 % za kakovostni razred B in 2 % za kakovostni 
razred C). Trenutne cene, torej v prvi polovici 
leta 2019, pa so izrazito nižje, in to kar 11 % za 
sortimente kakovostnega razreda B in 9 % za 
sortimente kakovostnega razreda C. 

Med iglavci, za katere zbiramo cene (smreka, 
jelka, rdeči bor), v vseh kakovostnih razredih 
najvišjo ceno dosegajo smrekovi sortimenti, sledi 
jelka, najnižjo ceno pa ima rdeči bor. Trenutno 
(v prvi polovici leta 2019) se cena smreke za 
kakovostni razred A giblje od 95 do 110 €/m3 
brez DDV in je z manjšimi odstopanji dokaj 
konstantna od leta 2017 naprej. Srednja vrednost 
cene sortimentov smreke za kakovostni razred B 
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Slika 3: Prikaz razpona cen gozdnih lesnih sortimentov smreke po kakovostnih razredih (prečka v okviru z ročaji 
prikazuje srednjo vrednost) (vir podatkov GIS-GTE).

je od začetka leta 2017 do konca leta 2018 znašala 
85 €/m3 (v razponu od 79 do 91 €/m3). V prvi 
polovici leta 2019 pa je kar 8 % nižja, in sicer 
znaša 78 €/m3, cena pa se giblje od 72 do 80 €/m3. 
Cena sortimentov smreke kakovostnega razreda 
C je bolj dinamična. V letu 2017 je znašala okoli  
72 €/m3, v prvi polovici leta 2018 je padla za 2 €/m3, 
v drugi polovici leta 2018 se je ponovno dvignila 
in s 75 €/m3 dosegla najvišjo ceno. Aktualna cena v 
prvi polovici leta 2019 pa je znatno nižja in znaša 
68 €/m3 (v razponu od 65 do 70 €/m3). Najnižjo 
ceno doseže les za celulozo in plošče (velja za vse 
drevesne vrste), ki se pri smreki giblje od 25 do  
30 €/m3. Cena se je od začetka leta 2017, ko je 
znašala 25 €/m3, v drugi polovici leta 2018 dvignila 
na 30 €/m3, kar je 20 % zvišanje cene. Trenutna 
cena pa je 3 €/m3 nižja, kar znaša 9 %.

4.2 Cene gozdnih lesnih sortimentov 
listavcev

Pri gozdnih lesnih sortimentih listavcev se cene 
tudi v kratkem obdobju spremljanja izrazito 
spreminjajo, in sicer tako pri bukvi kot hrastu je 
opazno višanje cen. Bukovi hlodi kakovostnega 
razreda A1 imajo v prvi polovici leta 2019 kar  
30 €/m3 (oziroma 35 %) višjo ceno kot v začetku 
leta 2017. Pri bukovih hlodih kakovostnega razreda 
A2 se je povprečna cena najprej izrazito dvignila 
(od prve polovice leta 2017 do 2018 za skoraj  
30 %), potem pa od prve polovice leta 2018 ostaja 

zelo konstantna. Podoben trend je tudi za kako-
vostna razreda B in C. Povprečna cena bukovih 
hlodov kakovostnega razreda B trenutno (v prvi 
polovici leta 2019) znaša 75 €/m3, cena pa se giblje 
od 70  do 80 €/m3. Od začetka zbiranja podatkov 
v letu 2017 se je cena dvignila za 20 %. Povprečna 
cena bukovih hlodov kakovostnega razreda C 
trenutno znaša 65 €/m3, cena pa se giblje od 
60 do 70 €/m3. Povprečna cena se je od začetka 
zbiranja podatkov v letu 2017 dvignila kar za  
23 %. Pri hrastu pa so, predvsem pri hlodovini 
višje kakovosti, razlike še izrazitejše. Za kakovo-
stni razred F1 hrastovih sortimentov premera več 
kot 50 cm znaša povprečna cena v prvi polovici 
leta 2019 kar 450 €/m3, ki pa se giblje od 300 do 
500 €; cena se je od leta 2017 zvišala za 61 %. 
Povprečna cena sortimentov hrasta F1, premera 
do 50 cm, pa je nižja in znaša 350 €/m3. Cena 
se giblje od 250 do 500 €/m3, je pa od leta 2017 
višja kar za 89 %. Cena hrasta, premera več kot 
50 cm za kakovostni razred B, se je od začetka 
leta 2017 do leta 2019 zvišala za 91 % in trenutno 
znaša 220 €/m3, cena pa je v razponu od 130 do 
250 €/m3. Povprečna cena hrasta, premera do  
50 cm za kakovostni razred B, se je od začetka leta 
2017 do leta 2019 prav tako konstantno višala in 
trenutno znaša 220 €/m3, kar je 100 % zvišanje 
cene, cena pa je v razponu od 150 do 250 €/m3. 
Cena hrasta, premera več kot 50 cm za kakovo-
stni razred C ,se je od začetka leta 2017 do leta 
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Slika 4: Prikaz gibanja povprečnih cen (aritmetična sredina brez osamelcev) gozdnih lesnih sortimentov bukve 
po kakovostnih razredih od leta 2017 naprej (vir podatkov GIS-GTE)

2019 zvišala za 82 % in trenutno znaša 150 €/m3, 
cena pa je v razponu od 120 do 170 €/m3. Cena 
hrasta, premera do 50 cm za kakovostni razred C, 
se je od začetka leta 2017, ko je znašala 80 €/m3,  
do leta 2019 zvišala za 75 % in trenutno znaša  
140 €/m3, cena pa je v razponu od 100 do 170 €/m3.

4.3 Cene lesa za celulozo in plošče
Najvišje cene lesa za celulozo in plošče glede na 
drevesno vrsto dosega bukov les, sledi les drugih 
trdih listavcev, najnižje cene pa les iglavcev, med 

katerimi glede na drevesno vrsto (smreka, jelka, 
rdeči bor) ni izrazitih razlik. Cene lesa za celulozo 
in plošče se višajo od leta 2017 naprej. Izrazito so 
se cene zvišale pri bukovem lesu, kar za 25 %, in 
v prvi polovici leta 2019 cena znaša 52,5 €/m3. 
Razlog za zvišanje so tržne razmere. Prav tako je 
izrazito povišanje cene, kar za 29 %, drugih trdih 
listavcev, ki trenutno znaša 45 €/m3. Cena iglavcev 
za celulozo in plošče pa je znatno nižja in sicer  
27 €/m3 (brez DDV) za vse drevesne vrste, za katere 
zbiramo ceno, in se je od leta 2017 dvignila za 8 %.

Slika 5: Prikaz gibanja in razpona cen lesa za kurjavo od leta 2017 naprej (prečka v okviru z ročaji prikazuje 
srednjo vrednost) (vir podatkov GIS-GTE).
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4.4 Cene lesa za kurjavo
V Sloveniji je trg z lesom za kurjavo zelo pomem-
ben, saj se več kot polovica gospodinjstev ogreva z 
lesnimi gorivi. Glede na rezultate raziskave o rabi 
lesa v energetske namene v gospodinjstvih (Sever 
in sod., 2017) večina gospodinjstev, ki za ogrevanje 
uporabljala drva (56 %), le-ta pridobi iz svojega 
ali sorodnikovega gozda. Druga gospodinjstva pa 
drva kupijo neposredno pri kmetu, pri trgovcih 
ali pri gozdarskih podjetjih. Poleg tega več kot 
polovica gospodinjstev (67 %), ki se ogrevajo na 
drva, prihaja iz ruralnega okolja. Podatki kažejo, 
da je več kot polovica gospodinjstev, ki se ogrevajo 
na drva, samooskrbnih, zato tudi velik del lesnih 
goriv, ki jih porabimo v Sloveniji, pride na trg.

Cene bukovega lesa za kurjavo so se od začetka 
zbiranja v letu 2017 zvišale iz 35 €/m3 do 58 €/m3 

v novembru 2018, to je kar za 66 %. Trenutna cena v 
prvi polovici leta 2019 pa znaša 55 €/m3 in se giblje od 
50 do 60 €/m3. Cene drugih trdih listavcev za kurjavo 
so nekoliko nižje (trenutno 18 %) kot cene bukovega 
lesa, in sicer cena znaša 45 €/m3 (brez DDV).

5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
Na trg gozdnih lesnih sortimentov vpliva mnogo 
dejavnikov: gospodarske razmere, podnebne spre-

membe, povečan obseg sanitarne sečnje in večje 
količine lesa na trgu, ki največkrat povzročijo 
spremembe cen lesa. Zadnje desetletje so zelo zazna-
movale naravne motnje v slovenskih gozdovih, ki 
so povzročile velike spremembe pri gospodarjenju 
z njimi, razgibale trg, sanacija škode pa je izrazito 
povečala odkup lesa iz zasebnih gozdov. V zadnjih 
letih je tako odkup lesa iz zasebnih gozdov rekor-
dno velik (Piškur, 2017). Tako velike razpoložljive 
količine posekanega lesa so povzročile logistične 
težave pri prodaji lesa in dodaten pritisk na cene. 
V letu 2018 se je zaradi sanacije ujm, ki je povečala 
posek iglavcev, zmanjšal obseg poseka listavcev in 
posledično so se zmanjšale količin le-teh na trgu, 
kar je bil tudi eden od vzrokov, da so se cene GLS 
listavcev na trgu zvišale, cene GLS iglavcev pa 
znižale. Poleg vseh omenjenih dejavnikov je na 
trgu tudi vse večje povpraševanje po lesnih gorivih 
zaradi potrebe po rabi obnovljivih virov energije. To 
zagotovo vodi tudi v spremembe strukture oskrbe z 
lesom v prihodnosti, predvsem pri listavcih (Gejdoš 
in Potkány, 2017).

Ker na GIS zbiramo podatke zelo kratko obdo-
bje, zaenkrat težko govorimo o trendu gibanja cen,  
opaziti pa je mogoče, da je trg zelo razgiban, cene 
znotraj posameznega kakovostnega razreda imajo 
širok razpon in so odvisne od mnogo dejavnikov. 

Slika 6: Prikaz razpona cen lesa za celulozo in plošče po drevesnih vrstah (prečka v okviru z ročaji prikazuje 
srednjo vrednost) (vir podatkov GIS-GTE).
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Kljub zahtevnosti razvrščanja sortimentov v 
kakovostne razrede in neenotnosti na trgu smo 
uspeli dobiti jasno sliko o stanju na trgu. Zelo 
pomembno je namreč poznavanje razlik v ceni 
med posameznimi kakovostnimi razredi, npr. 
pri hrastu so razlike tudi več kot 100 €/m3 med 
posameznimi (predvsem višjimi) kakovostnimi 
razredi. Poznavanje razlik v ceni za različne kako-
vostne razrede bo zagotovo pripomoglo k večji 
želji zasebnih lastnikov gozdov, da bi okrepili svoj 
položaj na trgu, izboljšali kakovost svojih gozdov 
ter se pravočasno odločili za posek, ko sortimenti 
dosegajo najvišje cene na trgu. Dolgoročno gibanje 
cen lesa bo zagotovo odvisno od dostopnega lesa 
(ki ga lahko zagotovijo zasebni lastniki gozdov) 
in tehnoloških sprememb.

Natančnejši prikaz razdelitve cen GLS po 
kakovostnih razredih in za posamezno drevesno 
vrsto je dostopen na: http://wcm.gozdis.si/cene-
-okroglega-lesa.
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GDK 453(045)=163.6

LATINSKO IME
Massicus raddei (Blessig, 1872)

RAZŠIRJENOST
Azijski hrastov kozliček izvira iz vzhodnega dela Azije.  
V Evropi in v Sloveniji ga še nismo našli.

GOSTITELJI 
Hrasti (Quercus spp.) in kostanji (Castanea spp.). Našli so ga 
tudi na jesenu (Fraxinus sp.), murvi (Morus sp.), kostanjevcu 
(Castanopsis sp.) in pavlovniji (Paulownia sp.).

OPIS 
Odrasli so veliki rjavi kozlički (Coleoptera, Cerambycidae), ki 
v dolžino zrastejo 35–63 mm. Značilne so zelo dolge antene, 
ki so pri samcih daljše kot telo, samičine pa so nekoliko 
krajše. Razvoj kozlička traja od 3 do 4 leta; na Kitajskem 
se odrasli hrošči pojavljajo sinhrono  v obdobju štirih let, 
le malo odraslih pa se zaradi spremenljivosti v trajanju 
življenjskega kroga pojavi tudi vsako leto. Odrasli hrošči se 
pojavijo od julija do avgusta in so aktivni ponoči. Samica 
odloži jajčeca posamično v razpoke skorje gostiteljskih 
dreves. Jajčeca so ovalna in mlečno bela, proti koncu razvoja 
postanejo rumenkasta. Ličinke se izležejo po približno 
enajstih dneh; so bele do rjave in na koncu razvoja dolge 
krog 65 mm. Najprej se prehranjujejo v floemu, kasneje 
pa v lesu. Povprečno je v enem drevesu okrog 20 ličink, 
vendar so na Kitajskem znane tudi najdbe, kjer je bilo v 
enem drevesu kar desetkrat toliko ličink. Bube so rumeno 
bele, dolge od 31 do 65 mm, njihov razvoj traja približno 
26 dni. Ko hrošči izletijo iz gostiteljskega drevesa, za sabo 
pustijo izhodno odprtino v skorji. 

 ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• presvetljena krošnja zaradi manjših listov, ki so včasih  
 porumeneli (v celotni krošnji ali omejeno na posamične  
 veje), ali odmre drevo,
• rovi v lesu,
• črvine na tleh ob deblu,
• izhodne odprtine,
• odrasli osebki; odrasle privlači svetloba.

VPLIV
V Evropi hrast in kostanj rasteta v gozdovih in nasadih ter sta 
gospodarsko in ekološko zelo pomembna. Še posebno hrast je 
eden od najpomembnejših gradnikov gozdov na tem obmo-
čju. Hrast in kostanj sta pogosto posajena tudi kot okrasno 
drevje v urbanih območjih, kjer imata pomembno estetsko 
funkcijo. Obe vrsti sta zelo pomembni za pridobivanje lesa.  
Kozliček napade drevesa, starejša od 35 let. Ni podatkov, kako 
občutjive so za to vrsto evropske vrste hrastov in kostanjev. 
Čeprav so za to vrsto številne negotovosti glede biologije, 
razpona gostiteljev in gospodarskega vpliva, nedavne izkušnje 
vnosa škodljivcev z lesom iz Kitajske (npr. Anoplophora spp., 
Aromia bungii) v regijo EPPO  terjajo previdnostni pristop. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Na hrastih se pojavlja več domorodnih vrst kozličkov, ki pa 
jih  je po morfoloških znakih mogoče razlikovati od tujerodne 
vrste Massicus radei. Nižje razvojne stopnje različnih vrst je 
mogoče zanesljivo razlikovati med seboj samo s pomočjo 
molekularnih tehnik.

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

Slika 1: Odrasel hrošč azijskega hrastovega kozlička (foto: harum.
koh, INaturalist)
Slika 2: Ličinka azijskega hrastovega kozlička (foto: Wang Xioa-Yi, 
Chinese Academy of Forestry)

Slika 3: Buba azijskega hrastovega kozlička (foto: Wang Xioa-Yi, 
Chinese Academy of Forestry). 
Slika 4: Rovi v lesu, ki jih izjedajo ličinke azijskega hrastovega 
kozlička (foto: Wang Xioa-Yi, Chinese Academy of Forestry).

GozdVestn 77 (2019) 4

ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA,
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LATINSKO IME
Meloderma desmazieri (Duby) Darker (sin. Hypoderma 
brachysporum Speg., anamorf Leptostroma strobicola Hilitzer)

RAZŠIRJENOST
Areal glive je Severna Amerika, od koder so jo prenesli v 
Evropo in na druge celine.

GOSTITELJI
Najpogostejši gostitelji glive so zeleni bor (Pinus strobus) 
in drugi petigličasti bori. Redko okuži tudi dvo- in trii-
gličaste bore.

OPIS 
Gliva je verjetno endofit v živih iglicah, povzroča odmira-
nje oslabelih iglic in ni zelo patogena. Trosišča oblikuje na 
odmrlih iglicah. Trosišča so črna, podolgovata, eliptična, 
obdaja jih ozek svetel kolobar (histerotecij). Najpogosteje 
jo najdemo na tistih iglicah, ki so v šopih še pritrjene na 
vejico, v opadu redko oblikuje trosišča. Spomladi do jeseni 
askospore okužijo mlade iglice, kjer se najprej pojavijo 
rumene pege, ki kasneje porjavijo in dajejo zelo okuženim 
drevesom rdečkast videz. Trosišča se razvijejo na odmrlih 
delih iglic naslednjo pomlad in dozorijo od maja do junija.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• Iglice rumenijo, kasneje rjavijo in odpadajo (slika 1). Drevo  
 lahko dobi rjavkasto-rdečkast videz.
• Poškodovane iglice so pogosto v šopih pritrjene na vejico. 
• Na iglicah so do 1 mm dolgi črni, podolgovati histeroteciji, ki  
 jih obdaja ozek svetel kolobar na povrhnjici odmrle iglice.  
 Trosišča so vidna s prostimi očmi, še lepše z ročno lupo  
 (sliki 2 in 3).

• Aski so valjasti, veliki 100–150 μm in vsebujejo osem askospor  
 (slika 4), ki so velike 25–40 × 3,5–4,5 μm in obdaja jih širok  
 sluzast ovoj.
• Parafize so večcelične, na vrhu rahlo odebeljene in pogosto  
 ukrivljene (slika 5).

VPLIV
Na Češkem in Nemčiji poročajo o obsežnem sušenju zelenega 
bora zaradi glive M. desmazieri in jo v gospodarskih gozdo-
vih zatirajo s sanitarnim posekom. Bolezen lahko povzroča 
obsežno sušenje iglic, zaradi česar odmirajo vejice in celotna 
drevesa. Osip iglic zelenega bora je največji v predelih z 
vlažnim zrakom, v dolinah in ob potokih. Okužuje mlade 
in tudi starejše borovce, a so mlajše rastline za bolezen bolj 
dovzetne. Osip iglic zelenega bora je pomembna bolezen v 
drevesnicah, medtem ko v gozdu njen vpliv ni tako izrazit. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Osip iglic zelenega bora, ki ga povzroča Meloderma desma-
zieri, lahko zamenjamo z osipi iglic, ki jih povzročajo druge 
vrste gliv, npr. iz rodu Lophodermium. Podobne simptome 
lahko povzročijo tudi druge glive: rumeni borov osip (Cycla-
neusma minus), rdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma 
pini in D. septosporum), rjavenje borovih iglic (Lecanosticta 
acicola), sušica najmlajših borovih poganjkov (Diplodia pinea) 
in Sclerophoma pityophila. Vse naštete bolezni lahko ločimo 
po tipu trosišč in mikroskopskih značilnostih.  

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

Osip iglic zelenega bora

Slika 1: Zeleni bor je poškodovala gliva Meloderma desmazieri; 
iglice rumenijo, rjavijo in odpadajo (foto: Petr Kapitola, Central 
Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Bugwood.org)
Slika 2: Črna trosišča na iglicah (histeroteciji) (foto: Petr Kapitola, 
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, 
Bugwood.org)

Slika 3: Navlaženi histeroteciji glive Meloderma desmazieri 
(foto: Dušan Jurc) 
Slika 4: Dva aska in askospori glive M. desmazieri 
(foto: Dušan Jurc)
Slika 5: Parafize glive M. desmazieri (foto: Dušan Jurc)
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1 ŽIVLJENJE IN DELO JOSIPA 
RESSLA

1.1 Josip Ressel kot gozdar
Ressel se je rodil leta 1793 v češkem Hrudimu. 
Gimnazijo je obiskoval v Linzu, šestnajstleten se je 
prijavil k topničarjem, kjer je z Vegovimi učbeniki 
pridobil osnovno matematično znanje. Zaradi 

GDK 902.1Ressel+232 (045)=163.6

Josip Ressel – gozdar in izumitelj
Josip Ressel – Forester and Inventor

Mitja CIMPERŠEK1

Izvleček:
Cimperšek, M.: Josip Ressel – gozdar in izumitelj; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v 
angleščini, cit. lit. 16. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Genialni češki izumitelj in izjemen gozdar Josef Ressel je pustil neizbrisen pečat tudi v slovenskem gozdarstvu. 
Večinoma je deloval na Krasu, kjer je med prvimi spoznal, da je pogozdovanje kamnitih goličav edini mogoči 
način za izboljšanje težavnega življenja tamkajšnjih prebivalcev. Prestavitev njegovega spomenika z neugledne 
lokacije na Aškerčevem trgu v park gozdarskega inštituta bi se mu gozdarji častno poklonili.
Pred poldrugim stoletjem se je s pogozdovanjem črnega bora začela metamorfoza Krasa. Za revitalizacijo po-
gozdovanje, oživitev gole in kamnite puščave ima nemalo zaslug genialni izumitelj in vizionarski gozdar Josef 
Ressel, ki je med prvimi spoznal, da bi lahko trudapolno življenje Krašovcev izboljšali, če bi s pogozdovanjem 
revitalizirali kamnite pašnike. Ressel je bil sodobnik Prešerna, ki je živel v času, ko se je po propadu Beneške 
države začel razvijati Trst, z njim pa tudi trgovina z lesom in pomorski promet.
Ključne besede: Ressel, pogozdovanje Krasa, črni bor, zgodovina gozdarstva

Abstract:
Cimperšek, M.: Josip Ressel – Forester and Inventor; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
77/2019, vol 4. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 16. Translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
The genial Czech inventor and exceptional forester Josef Ressel left an indelible mark also on Slovenian forestry. 
He was mainly active on the Karst in its sense of an area, where he as one of the first found out that afforestation 
of the rocky barren land was the only possible way to improve the lives of the inhabitants. Moving his monu-
ment from the insignificant location on Aškerčev trg (Aškerc Square) into the park of the Forestry Institute, the 
foresters would pay him well-deserved tribute.
A century and a half ago, afforestation of the Karst with black pine started the metamorphosis of the area. To a 
great extent, the barren and rocky wasteland was revitalized, afforested and revived by the merit of the genial 
inventor and visionary forester Josef Ressel, who was one of the first to find out that the troublesome lives of the 
Karst inhabitants could be improved by afforestation of the rocky pastures. Ressel was Prešeren’s contemporary; 
he lived in the period, when, after the downfall of the Venetian state, Trieste as well as wood commerce and 
naval transport began to develop.  
Key words: Ressel, afforestation of Karst, black pine, history of forestry

Strokovna razprava

1 C. M., Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. mitja.cimpersek@gmail.com 

šibkega zdravja se je leta 1812 moral prepisati 
na dunajsko univerzo – področje naravoslovja 
in družboslovja. Zaradi pomanjkanja denarja je 
kandidiral za štipendijo na gozdarski akademiji 
v Mariabrunnu. Ker se je pridružil skupini 42-ih 
študentov, ki so se pritožili zaradi slabe in drage 
hrane, je kljub odličnemu uspehu izgubil štipendijo 
in se je moral zaposliti.



GozdVestn 77 (2019) 4180

Cimperšek, M.: Josip Ressel – gozdar in izumitelj

Leta 1817 je bil kot distriktni gozdar razporejen 
v gozdove razpuščenega samostana Pleterje. V 
dveh letih je z merilno mizo premeril in skartiral 
Krakovski hrastov gozd, ki je obsegal 6.000 oralov, 
občasno pa je dijake novomeške gimnazije učil 
lepopisje. Leta 1820 je bil dodeljen oskrbništvu 
državnih gozdov v Ljubljani, a je bil še isto leto, na 
lastno željo prestavljen v Trst, kjer je bil zaposlen 
kot namestnik gozdarskega mojstra. Med letoma 
1824/25 je ponovno služboval v Ljubljani, od leta 
1832 do 1835 v Motovunu, nato ponovno v Trstu, 
med leti 1843/48 pa je deloval v beneškem Arze-
nalu. Ko je 1848 izbruhnila marčna revolucija, ki 
so jo italijanski iredentisti uperili proti Nemcem, 
se je vrnil v Trst. Leta 1857 je bil službeno v Lju-
bljani, kjer se je na Barju okužil z bakterijo tifusa 
in umrl osamljen v nekem gostišču. Pokopali so 
ga na ljubljanskem pokopališču sv. Krištofa.

Med službovanjem v Trstu je skrbel za državne 
gozdove. Za Trnovski gozd in Panovec je izdelal 
sestojne karte, za Trnovski gozd pa tudi načrt 
cestnega omrežja. Posebno pozornost je namenil 
Motovunskemu dobovemu gozdu, ki so ga že 
Benečani gojili za potrebe ladjedelništva. Do leta 
1860 so ladje gradili iz lesa; zanje so potrebovali  
80 % krivenčastega ter 20 % ravnega lesa. Kriven-
čast hrastov les za ladje je bil 20-krat več vreden od 
drv. Od leta 1839 je bil kot mornariški gozdarski 
intendant zadolžen za oskrbo ladjedelnic z lesom. 
Prevzel je beneško vzgojo dreves in hrastove sestoje 
obnavljal z redkim  sajenjem hrastov.

Že kmalu po prihodu v Trst, leta 1922, je uvidel 
težave devastiranih gozdov na Krasu. Ressel 
je prvi spoznaval življenje Kraševcev in menil, 
da je njihovo siromaštvo mogoče izboljšati s 
pogozdovanjem kraških goličav, s čimer bi dosegli 
dvoje: zagotovili bi dovolj lesa za ladje, prebivalci 
pa bi pridobivali dodatne dohodke. Na njegovo 
pobudo so leta 1837 na otoku Krku poskusno 
osnovali gozdove s sajenjem hrastovega želoda. 
Mladike so se po nekaj letih posušile, ker so bile 
nezaščitene izpostavljene vročini in vetru. Ressel je 
domneval, da bi hrastove mladice preživele, če bi 
rasle v zaščiti brinja.  Le-to je namreč edino rastje, 
ki ga koze ne objedajo. Želod naj bi posadili šele 
po tem, ko bi brinje doseglo višino dveh pednjev.

Po naročilu istrskega okrožnega glavarja Grim-
schitza in deželnega guvernerja Stadiona je leta 
1842 izdelal načrt o Ponovni pogozditvi občin-
skih zemljišč v Istri (Wiederbewaldung Istriens), 
po katerem bi zasadili 230 tisoč oralov istrskih 
občinskih zemljišč. Kot mornariški uradnik se 
je prvenstveno zavzemal za sajenje hrasta in 
macesna. Redko sajenje je priporočal tudi zato, 
da bi lahko pozneje med drevjem pasli živino. Pri 
svojih načrtih je vedno upošteval težavne soci-
alno-ekonomske težave prebivalcev (Anko, 1993).

Potrebo po pogozdovanju je utemeljil s pomanj-
kanjem ladijskega lesa in drv pa tudi travne krme. 
Čeprav je bila gradnja železnih ladij stroškovno 
ugodnejša, je Ressel menil, da imajo lesene ladje 
številne prednosti. Avstrijska trgovska mornarica, 
ki je tedaj imela 523 ladij, bi samo za vzdrževanje 
potrebovala 6.167 m3 lesa na leto.

V Tehničnem muzeju na Dunaju je v roko-
pisu ohranjena metoda zatiranja podlubnikov s 
pomočjo lovnih dreves, ki jo je Ressel uspešno 
preizkusil v Motovunu, kjer je služboval med 
letoma 1832/35 (Johann, 1994).

Leta 1850 je sestavil posebno poročilo o Izvozu 
lesa (Über Holzausfuhrfrage), v katerem je obrav-
naval carinske dajatve za les, ki je bil namenjen 
izvozu, kritično je opisal tedanjo gozdarsko poli-
tiko, ki ni zagotavljala ladijskega lesa. 

Leta 1851 je za tržaški in goriški  Kras izdelal 
načrt o obnovi gozdov, ki pa je le delno ohranjen. 
Resslova je bila zamisel o sajenju in vzgoji sadnega 
drevja, zlasti kostanja in oreha, domnevno tudi 
črnega bora (Johann, 1994). Reliktne gozdove 
črnega bora je spoznal že v času študija v Mari-
abrunnu, ki so jugozahodno od Dunaja, med 
Dunajskim novim mestom in Glognitzom, kjer 
se črni bor na površini okoli 80.000 ha druži s 
toploljubno vegetacijo, podobno kot uspeva na 
Krasu. Gozdarska akademija je imela v sestojih 
črnega bora tudi raziskovalne ploskve. 

Leta 1855 je J. Ressel zbral podatke za zgodovino 
mornariških gozdov (Geschichte der Marinewäl-
der) ter objavil seznam gozdov, iz katerih so se 
oskrbovale avstrijske ladjedelnice (Mayer, 1994):
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Zanimivo je tudi njegovo razmišljanje o nači-
nih gospodarjenja, ki je v rokopisu ohranjeno v 
Tehničnem muzeju na Dunaju. Ressel je primerjal 
golosečno gospodarjenje s prebiralnim; prvo je 
označil kot kameralno, drugo kot ladjedelniško. 
Kameralni sistem izhaja iz visokih enomernih 
in gostih sestojev, ki se gojijo do največ sto let 
ter obnavljajo s sečnjo na golo. V gosti zarasti 
vzgojena dreves so ravna in za ladjedelništvo 
komaj uporabna. Vzgoja ladijskega lesa ima več 
skupnega z raznodobnimi gozdovi ali s pragozdovi, 
v katerih so drevesa raznovrstne rasti in s prebi-
ranjem uspešneje zagotavljajo trajnost donosov. 
Z nasprotovanjem prevladujočemu enodobnemu 
gospodarjenja in sečnjam na golo je bil Ressel 
s svojimi idejami daleč pred drugimi in zato 
nerazumljen ter celo nezaželen (Johann, 1994).

1.2 Ressel izumitelj in tehnik
Največ časa, truda in denarja je vložil v pogon 
ladij. Leta 1829 je zanj kot prvi uporabil dvojni 
Arhimedov vijak, toda njegov izum je leta 1839 
patentiral Anglež F. P. Smith (Haws, 1075). Pri 
poskusih so ga onemogočili že v Trstu, nato pa 
so mu idejo za pogon ladij z vijakom ukradli 
Francozi, prevarali pa so ga tudi Angleži (Morazé, 
1976). Razen ladijskega vijaka je izumil še številne 
druge tehnične rešitve, ki pa mu niso prinesle 
nobenega zadovoljstva. Šikanirali so ga tudi 
nadrejeni avstrijski birokrati, ker jih je motila 
njegova napredna strokovna miselnost.

Zaradi reformističnega nagnjenja je bil v višjih 
krogih slabo zapisan, moteč je bil tudi njegov 
slovanski izvor. V več kot štiridesetletni delovni 
dobi je imel sramotno nizko in vso dobo enako 
letno plačo, 800 gld., vmes so mu jo celo znižali. 
Tako kot tedanji umetniki je bil tudi Ressel vse 
življenje zaničevan, šele po smrti so priznali nje-
govo iznajditeljsko genialnost, pionirsko delo pri 
obnovi gozdov na Krasu in strokovno ravnanje 
z gozdovi.

2 ObELEŽEVANJE NJEgOVEgA 
SPOMINA

Okrog leta 1858 so prijatelji in znanci zbrali denar 
in mu ob ogradi Navja postavili nagrobnik iz 
temno sivega marmorja (Slika 1), ki ga je krasilo 
pozlačeno sidro, obdano s hrastovimi vejicami 
in nemškim napisom. Okoli spomenika je bila 
pozneje dodana še kovana železna ograja. Leta 
1879 so spomenik obnovili Resslovi kolegi in 
Državno društvo avstrijskih gozdarjev. Za nagrob-
nik je nato dolga leta skrbelo Kranjsko-primorsko 
gozdarsko društvo. Ob 25-letnici Ljubljanskega 
Sokola so češki rojaki pripravili slovesnost ob 
njegovem grobu.

Leta 1863 so pred Tehniško univerzo (Techni-
sche Hochschule) na Dunaju postavili spomenik, 
ki je bil prvotno predviden za Trst. Toda Italijani, 
ki so sovražili vse, kar je bilo avstrijskega ali slo-
vanskega, namerno niso našli primerne lokacije. 

a) v beneškem kraljestvu so bili državni gozdovi: 
– hrastov gozd Montello pri Trbižu 10.000 joh
– jelovo-bukovi gozdovi Conseglio pri Bellunem 12.000 joh
– jelovi in macesnovi gozd Somadida pri Cadoru 2.500 joh
– 34 manjših gozdov 1.800 joh
b) v grofiji gorice
– hrastovi gozdovi 4.000 joh
c) v Istri
– hrastov gozd v Motovunu 2.800 joh
– hrastovi gozdovi na Krku 170 joh
d) hrastovi gozdovi v Kostanjevici 6.000 joh
e) hrastovi g. zagrebške škofije 2.000 joh
skupaj 41.270 joh
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Na visokem kamnitem podstavku je v bron vlita 
statua stoječega Ressla, ki z levo roko drži ladij-
ski vijak. Njegov lik in vijak so odtisnili tudi na 
bankovcu. V Tehniškem muzeju na Dunaju so 
na ogled makete o njegovih izumih, tam hranijo 
tudi njegovo pisno gradivo. V neposredni bližini 
je tudi Resslov park. Po Resslu je poimenovana 
posebna nagrada, ki jo podeljujejo dunajskim 
gozdarjem.

Ob stoletnici rojstva, leta 1893, so se na Dunaju 
zbrali ugledni politiki, akademiki, različni stro-
kovnjaki, med njimi tudi tudi gozdarji in visoki 
mornariški predstavniki, z namenom, da bi z 
izdajo spominskega zbornika počastili spomin na 
izjemnega strokovnjaka. Ljubljanski rojak Ludwig 
Dimitz je zbral večino gozdarskih podatkov, ki 
so izšli v obsežnem zborniku Denkschrift Josip 
Ressel in tako prvi podal pregledno oceno Ressla 
kot gozdarja. 

Leta 1911 je Kranjsko-primorsko gozdarsko 
društvo odkrilo spominsko ploščo J. Resslu, ki je 
od leta 1817 do 1821 deloval v pleterskih gozdovih. 

Napisano je v nemškem in slovenskem jeziku. 
Plošča je vzidana na vhodnem pročelju samostana 
Pleterje in je potrebna prenove.

Leta 1923, ob 130-letnici Resslovega rojstva, 
je češka skupnost v Ljubljani obnovila spomenik, 
nemški napis so zamenjali s češkim, stroške je  
poravnalo mesto Hrudim, ljubljanska mestna 
občina pa je na prošnjo češke skupnosti prevzela 
skrb za nagrobnik. Ko so v tridesetih letih prej-
šnjega stoletja začeli opuščati premajhno pokopa-
lišče, je Jože Plečnik že načrtoval zdajšnje poko-
pališče na Žalah, zasnoval pa je tudi ljubljansko 
Navje – spominski park osebnosti, ki so ustvarjale 
našo kulturo in znanost. V slovenski Pantheon, ki 
je tudi kulturni in zgodovinski spomenik, je mestna 
občina prestavila 85 nagrobnikov in med njimi 
tudi Resslovega. Njegovih posmrtnih ostankov žal 
niso našli, ker je bil grob že prej večkrat prekopan. 
Leta 1937 so, ob 80-letnici smrti, postavili drug 
spomenik, ker je stari začel razpadati. Namenili 
so mu zapuščen nagrobnik neznane družine in 
vstavili ploščo s češkim napisom.

Na plošči je napis v češkem jeziku: Josef Ressel 
mornariški lesni intendant in izumitelj ladijskega 
vijaka. Rojen V Chrudimu 29. VI. 1893, umrl v 
Ljubljani 10. X. 1857. 

Leta 1921 so po načrtih J. Plečnika zgradili 
prvo stavbo ljubljanske univerze, imenovano 
Stara tehnika, ki je bila namenjena oddelkom za 
arhitekturo, gradbeništvo, kmetijstvo, rudarstvo, 
stojništvo in elektrotehniko ter inštitutu za geo-
dezijo. Leta 1937 so ob njej odkrili spomenik J. 
Resslu; obraz, ki ga je oblikoval Tone Kralj, je bil 
narejen po modelu J. Cassina.

Slika 1: Prvi nagrobni spomenik J. Resslu je bil postavljen 
na ljubljanskem pokopališču leta 1858 (foto: arhiv).

Slika 2: Leta 1911 je Kranjsko-primorsko gozdarsko 
društvo odkrilo spominsko ploščo J. Resslu na vhodnem 
pročelju samostana v Pleterju (foto: M. Cimperšek).

Cimperšek, M.: Josip Ressel – gozdar in izumitelj
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Soški gozdarji so leta 1957 v znamenje hva-
ležnosti odkrili spominsko ploščo v Predmeji, v 
Trnovskem, ob t. i. Resslovi cesti. Ob 200-letnici 
rojstva so tudi hrvaški gozdarji odkrili spominsko 
ploščo na hiši, v kateri je stanoval v Motovunu.

Kot priznanje za zasluge je Ressel doslej dobil 
spomenike še drugje: v Washingtonu (Murko, 
1971) in Chrudimu, kjer je na rojstni hiši tudi 
spominska plošča. Po njem se imenuje gimnazija 
v Linzu. Mesta Ljubljana, Praga, Dunaj, Novo 
mesto in mnoga druga so po njem poimenovala 
ceste, ulice in parke. 

Leta 1973 je bila mednarodna potujoča razstava 
o delu in življenju Josipa Ressla (Trst, Kostanje-
vica). V čast znamenitemu avstrijskemu gozdarju 
je v Portorožu leta 1994 potekal mednarodni 
simpozij štirih dežel (Avstrije, Italije, Hrvaške 
in Slovenije). 

Slika 3: Leta 1937 je mesto Ljubljana postavilo spomenik 
Josipu Resslu na Navju (foto: M. Cimperšek).

Slika 4: Hkrati so prvotno ploščo z nemškim napisom 
zamenjali s češkim (foto: M. Cimperšek).

Slika 5: Leta 1937 so pred Staro tehniko v Ljubljani 
odkrili spomenik z releifnim obrazom Josipa Ressla 
(foto: M. Cimperšek).

Cimperšek, M.: Josip Ressel – gozdar in izumitelj
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3 NAMESTO ZAKLJUČKA
Josef Ressel, eden najzaslužnejših gozdarjev za 
revitalizacijo Krasa, je v naših gozdarskih krogih 
neupravičeno pozabljen. O Resslovi genialnosti ni 
nobenega pomisleka, njegov celotni opus upra-
vičeno uvrščamo med dediščino človeštva. Prav 
bi bilo, da bi skrb zanj in njegovo izročilo sprejeli 
kot častno obveznost in skupno vez vseh štirih 
gozdarskih društev med Jadranom in Alpami.

Da bi ohranjali in budili spomin na izjemnega 
in vsestranskega iznajditelja, gozdarja in ekonomi-
sta, ki je med prvimi spoznal, da lahko iz velikega 
siromaštva reši neuke ljudi s ponovno obnovo 
gozdov na Krasu. Sedaj, ko je Kras ponovno 
zelen, smo iz spomina izgubili zaslužnega pio-
nirja in začetnika oživljanja kamnite puščave. 
Spominjamo se ga samo ob stoletnicah rojstva 
ali smrti, nato pa hitro pozabimo nanj. Še slabše 
se je dogajalo, ko je leta 1893 Tržaško državno 
namestništvo odstopilo Odboru za proslavo 
stoletnice Resslovega rojstva različne spise, med 
njimi tudi Tržaški pogozdovalni načrt. Pozneje 
se je za izvirnimi dokumenti izgubila vsaka sled.

Morda bi se slovenski gozdarji zavzeli za 
ustanovitev Resslovega središča, kar je leta 1994 
predlagal B. Anko ter v dogovoru z MO Ljubljana 
prestavili kip z neugledne lokacije na Aškerčevi 
ulici v namensko urejen Resslov park med goz-
darskim inštitutom in gozdarsko fakulteto. Okolje 
spomenika na Aškerčevi se je namreč povsem 
spremenilo. Zdaj je tam samo Oddelek za farma-
cijo, ki z Resslom nima nič skupnega, razen tega je 
spomenik neopazen in skrit za vejnatim bukovim 
drevesom ter drugim grmičevjem.
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Iz tujih tiskov

Izvleček
Nestrukturne ogljikove hidrate (NOH, tj. škrob in 
topne sladkorje) se pogosto analizira v kontekstu 
odziva dreves na stresne dogodke (npr. sušo), 
ker služijo kot vir ogljika za rast in dihanje ter 
pomembno vplivajo na osmozo, ki vzdržuje tur-
gorski tlak, in transport snovi v drevesih v različnih 
okoljskih razmerah. Raziskovali smo vpliv razpo-
ložljivosti talne vode na listno fenologijo, sezonsko 
dinamiko debelinske rasti in vsebnost NOH v 
deblu puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) 
iz submediteranske regije. V ta namen smo vzorčili 
drevesa, ki rastejo na dveh sosednjih ploskvah, ki 
se razlikujeta v značilnostih tal: F-evtrični kam-
bisol na eocenski flišnih kamninah in L-rendzini 
leptosol na paleogenski apnenčasti kamnini. NOH 
smo analizirali v zunanjem lesu in živem floemu 
(ločeno za kolabirani in nekolabirani del). Rezultati 
so pokazali, da so bili prirastki lesa in floema ne 
F-ploskvi 41,6% oziroma 21,2%, širši v primerjavi 
z L-ploskvijo zaradi višje stopnje celičnih delitev. 
Količina NOH in topnih sladkorjev se je znatno 
razlikovala med deli tkiva in časom vzorčenja, 
medtem ko med ploskvama razlik nismo opazili. 
Količine škroba so bile največje v lesu, kar lahko 
pojasnimo z visokim deležem parenhimskih celic 
v lesu hrasta. V vseh tkivih smo našli dva jasna 
sezonska vrhunca v količini škroba: prvega v 
septembru-novembru, v obdobju obarvanja in 

Effect of soil water availability on intra-annual xylem and 
phloem formation and non-structural carbohydrate pools in 
stem of Quercus pubescens
Vpliv razpoložljivosti talne vode na sezonsko dinamiko nastajanja 
lesa in floema ter nestrukturne ogljikove hidrate v deblu puhastega 
hrasta

odpadanja listja, drugega pa v marcu-aprilu, tj. 
ob začetku kambijeve celične produkcije, ki mu 
sledi razvoj brstov. Količine prostih sladkorjev 
so bile najvišje v notranjem floemu in kambiju, 
tj. na mestih aktivne rasti. Razpoložljivost talne 
vode je znatno vplivala na sekundarno rast v deblu 
puhastega hrasta, zdi pa se, da je bil ta vpliv na 
količino NOH manjši. Rezultati kažejo, da je pri 
raziskavah vpliva stresnih dogodkov na rast in 
delovanje dreves potrebno upoštevati tudi lastnosti 
tal, kot je npr. razpoložljivost vode.

Ključne besede: kambij, prosti sladkorji, puhasti 
hrast, debelinska rast, škrob, Obsredozemlje

Objavljeno v:
gRIČAR, Jožica, ZAVADLAV, Saša, JYSKE, 
Tuula, LAVRIČ, Martina, LAAKSO, Tapio, 
HAFNER, Polona, ELER, Klemen, VODNIK, 
Dominik. 2018. Effect of soil water availability 
on intra-annual xylem and phloem formation 
and non-structural carbohydrate pools in stem 
of Quercus pubescens.

Tree physiology 39/2: 222-233 str.

Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1093/treephys/tpy101 
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Iz tujih tiskov

Izvleček
Rdeči hrast (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. 
Michx.) je dragocen listavec, ki izvira iz vzhodnega 
dela ZDA in Kanade. V Evropo so ga prinesli leta 
1691 in trenutno pokriva več kot 350.000 ha po vsej 
celini razen v najhladnejšem delu Skandinavije. 
Zaradi hitre rasti, svojih ekoloških značilnosti, 
dobrih lastnosti lesa in visoke ekonomske vre-
dnosti je dragocena drevesna vrsta. Rdeči hrast 
ima rad globoka, vsaj zmerno rodovitna, rahla, 
zmerno vlažna in kisla tla brez zbitih plasti. Na 
suhih, karbonatnih tleh ter na razmočenih ali 
slabo odcednih tleh ne uspeva dobro. Obnavlja se 
ali naravno s pomočjo zastornega gospodarjenja 
na manjših površinah ali pa sadimo sadike evrop-
skega porekla, nabrane v certificiranih semenskih 
sestojih. Ker rdeči hrast zahteva veliko svetlobe, 
je gospodarjenje z njim lahko »dinamično« in 
vključuje močnejše posege (rahljanje in redčenje 
od zgoraj), da bi kar najbolj zmanjšali tekmovanje 
drevesnih krošenj izbrancev. To omogoča vzgojo 
debelejših dreves za kakovostne končne izdelke 
(t.j. furnir, pohištvo iz masivnega lesa, gradbeni 
les itd.) v času obhodnje 80 – 100 let. Potreba 

Ecology and management of northern red oak  
(Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe: a review
Ekologija in gospodarjenje z rdečim hrastom  
(Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. Michx.) v Evropi: pregled

po oblikovalni rezi in obvejevanju je odvisna od 
gostote sestoja ob zasaditvi, nadaljnjih gozdno-
gojitvenih posegov ter od pojavljanja razsohlosti. 
Prilagoditveni potencial rdečega hrasta na pod-
nebne spremembe, predvsem sušo, je v primerjavi 
z nekaterimi avtohtonimi evropskimi vrstami 
večji, torej je pričakovati, da se bo njegov pomen 
v prihodnje še krepil.

Objavljeno v:
NICOLESCU, Valeriu-Norocel, VOR, Torsten, 
MASON, William L., BASTIEN, Jean-Charles, 
bRUS, Robert, HENIN, Jean-Marc, KUPKA, Ivo, 
LAVNYY, Vasyl, LA PORTA, Nicola, MOHREN, 
Frits, PETKOVA, Krasimira, RÉDEI, Károly, 
ŠTEFANČÍK, Igor, WĄSIK, Radosław, PERIĆ, 
Sanja, HERNEA, Cornelia. 2018. Ecology and 
management of northern red oak (Quercus rubra 
L. syn. Q. borealis F. Michx.) in Europe : a review. 

Forestry 0/0: 1-14 str.

Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1093/forestry/cpy032 
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Gozdarstvo v času in prostoru

Zavarovana območja širom sveta se srečujejo 
z velikimi pritiski potrebe po gospodarskem 
razvoju. Težko je varovati naravo, če v njeni oko-
lici ljudje živijo v pomanjkanju oziroma nimajo 
dobrih možnosti za kvalitetno življenje. Čeprav 
se zdi, da takšni primeri veljajo bolj za oddaljene 
kraje, kot na primer Afriko in Azijo, so pritiski 
na varovanje narave v Evropi in tudi pri nas, v 
Sloveniji, zelo veliki. Zato je pomembno, da se 
vedno znova sprašujemo in iščemo načine, kako 
lahko naredimo oboje hkrati – varujemo naravo 
in preko ohranjene narave omogočimo lokalnemu 
prebivalstvu dobro življenje. 

Odgovore na to vprašanje smo iskali v dve 
in pol letnem projektu ECO KARST, kjer se je 
povezalo 16 projektnih partnerjev iz Podonavja, 
vse od Nemčije do Črne Gore. Glavni cilj pro-

Projekt ECO KARST: ZA naravo, ZA ljudi 
GDK 945.4(045)=163.6

jekta, ki ga vodi Zavod za gozdove, je bil izbolj-
šati upravljanje na sedmih kraških zavarovanih 
območjih preko ozaveščanja o tem, kaj nudijo 
zdravi in ohranjanji ekosistemi (t.i. ekosistemske 
storitve), ter preko spodbujanja lokalnega naravi 
prijaznega podjetništva.   

Na vsakem izmed sedmih pilotnih območij smo 
kartirali 6 ekosistemskih storitev: les, voda in vodni 
viri, pašništvo in travišča, turistična atraktivnost 
narave, ne-lesni gozdni proizvodi in skladiščenje 
ogljika. Karte ekosistemskih storitev so služile kot 
orodje za komunikacijo z deležniki, s katerimi 
so upravljalci zavarovanih območij izvedli sklop 
treh delavnic. Na delavnicah so pregledali karte 
ekosistemskih storitev v smislu naravnih danosti 
ter skupaj s predstavniki različnih sektorjev (kme-
tijstvo, gozdarstvo, turizem ipd.) določili cilje - kaj 

Slika 1: Ekološki izdelki iz medu in apiturizem delujeta v dobrobit narave in ljudi. (foto: Kalkalpen NP)
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želijo na posameznem področju v regiji razvijati 
v prihodnje. Na kartah ekosistemskih storitev so 
označili mesta, kjer so priložnosti za razvoj naravi 
prijaznih dejavnosti. Tako so na participativen 
način nastali akcijski načrti za vsako izmed sedmih 
zavarovanih območij v projektu. Akcijski načrti 
so tudi pomembna osnova za pripravo skupne 
strategije za upravljanje kraških zavarovanih 
območij, ki je eden izmed rezultatov projekta. 

Vzporedno s kartiranjem ekosistemskih storitev 
je na vsakem pilotnem zavarovanem območju pote-
kal pregled obstoječih podjetij, ki delujejo v regiji 
in so na različne načine povezana z naravo. Skupaj 
z nemškimi strokovnjaki iz Globalne fundacije za 
naravo smo v projektu izdelali sedem analiz stanja, 
ki za vsako območje opredeljujejo priložnost za 
nadaljnji razvoj naravi prijaznih podjetij. Za Slove-
nijo so na območju Notranjskega parka izpostavili 
naslednje: področje eko-turizma in organizacije eko-
-turističnih paketov s poudarkom na izobraževanju 
in ozaveščanju, predelava lesa v končne izdelke, kot 
npr. izdelava lesenih hiš, eko-turistične kmetije s 
ponudbo lokalne hrane in prenočišči.

Pomemben cilj projekta ECO KARST je bila 
komunikacija z deležniki in podpora podjetjem 
in podjetniškim idejam, ki so naravi prijazne. 
Opredelitev kriterijev kaj je naravi prijazno pod-
jetje še ni zapisana v kamen, saj gre za relativno 
nov koncept. V osnovi velja, da so naravi prijazna 
podjetja tista, ki s svojo tržno dejavnostjo slonijo 
na trajnostnem koriščenju naravnih virov in s tem 
ne ogrožajo biodiverzitete ali pa jo celo pomagajo 
ohranjati. 

V projektu ECO KARST smo v podporo 
razvoju naravi prijaznih dejavnosti izvedli sedem 
treningov za potencialne in obstoječe zelene 
podjetnike. Na območju vsakega izmed sedmih 
zavarovanih območij smo izvedli tudi natečaje za 
najboljše naravi prijazne podjetniške dejavnosti 
ali ideje. Nagrajenci natečajev bodo lahko svoje 
izdelke ali storitve promovirali na lokalni in tudi na 
mednarodni ravni, saj bodo najboljše podjetniške 
prakse iz celotnega Podonavja predstavljene na 
zaključni mednarodni konferenci projekta ECO 
KARST, ki bo konec junija v Postojni. 

Slika 2: Ekstenzivna paša je primer naravi prijazne dejavnosti. (foto: Kalkalpen NP)



GozdVestn 77 (2019) 4 189

Gozdarstvo v času in prostoru

Slika 4: Fotolov je vedno bolj priljubljena naravi prijazna dejavnost. (foto: ®F-Sieghartsleitner)

Slika 3: Foto turizem je primer naravi prijazne  
dejavnosti, ki ima v Sloveniji izjemen potencial.  
(foto: Kalkalpen NP)

Projekt ECO KARST je sicer v fazi zaključeva-
nja, čeprav se nekatere podjetniške ideje za naravi 
prijazne dejavnosti šele dobro prebujajo. Skupaj 
smo zasejali semena idej kako lahko delujemo za 
naravo in za ljudi. Naj vzklijejo in dobro uspevajo 
vse tiste prave ideje in dejavnosti, da bo pustimo 
naravo vsaj tako lepo kot je sedaj še za prihodnje 
generacije.

Ana Bordjan, 
vodja projekta ECO KARST, 
Zavod za gozdove Slovenije
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Slika 1: Skupinska slika projektnih partnerjev in predstavnikov Alpske konvencije v PAR Kranjska Gora (13.12.2018) 
v času delovnega sestanka projekta v Sloveniji (Ljubljana) (foto: M. Kobal)

Gorski gozdovi in ekosistemi so v alpskem pro-
storu še posebej pomembni pri zmanjševanju 
tveganja pred naravnimi nevarnosti. Njihova 
pozitivna vloga se posledično vedno bolj uveljavlja 
pri načrtovanju tehničnih in drugih preventivnih 
ukrepov varstva pred hudourniki, erozijo in 
plazovi. Gozdovi lahko učinkovito varujejo pred 
naravnimi nevarnostmi kot so snežni plazovi, 
zemeljski plazovi, drobirski tokovi, skalni podori 
in hudourniki. Kljub tej pomembni funkciji gozda, 
pa je bilo do sedaj razvitih le nekaj strategij in 
političnih ukrepov, ki vključujejo vlogo gozdov pri 
obvladovanju tveganj pred naravnimi nesrečami 
in ki hkrati upoštevajo številne interese, zahteve in 
stroške. V prihodnosti lahko v alpskem prostoru 
pričakujemo skokovito naraščanje izzivov zaradi 
omejevanja poselitvenega prostora, povečevanja 
stroškov za varovanje naselij pred naravnimi 
nevarnostmi, naraščanja konfliktov in zahtev ter 
razvoja ''spornih'' gospodarstev, kot je monokul-
turni turizem. Ob neupoštevanju gorskih gozdov 
pri zmanjšanju tveganj pred naravnimi nevar-
nostmi, bo trajnostni razvoj alpskega prostora 
nemogoče doseči. 

greenRisk4ALPs: Razvoj novih ekosistemskih pristopov za 
obvladovanje tveganj v povezavi z naravnimi nesrečami in 
podnebnimi spremembami

GDK 945.4(045)=163.6

Namen projekta GreenRisk4ALPs (Razvoj 
novih ekosistemskih pristopov za obvladovanje 
tveganja v povezavi z naravnimi nesrečami in 
podnebnimi spremembami) je razvoj novih 
konceptov in strategij upravljanja z gozdovi v 
povezavi z zmanjšanjem tveganj pred naravnimi 
nevarnostmi in podnebnimi spremembami.
Glavni cilji projekta GreenRisk4ALPs so:
• upoštevanje vloge gozda pri trajnostnem obvla- 
 dovanju naravnih nevarnosti ob uravnoteženem  
 vključevanju ''zelenih'', tehničnih in preventiv- 
 nih ukrepov za zmanjševanje verjetnosti  
 nastanka naravnih nesreč;
• obravnavanje gorskih gozdov kot nepogre- 
 šljivega del vseh ukrepov, tako aktivnih kot  
 tudi preventivnih, potrebnih za blaženje  
 naravnih nevarnosti;
• z jasno strategijo, ki temelji na ekosistemskem  
 pristopu, premagati konflikte in spore pri  
 zmanjševanju ogroženosti pred naravnimi  
 nevarnostmi;
• v projekt vključiti vse pomembne deležnike  
 in jim s strokovnim svetovanjem omogočiti  
 nove pristope k preventivnemu ukrepanju.
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Projekt GreenRisk4ALPs je razdeljen na pet 
delovnih paketov (DP):
• Delovni paket 1 (PRONA): Delovni  
 paket vodi  projektni partner (PP) Oddelek 
 za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire  
 BF UL. Glavni cilj delovnega paketa je  
 razvoj novih orodij in pridobivanje novih  
 informacij na področju kompleksnega razmerja  
 gozd – naravne nevarnosti – tveganje.
• Delovni paket 2 (ACTINA): Vodilni partner  
 tega delovnega paketa je PP Bundesforschun- 
 gsund Ausbildungszentrum für Wald, Naturge- 
 fahren und Landschaft. Cilj paketa je na območju  
 vseh držav projektnih partnerjev prepoznati  
 pomembne deležnike in njihove strukture  
 odločanja.
• Delovni paket 3 (DORA): Tretji delovni paket  
 poteka pod vodstvom PP Europäische  
 Akademie Bozen / Accademia Europea di  
 Bolzano – EURAC Research, osnovni cilj pa je,  
 poleg ocene tveganja, vključevanje gospodarske  
 presoje ukrepov. Rezultat delovnih paketov  
 PRONA, ACTINA in DORA bo inovativno  
 orodje ''TEGRAV'', ki združuje analize tveganja  
 ter metode za vrednotenje posrednih in nepo- 
 srednih učinkov v smislu stroškov in stopnje  
 varovanja, ki temeljijo na: i) tehničnih ukrepih,  
 ii) ''zelenih'' ukrepih in iii) izogibanju škodnega  
 potenciala.

• Delovni paket 4 (ACRI): Četrti delovni paket  
 vodi PP Georg-August-Universität Göttingen  
 – Stiftung öffentlichen Rechts, cilj katerega  
 je oblikovanje nove komunikacijske strategije  
 za reševanju konfliktov med različnimi interesi 
 deležnikov s poudarkom na reševanju  
 družbenega kljubovanja.
• Delovni paket 5 (RIgOR): Vodi ga PP Institut  
 national de recherche en sciences et tech- 
 nologies pour l'environnement et l'agriculture,  
 Groupement de Grenoble. Cilj petega delovnega  
 paketa je seznanjanje občin in drugih upravlja- 
 vskih vladnih institucij z rezultati projekta in  
 sicer z namenom učinkovitega izvajanja novo  
 razvitih strategij.
Trije ključni rezultati projekta bodo: 
• Novo orodje FAT (ang. Forest Assessment  
 Toolbox), namenjeno ocenjevanju varovalne  
 funkcije gozdov pred naravnimi nevarnostmi  
 ter vpliv podnebnih razmer na varovalno  
 funkcijo gozdov.
• Nova priporočila in smernice ''zelene'' strategije  
 za obvladovanje tveganj v alpskem prostoru,  
 ki vključujejo i) komunikacijski načrt za  
 participativno vključevanje vseh deležnikov  
 v proces informiranja in odločanja, ii) koncepte  
 za premagovanje nacionalnih omejitev pri  
 ekosistemskem pristopu upravljanja z narav- 
 nimi nevarnostmi, ter iii) smernice, ki temeljijo  

Slika 2: Posledice neurja oktobra 2018 na območju skalnega podora Belca (foto: M. Kobal)
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Slika 3: Posledice neurja oktobra 2018 v povirju Belce (foto: M. Kobal)

 na ekosistemskem pristopu in prednostno  
 obravnavajo ''zelene'' strategije pri obvladovanju  
 tveganja naravnih nevarnosti na občinski ravni. 
• Priročnik za upravljanje z gozdovi in naravnimi  
 nevarnostmi (ang. Forest & Risk Management  
 Workbook), ki predstavlja nov standardiziran  
 pristop pri gospodarjenju z varovalnimi gozdovi  
 in bo hkrati namenjen za celoten alpski prostor. 

Projekt, ki je del evropskega transnacionalnega 
programa Interreg Območje Alp, se je pričel 
maja 2018 in se bo končal aprila 2021. V projekt 
je vključenih dvanajst projektnih partnerjev iz 
naslednjih alpskih držav: Avstrija (3), Francija 
(1), Nemčija (2), Italija (3), Slovenija (2) in Švica 
(1). Vodilni partner projekta je Zvezni razisko-
valni in izobraževalni center za gozdove, naravne 
nesreče in pokrajino (Bundesforschungs- und 
Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren 
und Landschaft BFW) iz Avstrije. Slovenijo v 
projektu zastopata dva projektna partnerja: Zavod 
za gozdove (Jurij Beguš) in Biotehnična fakulteta 
UL - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire (doc. dr. Milan Kobal). V projekt sta kot 
opazovalca vključeni še občina Kranjska Gora in 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Vse dejavnosti projekta se izvajajo na nivoju 
pilotnih akcijskih regij (PAR): Courmayeur (Ita-
lija), Kranjska Gora (Slovenija), Oberammergau 
(Nemčija), Parc de Baronnie (Francija), Sterzing/
Gossensass (Italija) in Vals/Brenner (Avstrija). 
Pilotne akcijske regije so hkrati aktivni projektni 
partnerji projekta. Da bi spodbudili uspešen proces 
implementacije rezultatov projekta in sodelo-
vanje med nacionalnimi in multinacionalnimi 
institucijami, so v projektno skupino vključene 
še EUSALP, Alpska konvencija in CIPRA. 

Več informacij o projektu se nahaja na spletni 
strani projekta (http://www.alpine-space.eu/pro-
jects/greenrisk4alps/en/home) in Facebook profilu 
Katedre za krajinsko znanost in geoinformatiko, 
BF UL (https://www.facebook.com/kzg.bf/).

doc. dr. Milan Koba Barbara Žabota, 
Domen Oven
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V predavalnici Janeza Hribarja na biotehniški 
fakulteti Univerze v Ljubljani je bila vzporedno z 
mednarodno razstavo primerov kvalitetne lesene 
gradnje v Sloveniji in širše v alpskem prostoru 
organizirana Delavnica o zaščiti, vgradnji in 
uporabi lesa na prostem. V okviru delavnice 
so bile izpostavljene prednosti lesene gradnje 
za uporabnika, predvsem pa znanje in praksa, 
kako zagotoviti kvalitetno leseno gradnjo. V 
uvodnem delu so prisotne nagovorili prof. dr. 
Miha Humar, prodekan za kakovost in gospo-
darske zadeve biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani (bF UL), dr. Jože Podgoršek, državni 
sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo gozdar-
stvo in prehrano (MKgP) ter prof. dr. Milan 
šernek, prodekan za lesarstvo bF UL. Sledila je 
otvoritev potujoče razstave kvalitetnih lesenih 
objektov v alpskem prostoru Triple Wood, ki 
se bo v letu 2019 pojavljala na več strokovnih 
dogodkih. V nadaljevanju so v okviru strokovnih 
predavanj svoje znanja in izkušnje predstavili 
različni strokovnjaki. Delavnica se je zaključila 
s predstavitvami treh dobrih praks s Slovenije. 
Sledilo je druženje in izmenjava izkušenj v avli 
predavalnice Janeza Hribarja. Evaluacija delav-
nice je pokazala, da so bili udeleženci zadovoljni 
s predstavljeno vsebino in da si v prihodnje želijo 
še več primerov dobrih praks oziroma rešitev 
za zagotavljanje kvalitetne lesene gradnje, ki je 
edino zagotovilo, da se bodo investitorju tudi v 
prihodnje odločali zanjo. 

Prof. dr. Miha Humar, prodekan za kako-
vost in gospodarske zadeve bF UL je prisotne 
pozdravil in predstavil fakulteto: »Biotehniška 
fakulteta je družbeno odgovorna fakulteta, ki 
pokriva dve različni proizvodni verigi, gozdno 
lesno in živilsko prehrambno. Zagotovo je gozdno 
lesna veriga ena od, v preteklosti, zanemarjenih 
verig, in še danes se velike količine lesa izvozimo. 
Eden od neizkoriščenih potencialov rabe lesa je 
prav zagotovo v gradbeništvu, kjer želimo vse 
deležnike izobraziti, da bodo znali pravilno in 
odgovorno uporabljati les.« 

Delavnica o zaščiti, vgradnji in uporabi lesa na prostem uspešna, 
udeleženci napolnili predavalnico Janeza Hribarja
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Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar na 
MKgP: »Na MKGP je zelo pomembo, da znamo 
les pripeljati do čim višje dodane vrednosti. S tega 
zornega kota je projekt Triple Wood pomemben 
aktivator za rabo lesa v gradnji. Projekt Triple 
Wood je pomemben tudi z drugega zornega kota, 
saj pri leseni gradnji govorimo tudi o ponoru CO2. 
V tem duhu lesena gradnja pomembno prispeva k 
zmanjšanju izpusta toplogrednih plinov. Današnja 
delavnica je pomembna za prepoznavanje lesa 
kot gradbenega materiala prav pri tistih, ki bodo 
v prihodnje odločali o rabi lesa, za arhitekte, ki 
bodo vključevali lesene elemente v gradnjo. Zelo 
zanimiva je tudi razstava, ki predstavlja primere 
dobrih praks, da je mogoče z lesa zgraditi odlične 
zgradbe, tako za bivanje, za javne zavode kot velika 
hale v živalskih vrtovih.«

Prof. dr. Milan šernek, prodekan za lesar-
stvo na bF UL je predstavil študij na Oddelku za 
lesarstvo in povabil vse prijavljene mentorje, da 
se skupaj z dijaki udeležijo Informativnega dne 
ali pa predstavnike oddelka povabijo na srednje 
ali višje šole: » Les je edina obnovljiva surovina, 
ki je imamo v Sloveniji v izobilju. Študij lesarstva 
omogoča predvsem poglobitev znanj o lesu in 
lesnih kompozitih ter sodobnih tehnologijah za 
predelavo in obdelavo lesa, pa tudi obogatitev znanj 
o konstruiranju in oblikovanju ter gospodarjenju 
z lesom in lesnimi proizvodi.«

Sledila so zelo različna in aktualna strokovna 
predavanja, ki so udeležencem ponudila najno-
vejša znanja in odgovore na vprašanja povezana z 
estetiko lesenih stavb, njihovo funkcionalnostjo, 
namembnostjo, vzdrževanjem, ekološko funkcijo, 
potresno in požarno zaščito ter drugo.

Strokovna predavanja je začela Lenka Kavčič, 
direktorica arhitekturnega festivala ODPRTE 
HIšE SLOVENIJE, ki je izpostavila: »Delavnica v 
pravem trenutku in na pravem mestu postavlja in 
odgovarja na prava vprašanja v zvezi z leseno gra-
dnjo.« Lenka Kavčič spremlja inovativne pristope in 
posege v prostor, ki trajnostno, smotrno in razumsko 
oblikujejo prostor in uporabnikom ponujajo prilo-
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žnosti za kakovostno bivanje in delo. Na delavnici je 
poleg prednosti uporabe lesa kot najbolj modernega 
materiala pri gradnji udeležencem predstavila več 
primerov kakovostnih večnadstropnih lesenih stavb, 
ki predstavljajo nov trend v stavbarstvu.

Sledilo je predavanje prof. dr. Mihe Humar, 
vodje Katedre za lesne škodljivce, zaščito in 
modifikacijo lesa na bFUL, ki je skupaj s sode-
lavci tesno povezan z razvojnimi oddelki lesno 
predelovalnih podjetjih. V zadnjih letih sta kar 
dva na katedri razvita patenta prešla na industrijski 
nivo proizvodnje. Za svoje delo je prof. dr. Miha 
Humar skupaj s sodelavci prejel Puhovo nagrado 
Republike Slovenije za pomembne dosežke na 
področju lesarstva. Predstavil je kako zagotoviti 
želeno življenjsko dobo lesa. Izpostavil je tri 
dejavnike: izbira primerne vrste lesa, primerna 
zaščita lesa in primerna konstrukcija. Opozoril 
je na karakteristike, ki vplivajo na življenjsko 
dobo lesene fasade, predvsem, da je potrebno les 
v primeru navlažitve čimprej posušiti in da mora 
v ta namen imeti lesena fasada prezračevalni 
kanal, vsaj 30 cm oddaljena od tal in biti zaščitena 
z dovolj velikim nadstreškom, ki les ščiti pred 
vremenskimi dejavniki. 

V naslednjem predavanju je prof. dr. Marko 
Petrič s Katedre za lepljenje, lesne kompozite, 
obdelavo površin in konstruiranje na bioteh-
niški fakulteti Univerzi v Ljubljani, predstavil 
izzive in novosti pri zaščiti površin lesa v zunanji 
uporabi. Dejal je, da je les na prostem nujno 
ščititi, če želimo podaljšati njegovo življenjsko 
dobo. Opozoril je, da površinski premazi na 
prostem nudijo zaščito površine lesa do 5 let, 
potem je potrebno premaz obnoviti. Premazi se 
bolje obnesejo na prostem, če so temnejših barv, 
če so enakomerno nanešeni po vsej površini, če 
vsebujejo UV zaščito in če so nanešeni na les z 
nižjo gostoto, ki je bil predhodno obdelan z biocidi. 

Sledilo je predavanje gregorja Repa iz podjetja 
Silvaprodukt d.o.o., ki je sodeloval pri razvoju 
inovativnega postopka in opreme za termično 
modifikacijo lesa. Po osnovni izobrazbi kemik je 
prepričan, da je les iz domačih gozdov edina prava 
izbira ter priložnost za hiter in zares trajnosten 
razvoj, zato je udeležencem delavnice predstavil 
prednosti in možnosti uporabe termično modi-
ficiranega lesa kot alternativo pogosto upora-
bljenega sibirskega macesna in tropskih vrst lesa. 
Na fotografijah je prikazal več primerov uporabe 

Slika 1: Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene industrije pri GZS v pogovoru z dr. Jožetom Pod-
gorškom, državnim sekretarjem in mag. Robert Režonja, v.d. generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo 
in lovstvo, oba na MKGP (foto: Kraftart)
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termično modificiranega lesa, ki tudi po daljšem 
obdobju izpostavljenosti na prostem ohranja svojo 
kakovost, funkcionalnost in estetiko. Opozoril je, 
da je termična modifikacija lesa v Sloveniji prisotna 
nekje od leta 2000, njegova uporaba pa je tako 
v slovenskem kot svetovnem merilu v porastu.

V naslednjem predavanju je raziskovalka Zavoda 
za gradbeništvo Slovenije dr. Katja Malovrh Rebec 
predstavila okoljsko vrednotenje lesa v stavbah in 
kako bodo podatki LCA vključeni v BIM. Posebej 
je izpostavila, da je potrebno pri uporabi različnih 
materialov za gradnjo upoštevati vplive materiala 
na okolje in na zdravje ljudi. Predstavila je izvajanje 
celostnega vrednotenja stavb ter kako bo z vnosom 
tovrstnih podatkov v BIM, kjer bodo potencialni 
uporabniki lahko dobili odgovor na vprašanja kot 
so npr. koliko CO2 je vgrajenega v njegovo hišo, 
kolikšen bo CO2 odtis v primeru jeklene oziroma 
lesene konstrukcije, ipd.

Milan Hajduković s Slovenskega združenja 
za požarno varnost je opozoril, da so na SZPV 
pripravili predlog tehničnih smernic »Požarna 
varnost v stavbah«, ki naj bi izšle v letu 2019 in 
ki za gradnjo stavb z leseno nosilno konstrukcijo 
dopušča višino do 22 m. Skladno z novimi smerni-
cami je predstavil Zasnovo požarne varnosti lesenih 
objektov in opozoril, da lesene konstrukcije lahko 
dosegajo predpisano požarno odpornost, proble-
matično je lahko le nadaljnje tlenje lesa. Slabosti 
lesa kot gradbenega materiala v primerjavi s kla-
sično gradnjo v primeru požara se pojavijo takrat, 
kadar lastnosti lesa ne poznamo dovolj dobro in 
posledično z njim ne ravnamo pravilno. Opozoril 
je, da je med sprejemljivejšimi ukrepi varstva pred 
požarom vgradnja sprinklerskega sistema in da je 
treba poskrbeti za ustrezno odvodnjavanje, da se 
prepreči razlitje vode v votle dele stavbe, ki jih je 
problematično osušiti in jih je treba zavarovati pred 
razvojem gliv. Izpostavil je tudi, da je smiselno graditi 
do 6 nadstropne lesene stavbe, višje konstrukcije 
so z vidika požarne varnosti vprašljive.

Sledilo je predavanje dr. bruna Dujić, ustanovi-
telja svetovalnega in projektivnega podjetja CbD 
za projektiranje sodobnih lesenih konstrukcij na 
potresnih območjih, ki je za svoje delo prejel tudi 
nagrado Inženirske zbornice Slovenije. V svojem 
predavanju je predstavil prednosti uporabe lesa v 
stavbah s poudarkom na potresni odpornosti ter 
poudaril pomen poznavanja lastnosti lesa v gradnji. 
Med prednostmi je izpostavil les kot energent, izo-
lator in da v primeru požara ščiti sam sebe in da je 
po nosilnosti glede primerljiv z jeklom ter drugo. 
Opozoril je, da izračun premika pri potresnih 
testih poteka prek jeklenih elementov in posebej 
izpostavil, da z vidika potresne odpornosti pripo-
ročljiva gradnja lesenih stavb do 6 nadstropij ter, 
da je potrebno izobraževati lastnike lesenih zgradb, 
saj pri neodgovornem ravnanju, vzdrževanju lahko 
hitro pride do poškodb konstrukcijskih elementov 
(npr. pojav gliv ob zamakanju).

Strokovnim predavanjem so sledile tri pred-
stavitve dobrih praks v Sloveniji, Sašo Stošič, 
Mizarstvo Hrovat, je predstavil lesene izdelke, 
ki jih v njihovi delavnici izdelujejo za uporabo 
na prostem; Matej gašperič iz biro gašperič 
je v predavanju z naslovom Lesene fasade pa ne! 
predstavil pomisleke naročnikov in argumente, 
s katerimi jih nagovarja k odločitvi za leseno 
fasado; Maja Mehlin iz Tesarstva Mehlin pa je za 
zaključila delavnico s pojasnilom, zakaj je zaščita 
lesenih konstrukcij pomembna in na kakšen način 
jo izvajajo v njihovem podjetju.  

Udeleženci delavnice zaščita, vgradnja in upo-
raba lesa na prostem so izmenjavo izkušenj zaključili 
z druženjem v avli predavalnice Janeza Hribarja 
in ogledom razstave Triple Wood. Organizatorji 
so v dneh po delavnici za vse udeležence pripravili 
kratko anketo, ki je pokazala, da so bili zadovoljni 
z vsebino in izvedbo delavnice. Konkretni predlogi 
za izboljšave pa bodo vključeni v delavnico, ki jo 
organizatorji načrtujejo za naslednje leto. 

Tina Drolc, Polona Hafner
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Na z oblaki zastrt 11. april se je v dvorani prof. 
Janeza Hribarja na Jamnikarjevi 101 zbralo 135 
strokovnjakov s področja gozdarstva, agrono-
mije in okoljskih ved. Člani katedre za Gozdno 
tehniko in ekonomiko Oddelka za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete smo 
namreč organizirali že petintrideseto posvetovanje 
Gozdarski študijski dnevi. Tema letošnjega posve-
tovanja se je nanašala na enega najpomembnejših, 
a nemalokrat zapostavljenih rastiščnih dejavni-
kov – gozdnimi tlemi –, ki skupaj s podnebjem, 
reliefom in biocenozo tvorijo kompleks gozdnega 
ekosistema. Gozdna tla predstavljajo svojevrsten 
objekt proučevanja zlasti naravnih procesov, ki 
se odvijajo v njih ali ki vplivajo na njihov razvoj. 
Razumevanje slednjih je še vedno zavito v tančico 
skrivnosti, ki so zakopana pod zemljo in nosijo 
krinko interakcij med živimi in neživimi dejavniki. 
Nemalokrat se zato o ravnanju z gozdom in še 
posebej z gozdnimi tlemi odločamo na osnovi 

gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju z gozdom –  
odmev 35. gozdarskih študijskih dni
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pomanjkljivih informacij in znanja ter se učimo 
s pomočjo poskusov in napak.

Celodnevni dogodek se je začel s pozdravnimi 
nagovori direktorja Zavoda za gozdove Slovenije 
Damjana Oražma, direktorja Gozdarskega inšti-
tuta Slovenije dr. Primoža Simončiča, državnega 
sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano dr. Jožeta Podgorška, prodekana 
Biotehniške fakultete za študijsko dejavnost prof. 
dr. Davorina Gazvode ter prodekana za področje 
gozdarstva prof. dr. Andreje Bončine. Sledila so 
uvodna vabljena predavanja dr. Primoža Simončiča 
iz Gozdarskega inštituta Slovenije, upokojenega 
profesorja Biotehniške fakultete dr. Boštjana 
Koširja ter prof. dr. Martina Ziesaka iz Oddelka 
za gozdarstvo Univerze uporabnih znanosti 
Bern. Osrednji del posvetovanja je bil razdeljen 
v tri sklope, s štirimi predstavitvami v vsakem 
sklopu, skupaj dvanajst zanimivih predavanj, ki 
so dostopna – skupaj z digitalno inačico zbornika 

Slika 1: Registracija udelezencev (foto: A. Skvarča).
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Slika 2: Uvodno predavanje dr. Simončiča (foto: A. Skvarča) Slika 3: Uvodni pozdrav dr. Podgorška (foto: A. Skvarča)
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– na spletni strani http://gsd.bf.uni-lj.si/2019/. V 
prispevkih, ki so rezultat znanstvenoraziskoval-
nega in strokovnega dela v povezavi s praktičnimi 
izkušnjami, so avtorji izpostavili pomen gozdnih 
tal, njihovih funkcij in ekosistemskih storitev 
ter posledic človekovega delovanja, ki predvsem 
preko gospodarskih aktivnosti vplivajo na naravne 
procese v gozdnih tleh. Tla – in posebno gozdna 
tla – so bila v prispevkih obravnavana s pravnega, 
družbenega in pedološko-geokemičnega vidika, z 
vidika gojenja gozdov, gozdnogospodarskega načr-
tovanja in pridobivanja lesa. Slednji je bil deležen 
posebne pozornosti zaradi neposredne povezave 
posvetovanja s projektom Vpliv strojne sečnje na 
gozd in določitev meril za njeno uporabo, ki ga 
financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Obema 
organizacijama se zahvaljujemo za zagotavljanje 
materialnih možnosti za organizacijo posvetovanja 
in znanstvenoraziskovalno delo obravnavanega 
področja. Več informacij o projektu je dostopnih 
na povezavi: https://bit.ly/2v9iiVF.

V luči posodabljanja tehnologij pridobivanja 
lesa (npr. strojna sečnja) in razvoja novih načinov 

dela se večji poudarek daje ekološki komponenti 
trajnostnega gospodarjenja. Zaradi svojevrstnih 
značilnosti gozdarske mehanizacije se spreminjata 
ne zgolj učinkovitost in varnost izvedbe del, temveč 
tudi način dela. Strojno sečnjo z ozirom na gozdna 
tla najbolj zaznamuje precejšen obseg vožnje po 
gozdnih tleh, kar predstavlja tako tehnološki kot 
ekološki izziv. Z novimi znanji in strokovnimi 
izkušnjami želimo prispevati k zmanjševanju 
negativnih vplivov na gozdna tla ob hkratni 
optimizaciji proizvodnje. Pomemben prispevek 
predstavljajo vse študije, ki so bile predstavljene 
na letošnjih Gozdarskih študijskih dnevih. Za 
to gre zahvala vsem avtorjem in udeležencem; 
sponzorjem in donatorjem pa hvala za podporo 
pri organizaciji. Verjamemo, da je posvetovanje 
dvignilo tako zavedanje o pomenu gozdnih tal 
kot zanimanje za spoznavanje in raziskovanje 
tega širokega, a privlačnega področja ter upamo, 
da se bodo utrinki in spoznanja s posvetovanja 
odražali znotraj strokovnih vsebin in praktičnega 
dela v operativi.

Vasja Leban, prof. dr. Janez Krč
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„Rezultati znanstvenikov, ki so pri raziskovanju 
koristili javno financiranje, morajo biti odprto 
dostopni“ je sedaj že dolgo časa promovirana 
mantra politike Evropske komisije, ki se je delno 
udejanila že v okviru 7. okvirnega programa (FP 
7), polno zaživela pa s programom financiranja 
Horizon 2020 (oz. Obzorja 2020). Slednji je obvezo 
dostopnosti do objav nadgradil še z obvezo dosto-
pnosti do raziskovalnih podatkov in zahtevo po 
načrtovanju ravnanja z raziskovalnimi podatki 
(DMR - Data Management Plan). 
Odprt dostop poveča:
• dostop do informacij na svetovni ravni,
• dostop do znanstvenih dosežkov in znanja tudi  
 ljudem revnejših držav,
• vidnost objav, raziskovalcev in raziskovalnih  
 ustanov,
• citiranost objav,
• uporabnost (branje) člankov,
• brezplačen dostop do informacij.

Znanstvene objave, financirane z javnimi 
sredstvi, morajo, ne glede na način objave, biti 
shranjene v OpenAIRE kompatibilne repozitorije. 
Repozitoriji zagotavljajo trajno hranjenja gradiva 
in dostop širšemu krogu uporabnikov. Vendar 
le preko OpenAIRE kompatibilnih repozitorijev 
lahko Evropska komisija preverja izpolnjevanje 
določil iz pogodbe o sofinanciranju.

Slovenska Nacionalna strategija odprtega 
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih 
podatkov v Sloveniji 2015−2020 (2015) sledi 
določilom Evropske komisije in določa zago-
tavljanje odprtega dostopa (angl. Open Access, 
OA) do vseh: 
• recenziranih znanstvenih člankov,
• prizadevanje za shranitev raziskovalnih  
 podatkov, ki so bili podlaga objavljenim  
 člankom in
• prizadevanje za odprtost znanstvenih mono- 
 grafij, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno  
 financiranih raziskav. Dodatno tudi določa,  
 naj domače znanstvne revije, katere izhajajo s  

Odprt dostop: obveza za avtorje, priložnost za bralce in izziv za 
knjižničarje

GDK 945.21+945.12(045)=163.6

 pomočjo javnih sredstev, zagotovijo odprti  
 dostop do svojih vsebin. Nacionalni strategiji  
 sledi tudi Pravilnik o postopkih (so)financiranja  
 in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja  
 raziskovalne dejavnosti (2016), ki v 58. členu  
 govori o objavi raziskovalnih rezultatov  
 izvajalca, da so avtorji dolžni pri vseh objavah,  
 ki so nastali z nacionalno finančno pomočjo  
 to tudi navesti. V 102. in 103. členu pa zahteva  
 samoevalvacijsko oceno učinkov odprtodosto- 
 pnih objav recenziranih znanstvenih člankov,  
 ki se nanašajo na raziskovalne rezultate.

Iz vsega naštetega zato ne zadostuje, da je 
članek dostopen:
• na spletni strani projekta/raziskovalca/ 
 inštitucije,
• na družbenih omrežjih (npr. ResearchGate),
• v OA reviji (izjema le, če ima revija ustrezno  
 OpenAIRE kompatibilno platformo) ali 
• kot OA članek, 
ali zaveden:
• v podatkovnih zbirkah (npr. COBISS, WoS,  
 Scopus) ali 
• v COBISS-u.

Avtor (oz. inštitucija zaposlitve avtorja), kot 
primarni nosilec materialnih avtorskih pravic je 
tisti, ki lahko te pravice prenese na tretjo osebo 
(npr. založnika). V primeru zagotavljanja odprtega 
dostopa do objav financiranih z javnimi sredstvi 
mora tako avtor posrbeti, da obdrži pravico 
samoarhiviranja objave (tj. shranjevanje objave 
v inštitucionalnem ali področnem OpenAIRE 
kompatibilnem repozitoriju). V praksi se sreču-
jemo z različnimi vrstami založniških soglasij:
• članek objavljen v (naročniški) reviji, v repo- 
 zitorij pa lahko avtor shrani avtorjevo prvo  
 različno članka, tj. verzijo besedila, ki ga je  
 posala v recenzijo (angl. preprint);
• članek objavljen v (naročniški) reviji, v  
 repozitorij pa lahko avtor shrani prednatis  
 (angl. postprint), tj. končna recenzirana  
 različica besedila sprejetega v objavo a še brez  
 grafičnih elementov založnika;
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• članek objavljen v (naročniški) reviji, v repozi- 
 torij pa lahko avtor shrani končno verzijo (angl.  
 publisher's version). Mnoge revije omogočajo  
 avtorju (oz. instituciji) plačilo stroška odprte  
 objave (angl. APC - article processing charge).

Razen pri plačilu APC lahko založnik pri osta-
lih vrstah soglasja, dodatno določi še čas trajanja 
odloženega odpstega dostopa (t. i. embargo).

V slovenskem prostoru smo knjižničarji pre-
vzeli pobudo in upravljamo s kar nekaj ustre-
znimi (OpenAIRE kompatibilnimi) repozitoriji.  
V Gozdarski knjižnici upravljamo z dvema repo-
zitorijema: za zaposlene na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije upravljamo DiRROS-SciVie, v okviru 
Biotehniške fakultete UL pa upravljamo RUL 
(Repozitorij Univerze v Ljubljani). Dodatno še 
Zveza gozdrskih društev Slovenije upravlja DiR-
ROS-ZGDS. Avtorji, ki želijo delo samorahivirati 
ali objaviti v enem izmed naštetih repozitorijev 
naj tako:
• preverijo materialne avtorsko pravne pogoje,
• pripravijo ustrezno e-verzijo dokumento in  
 jo po e-pošti posredujo upravljalcu izbranega  
 repozitorija in
• v knjižnico posredujejo podpisano izjavo/ 
 spremni list, ki vsebuje tudi podatek o prvi  
 objavi, morebiten podatek o embargu in  
 podatek o projektu (financer, št. projekta,  
 ime, akronim).
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Uvodnik

Razmišljajmo globalno, delujmo lokalno
V zdajšnjem času je globalno trgovanje postalo stalnica. Les pri tem ni 
izjema, saj je trgovanje z lesnimi proizvodi glede na vrednost na visokem 
osmem mestu v svetovni trgovini. Les potuje iz ali v bolj oddaljene dežele 
z ladijskim ali želežniškim transportom in lahko traja več tednov, preden 
prispe do končnega naročnika. Med transportom je les izpostavljen 
različnim negativnim dejavnikom in obstaja velika verjetnost okužbe z 
različnimi glivami in plesnimi, ki ga lahko razvrednotijo. Avtorji prvega 
prispevka tokratne številke so proučevali, v kolikšni meri razmere v 
ladijskem kontejnerju omogočajo razvoj gliv modrivk in plesni, ki pov-
zročajo predvsem barvne spremembe lesa. V tem kontekstu se ponovno 
pojavlja vprašanje, zakaj kot ena najbolj gozdnatih držav uvažamo les iz 
drugih koncev sveta. Eden od pomembnih dejavnikov je prav gotovo 
pomanjkanje lesa za domačo lesnopredelovalno industrijo, saj dober 
del lastnega izvozimo v sosednje dežele, kar je svojevrsten paradoks, 
ki ga bomo lahko rešili le s sistemskim pristopom vseh odločevalcev 
za vzpostavitev stabilne lokalne (državne) gozdno-lesne verige. Po 
drugi strani pa je eksotičen les cenjen zaradi svoje pregovorne trajnosti, 
mehanskih lastnosti in posebnih estetskih vrednosti. Na tem mestu je 
treba povečati zavest javnosti o pomenu uporabe domačih drevesnih 
vrst in njihovih pozitivnih lastnostih tudi zaradi ohranjanja okolja. 
Znanje domačih strokovnjakov je omogočilo razvoj metod zaščite 
lesa, ki bistveno izboljšajo njegovo trajnost in tako podaljšajo njegovo 
življenjsko dobo. Lesena fasada iz sibirskega macesna ima mnogo višji 
ogljični odtis kot fasada iz lokalno pridobljene in ustrezno zaščitene 
smrekovine ali macesnovine. Hkrati bi bil smiseln preobrat glede na 
pogoste estetske napake lesa, kot so razna razbarvanja, ki pa ne vplivajo 
na mehanske lastnosti lesa in bi jih namesto kot napake lahko obravnavali 
kot posebnosti in s tem kot nove tržne niše.

Gospodarjenje z gozdom pomeni tudi upravljanje s prostorom. Nekatere 
površine se zaraščajo, druge je treba izkrčiti zaradi različnih razlogov 
glede želje po drugačni namenski rabi. V skrajnem primeru so lahko 
na udaru tudi habitatna območja, ki so pomembna z vidika zaščite 
življenjskega prostora določene vrste ali habitatnega tipa. Kadar po stro-
kovni presoji ni drugačne možnosti kot poseg v zaščiteno območje in je 
družbeni interes za spremembo rabe prevelik, takrat Zakon o ohranjanju 
narave omogoča vzpostavitev nadomestnega habitata. To pomeni, da se 
umetno vzpostavi prvotni habitatni tip ali življenjski prostor določene 
vrste na površini v ugodnem stanju in najmanj take velikosti, kot je 
bila površina, v katero je bilo poseženo. Primer dobre prakse v bližini 
Lendave predstavljamo v tej poletni števili. Tokratni strokovni članek 
pa ponuja nabor smernic za mnogonamensko in trajnostno gospodar-
jenje z gozdovi na Krasu. Prepričani smo, da bo prenekatera smernica 
prišla zelo prav pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov v prihodnje.

dr. Mitja SKUDNIK, dr. Polona HAfNEr
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Znanstvena razprava
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Mikroklimatske razmere v ladijskem kontejnerju 
Microclimate conditions in an Intermodal Container

Miha HUMAr1, Davor KržIšNIK2, Boštjan LESAr3

Izvleček:
Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B.: Mikroklimatske razmere v ladijskem kontejnerju; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 
5-6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod avtorji, jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka šivic.
V ladijskem kontejnerju smo spremljali mikroklimatske razmere (relativna vlažnost zraka in temperatura). Kontejner 
je bil napolnjen s tehnično sušenim smrekovim lesom (Picea abies). Zabojnik je bil na desettedenski poti med Slovenijo 
in Japonsko. Vzporedno s tem smo v laboratorijskih razmerah določili odpornost lesa smreke proti glivam modrivkam 
in glivam plesnim. Z analizo dinamične sorpcije vodne pare (DVS) smo določili sorpcijske lastnosti lesa. Na lesnih 
površinah, ki so bile izpostavljene klimi z relativno zračno vlažnostjo nad 93 %, so se razvila glivna obarvanja. rezultati 
laboratorijskih testov so v skladju z meritvami v ladijskem kontejnerju. relativna zračna vlažnost v kontejnerju je bila 
nižja od 93 %, zato na transportiranem lesu nismo opazili znakov plesnenja.
Ključne besede: Smrekov les, relativna zračna vlažnost, temperatura, glive modrivke, glive plesni

Abstract:
Humar, M., Kržišnik, D., Lesar, B.: Microclimate conditions in an Intermodal Container; Gozdarski vestnik (Professi-
onal Journal of forestry), 77/2019, vol 5-6. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 18. Translated by 
authors, proofreading of the Slovenian text Marjetka šivic.
Microclimatic conditions (relative air humidity and temperature) were monitored in an intermodal container with 
technically dry Norway spruce (Picea abies) wood inside. Container was on its 10 weeks lasting transport from Slovenia 
to Japan. In parallel, the susceptibility of Norway spruce wood to discolouring fungi was determined in laboratory 
conditions and sorption properties of wood were elucidated with a dynamic vapour sorption (DVS) analysis. Conside-
rable fungal discoloration developed on wood surfaces that were exposed to a climate with rH above 93%. The results 
of the laboratory assessment correlated with the observations of mould development in the container. The rH in the 
container was below 93%, so there was no mould growth on the transported Norway spruce wood.
Key words: Norway spruce wood, relative humidity, temperature, mould, blue stain fungi
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Tudi v svetovnem merilu sodi les med zelo 
pomembne surovine. Po  vsem svetu poteka glo-
balizirana trgovina z lesom. Zaradi nizke gostote 
in relativno nizke vrednosti se za transport lesa 
pogosto poslužujejo ladijskega transporta. Zložaje 
desk navadno postavijo neposredno v ladijski 
trup, vedno pogostejši pa postaja tudi transport 
v kontejnerjih. Skupina lesnih proizvodov (hlodi, 
okrogel les, deske, plošče, peleti, sekanci …) so 
tako glede na vrednost uvrščeni na osmo mesto 

v svetovni trgovini; za gorivi, transportnimi sred-
stvi, pisarniško in telekomunikacijsko opremo, 
kemikalijami, rudninami, jeklom in oblačili (fAO, 
2007). Med transportom obstaja velika verjetnost 
okužbe lesa z glivami modrivkami in plesnimi 
(Baecker in sod., 1995; Welling in Lambertz, 2008).

Glive modrivke povzročajo širok spekter barvnih 
sprememb: vse od svetlo sive, prek temno sivih, 
modrih, rjavih, zelenih do črnih odtenkov. Barva 
pomodrelega lesa je odvisna od strukture melanina 
in strukture samega lesa (Humar in sod., 2008). Glive 
modrivke pogosteje obarvajo beljavo, čeprav jih pri 
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nekaterih vrstah v poznejših stopnjah okužbe naj-
demo tudi v jedrovini. Te glive lahko okužijo iglavce  
in listavce. Poleg tega jih je mogoče videti tudi na 
iverju za izdelavo ivernih plošč in papirja ter na 
gradbenem, stavbnem in površinsko premazanem 
lesu (Schmidt, 2006). razvoj gliv modrivk poteka 
večinoma v beljavi, kjer se širijo preko trakovnega 
parenhima. Hranijo se z vsebino parenhimskih 
celic. Glavni vir hrane so enostavni sladkorji in 
škrob. Poznamo okoli 250 vrst gliv modrivk, ki 
povzročajo obarvanost oziroma pomodrelost lesa 
ter jih uvrščamo v deblo zaprtotrosnic (Askomy-
cota) in nepopolnih gliv (fungi inperfecti) (Kaarik, 
1980). Po drugi strani plesni pogosto povzročajo 
površinska in globinska obarvanja, v nekaterih pri-
merih celo mehko trohnobo (Troya in sod., 1990). 
razvoj teh gliv je zelo odvisen od mikroklimatskih 
razmer (Kržišnik in sod., 2018). Čeprav je ladijski 
transport zelo pogost, v dostopni literaturi še nismo 
zasledili podatkov o mikroklimatskih razmerah 
med ladijskim transportom.

V literaturi ni veliko podatkov o optimalnih 
oziroma kritičnih razmerah za razvoj gliv modrivk 
in plesni. razmere so odvisne od vrste glive in 
substrata. Na splošno je sprejeto dejstvo, da je 
kritična relativna zračna vlažnost za razvoj gliv na 
beljavi rdečega bora (Pinus sylvestris) od 75 % do 
80 % (Viitanen in ritschkoff 1991; Johansson in 
sod. 2012). Uspešnost rasti gliv modrivk in plesni 
je tako  zelo odvisna od relativne zračne vlažnosti, 
temperature in podlage oziroma lesne vrste. 

Ker se je kritičnim razmeram med transportom 
težko izogniti, je les pogosto zaščiten z biocidnimi 
proizvodi na osnovi borove kisline, kvarternih 
amonijevih spojin, IPBC, propikonazola in/ali 
fenpropimorfa (Unger in sod. 2001). V Sloveniji 
sta na Uradu za kemikalije rS v ta namen pri-
glašena dva proizvoda, in sicer WOLSIN fL-35 
(BASf Wolman GmbH) in ANTIBLU SELECT 
3787 (Arch Timber Protection Limited).  V teh 
biocidnih proizvodih je koncentracija biocidnih 
učinkovin relativno majhna in je namenjena 
kratkotrajni zaščiti lesa med transportom. Neka-
tere biocidne učinkovine (fenpropimorf) so 
načrtovane tako, da propadejo v nekaj tednih 
(Unger in sod., 2001; Humar, 2010). S podobnimi 
rešitvami ščitijo tudi tekstil med transportom, da 
ne splesni. Kakorkoli, vedno več uporabnikov 
želi les brez kakršnihkoli biocidov, še posebno, 

če je les namenjen za izdelavo kuhinjske opreme 
in kuhinjskih pripomočkov. Zato smo želeli v 
tem prispevku proučiti, ali klimatske razmere 
v ladijskem kontejnerju omogočajo razvoj gliv 
modrivk in plesni ali ne.

2 MATeRIAlI IN MeTODe
2 MATeRIAls AND MeThODs

Poizkus je bil  narejen na smrekovem lesu  
(Picea abies). Vsi vzorci so bili izdelani iz iste deske.  
Tako smo zmanjšali variabilnost. Pet vzorcev  
(6,5 cm x 2,5 cm x 0,5 cm) smo zložili v polietilen-
ske komore (V = 1 L). Polovica volumna komore 
je predstavljala čaša, zapolnjena z nasičeno solno 
raztopino. Na tak način smo v komori ustvarili 
ciljno relativno zračno vlažnost, kot jo opisuje 
Pallumbo s sodelavci (2016). Uporabili smo pet 
nasičenih solnih raztopin, in sicer: NaCl (75 % 
rH), NH4Cl (80 % rH), KCl (85 %), Na2CO3  
(92 % rH) in destilirano vodo (98 % rH).  
Teoretične relativne zračne vlažnosti v komori smo 
potrdili z dejanskimi meritvami mikroklimatskih 
razmer. Komore z vzorci smo postavili v inkubator 
s kontrolirano temperaturo, in sicer 20 °C in 25 °C.  
razvoj plesni na površini smo v tedenskih intervalih 
spremljali deset tednov zapored. Ob vsakokratnem 
ocenjevanju smo ocenili delež plesnive površine 
v odstotkih. Prisotnost gliv na površini lesa smo 
ovrednotili tudi z mikroskopsko analizo. Zanjo smo 
uporabili laserski konfokalni vrstični mikroskop 
(Olympus, Lext OLS 5000). Uporabili smo objek-
tiv s 50-kratno povečavo. Povečava na zaslonu je 
bila okoli 600-krat. Za mikroskopsko tehniko ni 
potrebna  posebna priprava, zato je še posebej 
primerna za preiskave vlažnega in trhlega lesa.

Poleg relativne zračne vlažnosti na rast gliv 
vpliva tudi vlažnost lesa. Zato smo pri izbranih 
relativnih zračnih vlažnostih določili vlažnost 
lesa. Povezavo med relativno zračno vlažnostjo 
in vlažnostjo lesa smo določali z napravo DVS 
(Dynamic Vapour Sorption, Intrinsic 2, Surface 
Measurement Systems) pri temperaturi 25 °C v 
območju od 0 % do 95 % relativno zračno vla-
žnostjo. Meritve smo izvajali v 5 % intervalih. 

Vzporedno smo v ladijski kontejner, napolnjen 
s tehnično sušenim smrekovim lesom, name-
stili senzor in opremo za beleženje podatkov.  
Za raziskavo smo uporabili opremo podjetja 
Scanntronik. Senzor (Thermo-Hygro sensor) je 
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Slika 1: Pot ladijskega kontejnerja z lesom
Figure 1: Map with the rout representing the path of intermodal container

v urnih razmikih beležil temperaturo in relativno 
zračno vlažnost med deskami v kontejnerju 
v obdobju od 29. 12. 2016 (Luka Koper) do  
28. 2. 2017 (Tomakomai, Japonska). Kontejner 
je bil na poti (od vrat do vrat) 66 dni (Slika 1). 
To obdobje ustreza desettedenski izpostavitvi  
v laboratoriju. 

3 RezUlTATI IN RAzpRAVA
3 ResUlTs AND DIsCUssION

Plesnenje je pomembna estetska in zdravstvena 
težava. Spore gliv plesni lahko povzročijo dermatitis, 
astmo ali različne alergijske odzive. še posebno 
so nevarne za osebe z oslabljenim imunskim sis-
temom, kot so na primer HIV pozitivni in osebe 
s presajenimi organi (fung in Clark, 2004). Na 
pojav plesnenja najbolj vplivajo naslednji dejav-
niki: relativna zračna vlažnost, temperatura, lesna 
vrsta in prisotnost spor v okolju. Kakorkoli, zadnji 
rezultati kažejo, da v bivanjskem okolju na vseh 
celinah najdemo primerljive glive plesni (Khan in 
Karuppayil, 2012). Večina raziskav, ki proučujejo 
razmere za rast gliv modrivk in plesni, je bila opra-
vljena na beljavi rdečega bora (Pinus sylvestris). Ta 
lesna vrsta sodi med vrste, ki so najbolj dovzetne 
za glivno okužbo. Po drugi strani je smrekovina 
bolj odporna (EN 350 2016) in naj bi bila tudi 

bolj odporna proti plesnenju in modrenju. Iz 
podatkov, prikazanih v preglednici 1, je razvidno, 
da v prvih treh tednih po izpostavitvi smrekovih 
vzorcev različnim klimatskim razmeram, na lesu 
ni bilo opaziti nobenega znaka, značilnega za 
obarvanje lesa z glivami. Znakov plesnenja oziroma 
modrenja ni bilo opaziti niti pri vzorcih, ki so bili  
izpostavljeni v komori z najvišjo relativno zračno 
vlažnostjo (98 %). Zato ti podatki niso prikazani 
(Preglednica 1). Pri vzorcih, ki so bili izpostavljeni 
relativni zračni vlažnosti, nižji od 83 %, v desetih 
tednih inkubacije nismo opazili nobenega znaka 
plesnenja. Le majhen delež površine (< 1 %) je bil 
preraščen z glivami pri vzorcih, ki so bili izposta-
vljeni v komori s 83 % relativno zračno vlažnostjo. 
Pri vzorcih, ki smo jih shranili pri 93 % relativni 
zračni vlažnosti, je bilo z glivami preraščene manj 
kot 5 % površine, pri vzorcih, ki so  bili v komori 
z najvišjo relativno zračno vlažnostjo, pa od 15 % 
do 75 % (Preglednica 1). Na površini lesa so se 
pojavile kolonije, ki so zrasle iz posamezne spore 
(Slika 2). Smrekovi vzorci, ki so bili izpostavljeni 
pri 20 °C, so bili bolj prerasli z glivami kot vzorci, 
ko so bili inkubirani pri višji temperaturi (25 °C). 
Ta podatek nakazuje, da je temperaturni optimum 
za glive modrivke in plesni bliže 20 °C (Schmidt 
2006). Gliv in plesni na površini lesa nismo določili. 
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Slika 2: rast plesni na površini lesa
Figure 2: Growth of staining fungi on the surface of the wood
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Preglednica 1: Vpliv temperature in relativne zračne važnosti (rZV) na razvoj gliv plesni na površini smrekovega lesa
Table 1: Influence of temperature and RH on the development of mould on the surface of wood samples 

Tedni izpostavitve
T (°C) RzV (%) 3 4 5 6 7 8 9 10

Delež površine vzorcev, ki so ga prerasle glive plesni (%)
25 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5

79 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5
93 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,5 3,5 4,5
98 1,0 5,6 5,8 6,4 8,9 11,8 12,7 14,3

20 74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 3,0
98 9,5 23,0 26,5 37,5 40,2 58,0 72,5 75,5
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Slika 3: Adsorpcijska in desorpcijska krivulja smrekovega lesa
Figure 3: Adsorption and desorption isotherms for spruce wood
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Slika 3 prikazuje povezanost med vlažnostjo 
lesa in relativno zračno vlažnostjo. Ta povezava 
je znana. Z večjo relativno zračno vlažnostjo 
(rZV) se veča tudi vlažnost lesa. Pri rZV 95 % 
znaša vlažnost lesa 21,5 %, pri rZV 90 % je bila 
vlažnost lesa 18,3 %, pri rZV 85 % smo določili 
15,8 % vlažnost lesa in pri rZV 75 % je vlažnost 
lesa znašala 12,5 %. Podatki povsem sovpadajo s 
podatki iz literature (npr. Simón in sod., 2017). 
Kakorkoli, tudi pri rZV 95 % je vlažnost smre-
kovega lesa prenizka, da bi se na lesu razvile glive 

razkrojevalke. Iz literaturnih podatkov je mogoče 
razbrati, da so mejne vlažnosti v največji meri 
odvisne od vrste glive. Na primer Schmidt (2006) 
poroča, da je minimalna vlažnost za razkroj lesa 
pri glivah Fibroporia vaillantii in Gloeophyllum 
trabeum 30 %, pri glivah Coniophora puteana 
in Serpula lacrymans so te vrednosti nekoliko 
nižje. Na podlagi meritev vlažnosti lesa v realnih 
objektih smo ugotovili, da se za mejno vlažnost 
nemodificiranega lesa uporablja meja 25 % (Krži-
šnik in sod. 2018). 

Preglednica 2: število in delež meritev z relativno vlažnostjo (rZV) in temperature nad določeno mejno vrednostjo
Table 2: Number and percentage of measurements when the relative humidity (RH) or temperature (t) were above 
a specific threshold.

RzV (%) Število meritev 
RzV nad mejno 

vrednostjo 

Delež meritev 
RzV nad mejno 
vrednostjo (%)

t (°C) Število meritev 
t nad mejno 
vrednostjo

Delež meritev 
t nad mejno 

vrednostjo (%)
75 882 56 10 905 57
79 581 37 15 685 43
83 128 8 20 469 30
93 1 0 25 144 9
98 0 0 30 0 0
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Slika 4: Gibanje temperature in relativne zračne vlažnosti v kontejnerju z lesom
Figure 4: Changes of the temperature and relative air humidity in container with wood during transport. 

Gibanje relativne zračne vlažnosti in tempera-
ture v kontejnerju med transportom je razvidno 
iz preglednice 2 in slike 3. Iz gibanja temperature 
je razvidno, da je kontejner potoval iz zimskih 
razmer v toplejše in se vrnil na sever v zimske 
razmere. V kontejnerju smo zabeležili najnižjo 
temperaturo –4,5 °C, ki smo jo zabeležili na 
začetku poti. Najvišja temperatura (25,8 °C) je 
bila zabeležena 37. dan transporta. Upoštevati je 
treba, da je ladja potovala po morju, tako da je 
temperatura morja blažila temperaturna nihanja. 
Iz podatkov je mogoče razbrati, da je bila tempe-
ratura nad 10 °C 57 % časa poti. Ta čas vključuje 
nočne in tudi dnevne temperature. Skoraj tretjino 
časa je bila temperatura višja od 20 °C. Za razliko 
od temperature se je relativna zračna vlažnost 
počasi  večala ves čas poti. Na primer: v prvi 
tretjini poti je bila rZV 70,5 %, v drugi 76,9 % v 
zadnji pa 80,5 % (Preglednica 2, Slika 4). Ker je bil 
kontejner zapolnjen s tehnično sušenim lesom, z 
izhodiščno vlažnostjo okoli 12 %, predvidevamo 
da je les služil kot neke vrste blažilec razlik. Les je 
absorbiral vodo in tako blažil klimatske razmere 

v kontejnerju. Vlažnost lesa po koncu transporta 
se je  povečala za dve odstotni točki. Na srečo je 
takšna vlažnost še vedno prenizka za razkroj ali 
glivno obarvanje lesa. Zato obstaja verjetnost, da 
bi se v primeru daljše poti ali ob transportu manj 
odpornega lesa na lesu pojavilo plesnenje. Po drugi 
strani ta podatek nakazuje, da je tehnično sušenje 
žaganega lesa pred transportom smiselno in je to 
učinkovit način zaščite lesa med transportom. 

4 zAKljUčKI
4 CONClUsIONs

Mikroklimatske razmere (relativna zračna vla-
žnost in temperatura) v ladijskem kontejnerju na 
poti med Slovenijo in Japonsko niso bile ugodne 
za razvoj gliv modrivk in plesni. relativna vla-
žnost zraka je bila pod kritično mejo 83 % veliko 
večino časa (91 %). Med transportom se je rela-
tivna zračna vlažnost počasi večala, zato obstaja 
verjetnost, da bi se v primeru daljšega transporta 
razmere še poslabšale, kar bi se lahko odrazilo v 
plesnenju lesa.
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5 sUMMARy
Wood is one of the most important materials 

and, as such, part of global trade. for example, 
forest products, as a group, the 8th most valuable 
transported goods, following fuels, transport 
equipment, office and telecom equipment, chemi-
cals, iron and steel, and clothing (fAO 2007), what 
clearly indicates the importance of the wood trade. 
Wood, as bulk material, is frequently transported 
by ship, either in containers or in the hold of a 
general cargo vessel. During the transport wood 
is susceptible to staining and moulding fungi. 
from the literature, it can be resolved, that growth 
of the moulds was studied on growth on stored 
and blocked wood, on piled wood chips, within 
buildings, on wallpapers, silicone in bathrooms 
… Generally, moulding is favoured by high sub-
strate moisture (water activity 0.9 – 1.0), high air 
humidity around 95%, warmth and insufficient 
ventilation. Critical relative humidity for the 
development of moulds on Scots pine sapwood 
as well as spruce wood is between 75% and 80%. 

Experiment was performed  on Norway spruce 
wood (Picea abies). All specimens were made from 
the single oven dry plank. Wood was technically 
dry with initial MC of 12%. Parallel specimens 
(were positioned in a polyethylene container with 
defined climate at different predefined temperatu-
res. Growth of the fungi was regularly monitored. 
In parallel a Scanntronik Thermofox data logger, 
equipped with rH and temperature sensors 
(Thermo - Hygro - Sensor) was placed in a ship 
container between the spruce wood specimens. 
The container travelled from the port of Koper 
(Slovenia) to Tomakomai (Japan) for 66 days.  

results clearly indicates that the microclimatic 
conditions (rH and temperature) in a container 
traveling from Slovenia to Japan were unfavourable 
for the moulds development on spruce wood. rH 
was below 83% for 91% of the transport time. But 
if did rH in the container increased over time; it 
is likely that a longer transport time would result 
in moulding, as indicated from laboratory trials 
further test on containers over longer transport 
periods, during warmer seasons should be per-
formed in the future.
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Analiza uspešnosti vzpostavitve nadomestnega habitata črni 
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Analysis of the Success of Introduction of Replacement Habitat Črni log – Hotiška 
gmajna with Emphasis on Growth Efficiency of Planted Seedlings

Samar AL SAYEGH PETKOVšEK1 

Izvleček:
Al Sayegh Petkovšek S.: Analiza uspešnosti vzpostavitve nadomestnega habitata Črni log – Hotiška gmajna 
s poudarkom na rastni uspešnosti sadik; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in 
povzetkom v angleščini, cit. lit. 27. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka šivic.
Analizirali smo vzpostavitev nadomestnega habitata Črni log – Hotiška gmajna, ki je bil osnovan jeseni 2010 
s sajenjem predvsem dveletnih sadik drevesnih in grmovnih vrst kot omilitveni ukrep zaradi izgube gozdnih 
površin v Črnem logu ob izgradnji avtocestnega odseka Beltinci-Lendava. V obdobju od 2011 do 2017 smo 
določili deleže preživetja, izdelali ocene vitalnosti in določili višinski ter debelinski prirastek za 566 sadik sed-
mih drevesnih vrst (črna jelša, dob, gorski javor, divja češnja, maklen, čremsa in poljski brest), rastočih na 26 
raziskovalnih ploskvah. Sajenje je bilo praviloma uspešno pri vseh analiziranih vrstah, z izjemo divje češnje, 
kljub nekoliko večjem izpadu v drugem rastnem obdobju (dob, črna jelša, čremsa) oziroma še tri leta po sajenju 
(dob). Domnevamo, da je na zmanjšano preživetje sadik v letu 2012 vplivala suša v obdobju od oktobra 2011 do 
februarja 2012. Hkrati so v aprilu 2012 poročali o spomladanski pozebi, za katero je zlasti občutljiv dob, katerega 
povprečni delež preživetja se je  povečal na okoli 70 % šele v letu 2015 in se nato ni več bistveno spremenil. Na 
podlagi opaženih poškodb divje češnje, čremse in maklena že v letu 2011 ter gorskega javorja in poljskega bresta 
v letu 2012 sklepamo, da je tudi objedanje divjadi vplivalo na manjši delež preživetja, vendar manj kot neugodne 
vremenske razmere. V tretjem letu (2013) po vzpostavitvi nadomestnega habitata sta bila povprečni višinski in 
povprečni debelinski prirastek na koreninskem vratu za vse drevesne vrste, z izjemo divje češnje, pozitivna in 
bistveno večja od prejšnjega rastnega obdobja (april 2011 – april 2012). Upoštevaje deleže preživetja, višinsko in 
debelinsko priraščanje ter delež vitalnih sadik je najuspešnejša drevesna vrsta črna jelša, kar je pogoj za obliko-
vanje načrtovanega jelševega sestoja. Med vsemi opazovanimi vrstami pa je najmanj uspešna divja češnja. Delež 
preživetja sadik je bil namreč vseskozi manjši od zahtevanih 70 %, zato smo ocenili, da sajenje divje češnje na 
izbranih raziskovalnih ploskvah ni bilo uspešno. Na podlagi ugotovitev so jo že v jeseni 2013 ponovno sadili, 
vendar  zunaj raziskovalnih ploskev in zato slednje ne vpliva na predstavljene rezultate. Lahko zaključimo, da se 
med Hotiško gmajno in Črnim logom uspešno vzpostavlja gozdni habitat, ki nadomešča prejšnje njivske povr-
šine in da bo lahko nadomestil oziroma omilil škodo zaradi izgube gozdnih površin v Črnem logu ob izgradnji 
avtoceste A5 na odseku Beltinci-Lendava. Pričakujemo, da bo nastali gozdni sestoj v naslednjih letih omogočil 
gnezdenje srednjega detla in belovratnega muharja, ki sta zaradi gradnje avtoceste izgubila del svojega habitata.  
Ključne besede: nadomestni habitat, Črni log – Hotiška gmajna, Alnus glutinosa (L.) Gartn., Quercus robur L., 
Acer pseudoplatanus L., Acer campestre L., Prunus avium L., Prunus padus L., Ulmus minor Mill., sadike 

Abstract:
Al Sayegh Petkovšek S.: Analysis of the Success of Introduction of replacement Habitat Črni log – Hotiška 
gmajna with Emphasis on Growth Efficiency of Planted Seedlings; Gozdarski vestnik (Professional Journal of 
forestry), 77/2019, vol 5-6. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 27. Translated by Breda 
Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka šivic.
We analyzed the introduction of the replacement habitat Črni log – Hotiška gmajna, which was founded in fall 
2010 by planting mainly two-year seedlings of tree and shrub species as a mitigation action because of the forest 
area loss in Črni log due to the construction of the Beltinci-Lendava highway section. In the period 2011 – 2017 
we determined the survival shares, prepared vitality evaluations and determined height and diameter increment 
for seven tree species (black alder, pedunculate oak, sycamore maple, wild cherry, field maple, bird cherry, and field 
elm) growing on 26 research plots.  As a rule, the planting was successful with all analyzed species except for the 
wild cherry, despite a bigger loss in the second growth period (pedunculate oak, black alder, bird cherry) or three 
years after planting (pedunculate oak). We assumed the decreased survival of the seedlings in 2012 was affected 
by the drought in the period from October 2011 to february 2012. At the same time, there were reports on spring 
frost, which mainly the pedunculate oak is susceptible to. Its mean survival rate increased to around 70 % only in 
2015 and has not changed significantly since. On the basis of the noticed damage with wild cherry, bird cherry and 
field maple in 2012, we gather that also browsing by the game affected the lesser survival rate but to a lesser extent 

Znanstvena razprava
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

V skladu z Zakonom o ohranjanju narave (Ur. l. rS, 
št. 96/04 in nadlj.) je med možnimi oblikami ukrepov, 
s katerimi se omilijo posledice posega v naravo ozi-
roma nadomesti predvidena ali povzročena okrnitev 
narave, tudi vzpostavitev nadomestnega habitata, ki 
ima enake naravovarstvene vrednosti kot območje 

na katero je poseg bistven o vplival (Kolarič in Golo-
bič, 2011; Klemenčič in Klink, 2015). Nadomestni 
habitat je območje, kjer se nadomešča s posegom 
uničen prvotni življenjski prostor vrste ali habitatni 
tip in je namenjen, da se ohrani populacija vrste 
oziroma vrsta ali habitatni tip v prvotnem obsegu 
ali v ugodnem stanju (Kaligarič, 2010). 

Slika 1: Lokacija nadomestnega habitata Črni log – Hotiška gmajna, ki je označena z rumeno, in trasa avtoceste A5.  
Figure 1: Location of the replacement habitat Črni log – Hotiška gmajna, marked with yellow and the route of the 
A5 motorway.

Al Sayegh Petkovšek S.: Analiza uspešnosti vzpostavitve nadomestnega habitata Črni log – 
Hotiška gmajna s poudarkom na rastni uspešnosti sadik

1 doc. dr. S. A. P., Visoka šola za varstvo okolja, SI-3320 Velenje, Slovenija. samar.petkovsek@vsvo.si

than the unfavorable weather conditions. In the third year (2013) after the replacement habitat introduction, the 
mean height and diameter increments at the root collar were positive and significantly larger than in the previous 
growth period (April 2011 – April 2012) for all tree species except wild cherry. Considering the survival rates, 
height and diameter increments and the share of vital seedlings, the most successful tree species is the black alder. 
This is a condition for forming the planned alder stand. The least successful among all monitored species is wild 
cherry. The survival rate of the seedlings was under the required 70 % all the time, therefore we evaluated the wild 
cherry planting on the selected research plots as unsuccessful. On the basis of the findings, its repeated planting 
took place already in fall 2013 but outside of the research plots; therefore, it does not affect the presented results. 
We can conclude, that a replacement forest habitat is being successfully established between Hotiška gmajna and 
Črni log. It replaces former field areas and will be able to fill in or, respectively, mitigate the damage because of 
the loss of the forest areas in Črni log due to the construction of A5 highway in the Beltinci-Lendava section. We 
expect the emerging forest stand to enable the nesting of the middle spotted woodpecker and collared flycatcher, 
who lost a part of their habitat due to the highway construction. 
Key words: replacement habitat, Črni log – Hotiška gmajna, Alnus glutinosa (L.) Gartn., Quercus robur L., 
Acer pseudoplatanus L., Acer campestre L., Prunus avium L., Prunus padus L., Ulmus minor Mill., seedlings 
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Odločitev o vzpostavitvi nadomestnega habitata 
Črni log – Hotiška gmajna, katerega uspešnost 
vzpostavitve obravnavamo v pričujočem članku, 
je bila sprejeta v sklopu presoje vplivov izgradnje 
avtoceste A5 na okolje. V Poročilu o vplivih na 
okolje za AC odsek Beltinci-Lendava (Poročilo v 
vplivih na okolje…., 2004) in ustreznem državnem 
prostorskem načrtu (DPN) je bilo določeno, da se 
zaradi poseka dreves in s tem zmanjšanja gozdnih 
površin v Črnem logu kot izravnalni ukrep za 
ptice uredi nadomestni habitat na območju med 
Hotiško gmajno in Črnim logom. V DPN je nadalje 
navedeno, da je za povezavo teh gozdnih površin 
v enoten gozdni prostor treba pogozditi približno 
20 ha, kar  je približno 200 m širok pas prehodne 
površine med Hotiško gmajno in Črnim logom 
(Ur. l. rS; št. 37/2005). 

Črni log je skupaj s Polanskim logom del 
območja Natura območja 2000: SPA Mura (ID: 
SI5000010) in ekološko pomembnega območja 
EPO Mura – radmožanci (ID: 42100). Črni log 
obsega poplavne gozdove, ki jih tvori raznovrstna 
gozdna vegetacija, vključno s sestojem črnoje-
lševja s številnimi ogroženimi in zavarovanimi 
rastlinskimi ter živalskimi vrstami. Med slednjimi 
je evidentiranih 200 vrst ptic, med katerimi je 
110 gnezdilk (Kolarič, 2010; Kolarič in Golobič, 
2011; Dakskobler in sod., 2013; raduha, 2016). 
Nadomestni habitat Črni log – Hotiška gmajna 
se vzpostavlja prednostno zaradi dveh vrst iz 
Dodatka I Evropske direktive o pticah (Uradni 
list EU, 2009), ki sta zaradi izgradnje ceste izgubili 
del svojega habitata, in sicer: srednji detel (Den-
drocopos medius (Linnaeus, 1758)) in belovratni 
muhar (Ficedula albicollis (Temminck, 1815)) 
(Načrtovanje ukrepov ..., 2009). 

V sklopu obveznosti investitorja (DArS, d. 
d., Družba za avtoceste v republiki Sloveniji) 
za izvedbo omilitvenega ukrepa so v jeseni 2010 
pogozdili območje med Polanskim in Črnim 
logom na območju njiv (Sliki 1, 2). V naslednjem 
letu (2011) se je začel izvajati monitoring vzposta-
vitve nadomestnega habitata (Al Sayegh Petkovšek 
in Pokorny, 2018) z namenom spremljati rastno 
uspešnost sadik, rastočih na izbranih raziskovalnih 
ploskvah, z: (i) meritvijo rastnih parametrov, (ii) 
ugotavljanjem deleža preživetja in (iii) ocenjeva-
njem vitalnosti oziroma poškodovanosti posame-

znih posajenih drevesnih vrst (Projektna naloga 
…, 2010). V pričujočem članku smo predstavili 
pridobljene rezultate in ugotovitve monitoringa 
za obdobje 2011 – 2017, ki je pomembno za 
vzpostavitev nadomestnega habitata.  

2 MeTODe
2 MeThODs

2.1 Raziskovalno območje in izbira 
raziskovalnih ploskev

2.1 study area and selection of research plots

Območje nadomestnega habitata leži ob reki 
Ledavi med Hotiško gmajno in Črnim logom. Na 
severu ga omejujeta poljska pot in reka Ledava, na 
jugu pa gozd in potok Črnec. Severno od Ledave 
se razprostira Črni log, katerega nadaljevanje je 
nadomestni habitat (Sliki 1, 2). Nadomestni habitat 
je na aluvialni ravnini reke Ledave, površino rav-
nine pokriva glinena skorja, v katero so ponekod 
vključeni vložki peščenega melja in peska, ki sta jih 
naplavili Mura ali Ledava. Podtalnica območja je 
visoka, Ledava pa odvodnjava večino površinskih 
voda preko potokov Črnec, Kopica, Libernica in 
Črni potok. Omenjeni potoki imajo hudourniški 
značaj, saj glede na padavine narastejo oziroma 
presahnejo. Prekmurje (skupaj s Črnim logom) 
je območje s subpanonskimi  podnebnimi značil-
nostmi in leži na prehodu iz hribovite subalpske v 
ravninsko panonsko  podnebno območje (Načrt 
krajinske …, 2010). 

Nadomestni habitat je bil osnovan s sajenjem 
dveletnih sadik gozdnih drevesnih vrst na okoli 12 
ha površine njiv; skupaj z območjem, ki se naravno 
zarašča (8 ha) (Slika 2), pa se nadomestni habitat 
razprostira na okoli 20 ha. Na območju nadome-
stnega habitata Črni log – Hotiška gmajna bosta  
nastala dva sestoja: sestoj črne jelše (Alnus glutinosa 
(L.) Gartn.) in sestoj hrasta doba (Quercus robur 
L.). Prevladujoč bo gozd črne jelše na površini 8 
ha, znotraj območja pa sta oblikovani dve jedri 
hrasta doba, vsaka s površino 2,4 ha. Znotraj 
območja doba so posajene skupine maklena (Acer 
campestre L.), gorskega javorja (Acer pseudoplata-
nus L.) in divje češnje (Prunus avium L.). V vsaki 
skupini je od 20 do 25 osebkov/sadik. Sadike 
poljskega bresta (Ulmus minor Mill.) in čremse 
(Prunus padus L.) so posajene posamič po celotni 
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površini nadomestnega habitata. Sadike gozdnih 
drevesnih vrst so imele spričevalo o istovetnosti 
in kakovosti gozdnega reprodukcijskega materiala 
(Načrt krajinske …, 2010). V skladu z načrtom 
sajenja je bilo predvideno, da se sadijo dveletne 

sadike tipa 2 + 0* (dveletna sadika - spodrezana, 
velikost od 60 do 100 cm oziroma od 50 do 80 
cm) (ibid.) v sadilne jamice.  V prvih dveh letih 
je bila dvakrat na leto opravljena obžetev mladja.  

Slika 2: Ortofoto posnetka območja nadomestnega habitata iz obdobja 2009 – 2011 (zgoraj) in 2015 –2016 
(spodaj), ki prikazujeta uspešno zaraščanje in vzpostavitev gozdnega habitata. Z rdečo črto je označeno območje 
nadomestnega habitata.
Figure 2: Orto photos of the area of the substitute habitat from 2009 – 2011 (above) and 2015 – 2016 (below)  
showing successful overgrowing and establishment of a forest habitat. The red line indicates the area of the  
replacement habitat. 
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Na robu nadomestnega habita se je s sajenjem 
sedmih grmovnic: (navadna leska (Corylus avel-
lana L.), rdeči dren (Cornus sanguinea L.), eno-
vratni glog (Crataegus monogyna Jacq.), navadna 
kalina (Ligustrum vulgare L.), navadna krhlika 
(Rhamnus frangula L.), navadni šipek (Rosa 
canina L.), navadna brogovita (Viburnum opulus 
L.) in dveh gozdnih drevesnih vrst – navadna 
jerebika (Sorbus aucuparia (L.) Crantz) in  lesnika 
(Malus sylvestris (L.) Mill.) – osnoval gozdni rob, 
ki je v povprečju širok 4 m. Navedene grmovne 
in drevesne vrste niso vključene v monitoring, 
predstavljajo pa okoli 9 % vseh posajenih sadik 
v sklopu vzpostavitve nadomestnega habitata.

Monitoring uspešnosti vzpostavitve nadome-
stnega habitata smo izvajali na izbranih razisko-
valnih ploskvah, ki smo jih izbrali na območju 
nadomestnega habitata z namenom zajeti kar 
najbolj raznolike življenjske  razmere za rast sadik. 
raziskovalne ploskve so praviloma kvadratne 
oblike, kjer je v petih vrstah zasajenih 25 sadik. 
Gostota sajenja črne jelše je 2.500 sadik/ha, gostota 
doba pa 4.000 sadik/ha. Oglišča posameznih 
ploskev smo označili z barvo (rdeče pobarvan 
količek ob vogalni sadiki), sočasno smo označili 
tudi vogalne sadike ob oglišču ploskve z ustrezno 

številko. Pri posameznih drevesnih vrstah (gorski 
javor, maklen, čremsa in divja češnja) smo obliko 
raziskovalne ploskve in število analiziranih sadik 
prilagodili razmeram na terenu. Delež sadik, ki 
smo jih zajeli v monitoring, se giblje od 7,4 % 
(čremsa) do 1,0 % (črna jelša) vseh posajenih 
sadik (Preglednica 1). 

2.2 Merjenje rastnih parametrov in 
vitalnosti sadik  

2.2 Measurements of growth parameters and 
vitality of seedlings

V sklopu monitoringa smo v obdobju od 2011 
do 2017 spremljali rastne parametre in vitalnost 
sedmih drevesnih vrst, ki so bile posajene v letu 
2010 (Preglednica 1). Na posamezni raziskovalni 
ploskvi smo v spomladanskem obdobju (april oz. 
maj) izmerili višine debel (še živih terminalnih 
lanskih poganjkov) in premere debel na kore-
ninskem vratu sadik ter ocenili njihovo vitalnost 
ter delež preživetja. Za meritve premerov debelc 
smo uporabili milimetrsko kljunasto merilo, 
medtem ko smo višine sadik dreves merili z 
merilnim trakom. Meritve višinskih prirastkov 
smo opravljali do leta 2013 (črna jelša in dob), 
2015 (čremsa), 2016 (gorski javor, poljski brest) 

zasajeno 
št. sadik*

Delež 
posajenih 

sadik

Število 
raziskoval-
nih ploskev

Št. sadik, 
vključenih v 
monitoring

Delež sadik,  
vključenih v 
monitoring

Alnus glutinosa (L.) 
Gartn.

20.250 54,8 % 8** 200 1,0 %

Quercus robur L. 13.500 36,6 % 9 225 1,7 %
Acer pseudoplatanus L. 900 2,4 % 3 62 6,9 %

Prunus avium L. 900 2,4 % 3 48 5,3 %
Acer campestre L. 630 1,7 % 2 41 6,5 %
Ulmus minor Mill. 450 1,2 % 1 20 4,4 %

Prunus padus L. 270 0,9 % 2 20 7,4 %
36.900 100 % 28 616 1,7 %

Opombe:
* Zasajeno število sadik je povzeto iz tehničnega poročila (Načrt krajinske …, 2010).
** Deleži preživetja in ocene vitalnosti smo določili za 150 sadik na šestih raziskovalnih ploskvah, višine ter 
premere koreninskega vratu pa za 200 sadik na osmih raziskovalnih ploskvah.

Preglednica 1: Izbrane drevesne vrste, število in delež posajenih sadik, število raziskovalnih ploskev,  število 
sadik in delež sadik, ki so vključene v monitoring
Table 1: Selected tree species, number and share of planted seedlings, number of research plots, and number and 
share of seedlings included in the monitoring.

Al Sayegh Petkovšek S.: Analiza uspešnosti vzpostavitve nadomestnega habitata Črni log – 
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in 2017 (divja češnja). Prikazani so povprečni 
letni višinski oz. debelinski prirastki, ki smo jih 
izračunali po formuli ā (april 2012) – ā (april 2011). 

Po vitalnosti smo sadike razvrstili v tri razrede 
oziroma kategorije: vitalna sadika, posušena sadika 
in delno vitalna oziroma poškodovana sadika, ki 
ponovno odganja. Vitalne sadike so zdrave sadike 
brez vidnih poškodb. Med poškodovane uvrščamo  
tiste z odlomljenim vrhom in/ali z deloma suhim 
debelcem oziroma poganjki, ki ponovno odganjajo. 
Poškodbe sadik so pogosto posledica objedanja 
divjadi. Zelo pogosto so se sadike uspešno obra-
sle in smo jih nato premestili iz skupine delno 
poškodovane v skupino vitalnih sadik. Opazili 
smo tudi, da so se prej »navidezno« suhe sadike 
obrasle in smo jih zato naslednje leto uvrstili v 
skupino poškodovane sadike. Slednje je vplivalo 
na  zmanjšanje deležev v skupini suhe sadike in 
posledično na  povečanje deležev preživetja.

2.3 statistične analize
2.3 statistical analyses

Z obdelavo merilnih podatkov, ki smo jih pridobili 
praviloma v aprilu posameznega leta za obdobje 
2011 do 2017, smo izračunali povprečne višine za 
posamezne drevesne vrste in povprečne debeline 
debelc na koreninskem vratu za vse sadike, ki so 
bile uvrščene v kategorijo vitalnih in poškodovanih 
sadik. Vse analize opisne statistike smo opravili 
s pomočjo programskega paketa Statistica for 
Windows 7.1 (StatSoft, 2016). 

3 RezUlTATI IN RAzpRAVA 
3 ResUlTs AND DIsCUssION

3.1 preživetje izbranih vrst drevesnih 
sadik na raziskovalnih ploskvah

3.1 survival rate of seedlings of selected tree 
species planted on research plots

V preglednici 2 prikazujemo povprečne deleže 
po: (i) skupinah vitalnosti (vitalne sadike, suhe 
sadike, poškodovane sadike), (ii) drevesnih vrstah 
(črna jelša, dob, gorski javor, divja češnja, maklen, 
poljski brest, čremsa) in (iii) letih izvajanja moni-
toringa. Vsi prikazani podatki za posamezno leto 
so izračunani na podlagi povprečnih vrednosti 
za posamezno raziskovalno ploskev, ki je bila 
vključena v monitoring (Preglednica 1). 

V obdobju od 2011 do 2017 smo spremljali 
vitalnost in delež preživetja posajenih sadik črne 
jelše na osmih raziskovalnih ploskvah; na vsako 
od ploskev je bilo posajenih 25 sadik črne jelše. 
Zaradi zaraščenosti in nedostopnosti dveh ploskev 
po letu 2014 ter posledično nezmožnosti oceniti 
vitalnost sadik smo v preglednici 2 prikazali 
podatke le za šest ploskev, kar skupaj znaša 150 
sadik črne jelše. V izhodiščnem letu (2011) je 
bil povprečni delež preživetja 83 % (med njimi  
72 % vitalnih sadik), v l. 2017 pa je bil ugotovljen 
delež preživetja 73 %; vse opazovane sadike so bile 
vitalne. Za črno jelšo je bilo skozi celotno obdobje 
monitoringa značilno, da je bil delež poškodova-
nih sadik zelo majhen in je znašal od 0 % (2017) 
do 16 % (2012). Delež posušenih sadik je znašal 
od 17 % (2011) do 30 % (2012); v letu 2017 pa je 
bilo posušenih sadik 26 %. Na podlagi prikazanih 
rezultatov ugotavljamo, da je bilo sajenje črne 
jelše uspešna, saj izpad v vseh letih monitoringa 
ni večji od 30 % (Slika 3), ki je določena meja za 
ocenitev uspešnosti sajenja (Načrt krajinske …, 
2010). Nadomestni habitat  je ugodno oz. primerno 
rastišče za to vrsto, saj črna jelša najraje raste na 
mokrih, globokih, humoznih in nekoliko kislih 
glinasto ilovnatih ali peščenih aluvialnih tleh in 
je prilagojena na mokra rastišča na poplavnih 
ravnicah in območjih z visoko podtalnico (Kotar in 
Brus, 1999; Brus, 2002, Dakskobler in sod., 2013). 

V obdobju od 2011 do 2017 smo spremljali 
vitalnost in delež preživetja 225 posajenih sadik 
doba na devetih raziskovalnih ploskvah; na vsako 
od ploskev je bilo posajenih 25 sadik doba. V 
izhodiščnem letu (2011) je bil povprečni delež 
preživetja 78 % (med njimi 65 % vitalnih sadik), 
v l. 2017 pa je bil ugotovljen delež preživetja  
69 %; vitalnih sadik je bilo 45 %. Delež posušenih 
sadik je  znašal od 23 % (2011)  do 40 % (2013), v 
letu 2017 pa je delež posušenih sadik 31 %. Kljub 
nekoliko  manjšemu deležu preživetja po izho-
diščnem letu, ki je znašal od 60 % (2013) do 71 % 
(2015), lahko zaključimo, da je bilo sajenje doba 
uspešno, saj je v četrtem letu monitoringa izpad 
manjši od 30 % (Slika 3), ki je določena meja za 
ocenitev uspešnosti sajenja (Načrt krajinske …, 
2010), v naslednjem letu pa je bil 31 % in se ni 
več zmanjševal. Podobno lahko ugotovimo tudi 
ob primerjavi z drugimi raziskavami. V 12 in  
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Preglednica 2: Povprečni deleži vitalnih, suhih, poškodovanih in preživelih sadik izbranih gozdnih drevesnih 
vrst v spomladanskem obdobju 2011 – 2017. 
Table 2: Average rate of vital, dead, damaged and surviving seedlings of selected forest tree species in the spring 
period between 2011 and 2017.

leto 
Število 

analiziranih 
sadik (N)

Delež 
vitalnih sadik 

Delež 
suhih 
sadik

Delež 
poškodovanih 

sadika

Delež 
preživelih 

sadik

Alnus glutinosa (l.) gartn. (črna jelša) (N = 1015)b

2011 150 72 % 17 % 11 % 83 %

2012 150 55 % 29 % 16 % 71 %

2013 150 67 % 30 % 7 % 74 %

2014 150 70 % 27 % 3 % 73 %

2015 150 71 % 26 % 3 % 74 %

2016 150 73 % 26 % 1 % 74 %

2017 150 73 % 27 % 0 % 73 %

Quercus robur l. (hrast dob) (N = 1550)

2011 225 65 % 23 % 12 % 78 %

2012 225 55 % 38 % 7 % 62 %

2013 225 47 % 40 % 13 % 60 %

2014 225 46 % 36 % 17 % 63 %

2015 225 42 % 29 % 29 % 71 %

2016 225 40 % 31 % 29 % 69 %

2017 200 45 % 31 % 24 % 69 %

Acer pseudoplatanus L. (gorski javor) (N = 426)

2011 62 77 % 8 % 15 % 92 %

2012 62 29 % 29 % 42 % 71 %

2013 62 69 % 12 % 19 % 88 %

2014 62 55 % 16 % 29 % 84 %

2015 62 56 % 10 % 34 % 90 %

2016 62 74 % 8 % 18 % 92 %

2017 62 92 % 8 % 0 % 92 %

Prunus avium l. (divja češnja) (N = 370)

2011 48 25 % 33 % 42 % 67 %

2012 48 29 % 52 % 19 % 48 %

2013 48 48 % 46 % 6 % 54 %

2014 48 19 % 42 % 39 % 58 %

2015 48 21 % 42 % 37 % 58 %

2016 48 8 % 42 % 50 % 58 %

2017 48 6 % 63 % 31 % 37 %
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Preglednica 2: Povprečni deleži vitalnih, suhih, poškodovanih in preživelih sadik izbranih gozdnih drevesnih 
vrst v spomladanskem obdobju 2011 – 2017. 
Table 2: Average rate of vital, dead, damaged and surviving seedlings of selected forest tree species in the spring 
period between 2011 and 2017.

leto Število 
analiziranih 

sadik (N)

Delež 
vitalnih 

sadik 

Delež 
suhih 
sadik

Delež 
poškodovanih 

sadika

Delež 
preživelih 

sadik
Acer campestre l. (maklen) (N= 287)

2011 41 37 % 10 % 54 % 91 %

2012 41 46 % 22 % 32 % 78 %

2013 41 56 % 39 % 5 % 61 %

2014 41 17 % 3 % 80 % 97 %

2015 41 66 % 7 % 27 % 93 %

2016 41 44 % 12 % 44 % 88 %

2017 41 56 % 12 % 32 % 88 %

Ulmus minor Mill. (poljski brest) (N = 140)

2011 20 65 % 5 % 30 % 95 %

2012 20 0 % 5 % 95 % 95 %

2013 20 95 % 5 % 0 % 95 %

2014 20 25 % 5 % 70 % 95 %

2015 20 75 % 5 % 20 % 95 %

2016 20 60 % 5 % 35 % 95 %

2017 20 70 % 5 % 25 % 95 %

Prunus padus l. (čremsa) (N = 140)

2011 20 60 % 5 % 35 % 90 %

2012 20 55 % 30 % 15 % 70 %

2013 20 60 % 20 % 20 % 80 %

2014 20 65 % 25 % 10 % 75 %

2015 20 80 % 15 % 5 % 85 %

2016 20 95 % 5 % 0 % 95 %

2017 20 90 % 10 % 0 % 90 %

Opombe: 
a Med poškodovane sadike uvrščamo sadike z odlomljenim vrhom in/ali z deloma suhim debelcem oziroma 
poganjki, ki ponovno odganjajo.
b V oklepaju navajamo število opravljenih ocen vitalnosti v letih 2011 – 2017.
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11 let starih dobovih letvenjakih iz Črnega loga je 
bil delež izpada namreč od 58 % do 65 % (Viher, 
2011); izpad sedem let starih sestojev hrasta v 
švici pri gostoti 4.500 hrastov/ha pa 24 % (Koch in 
Brang, 2005, cit. po Viher, 2011; Harrari in Brang, 
2008, cit. po Viher, 2011). V nadomestnem habi-
tatu je gostota sestoja doba okoli 4.000 hrastov/ha, 
izpad pa je le nekoliko večji (29 % versus 24 %). 

V obdobju od 2011 do 2017 smo spremljali 
vitalnost in delež preživetja 62 posajenih sadik 
gorskega javorja na treh raziskovalnih ploskvah; 
na dveh ploskvah je bilo skupaj posajenih 21 sadik 
doba (3 x 7 sadik) in na eni 20 sadik (5 x 4 sadike). 
V izhodiščnem letu (2011) je bil delež preživetja  
92 % (med njimi 77 % vitalnih sadik), že naslednje 
leto je bil najmanjši v celotnem obdobju spremlja-
nja, in sicer 71 %. V letu 2013 se je delež preživetja 
povečal na 90 %, letu 2017 pa je znašal 92 % in 
je bil izenačen z izhodiščnim letom, od tega je  
90 % sadik gorskega javorja vitalnih. Gorski javor 
se je (skupaj s poljskim brestom in čremso) izkazal 
kot zelo uspešna vrsta, saj je delež preživetja osem 
let po sajenju enak izhodiščnemu iz leta 2011 in 
vseskozi večji od zahtevanih 70 % (Slika 3). 

V obdobju od 2011 do 2017 smo spremljali 
vitalnost in delež preživetja 48 posajenih sadik 
divje češnje na treh raziskovalnih ploskvah  
(4 x 4 sadik). V izhodiščnem letu (2011) je bil 
povprečni delež preživetja 67 % (med njimi  
25 % vitalnih sadik), v zadnjem letu 2017 pa  
37 %. Delež posušenih sadik je bil od 33 % (2011) 
do 63 % (2017) in se je vseskozi  večal (Slika 3). 
Ustrezno se je zmanjševal delež vitalnih sadik, 
ki je v l. 2017 znašal le 6 %. Domnevamo, da je  
večanje deleža poškodovanih sadik in zmanjšanje 
deleža vitalnih sadik posledica objedanja divjadi  
in  tudi zasenčenja zaradi zeliščne plasti, ki se je 
že v drugem letu po osnovanju nadomestnega 
habitata bogato razvila (npr. zlata rozga (Solidago 
sp.), navadni pelin (Artemisia vulgaris L)., eno-
letna suholetnica (Erigeron annuus (L.) Pers.). 
Velja poudariti, da so bile posajene sadike divje 
češnje (skupaj s čremso) med vsemi drevesnimi 
sadikami najmanjše. Iz pridobljenih podatkov 
je razvidno, da je divja češnja najmanj uspešna 
vrsta, saj je imela v vseh letih monitoringa največji 
izpad, ki je bil vedno večji od mejne vrednosti  
30 % (Slika 3). Podobno je ugotovil tudi štular 

(2011), ki je ugotavljal primernost različnih dre-
vesnih vrst (gorski javor, navadna smreka (Picea 
abies (L.) Karst., navadna bukev (Fagus sylvatica 
L.), divja češnja) za pogozditev gramoznic. Med 
340 sadikami divje češnje je dve oziroma tri leta 
po sajenju preživelo le 30 % posajenih sadik. 
Avtor raziskave je zaključil, da je divja češnja med 
vsemi opazovanimi drevesnimi vrstami najslabše 
prenesla presaditveni šok in da je za tovrstno 
sajenje neprimerna (štular, 2011). 

V obdobju od 2011 do 2017 smo spremljali 
vitalnost in delež preživetja 41 posajenih sadik 
maklena na dveh raziskovalnih ploskvah; na eni 
ploskvi je bilo posajenih 25 sadik doba (5 x 5 sadik) 
in na eni 16 sadik (4 x 4 sadike). V izhodiščnem 
letu (2011) je bil povprečni delež preživetja  
91 % (med njimi 37 % vitalnih sadik), v zadnjem 
letu 2017 pa 88 % (Slika 3). Delež posušenih 
sadik je znašal od 3 % (2014)  do 39 % (2013), 
v letu 2017 pa je bilo posušenih sadik 12 %. Za 
maklen je značilno veliko spreminjanje deleža 
poškodovanih sadik, ki je v letu 2014 znašal kar 
80 %. Opažene poškodbe (npr. odlomljen vrh), 
ki so najverjetneje posledica objedanja divjadi, 
so po letu 2014 zmanjševale, v l. 2015 je delež 
poškodovanih sadik znašal le še 27 % (2015). V 
tistem obdobju se je povečala povprečna višina 
sadik maklena in njegov letni debelinski prirastek 
(Slika 5, Preglednici 3, 4). Lahko zaključimo, da 
je maklen kljub nihanju med leti zelo uspešna 
vrsta, saj je bil delež preživetja, z izjemo enega 
leta (2013), nad mejno vrednostjo 70 %.    

V obdobju od 2011 do 2017 smo spremljali 
vitalnost in delež preživetja 20 posajenih sadik 
poljskega bresta na eni raziskovalni ploskvi (4 x 
5 sadik). že v prvem letu monitoringa smo zabe-
ležili velik povprečni delež preživetja (95 %), ki 
je ostal enako celotno obdobje opazovanja (Slika 
3). Tudi delež vitalnih sadik poljskega bresta je 
bil večinoma velik in je znašal od 25 % (2014) do  
70 % (2017). Izjema je bilo leto 2012, ko smo prav 
vse preživele sadike uvrstili v skupino poškodo-
vane sadike zaradi posledic objedanja divjadi. že 
v naslednjem letu so vse sadike uspešno obrasle 
in smo jih lahko ocenili kot vitalne. Izpad sadik 
poljskega bresta je bil vseskozi le 5 %, zato zaklju-
čujemo (Slika 3), da je bilo sajenje poljskega bresta 
na proučevani raziskovalni ploskvi zelo uspešno.  
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V obdobju od 2011 do 2017 smo spremljali 
vitalnost in delež preživetja 20 posajenih sadik 
čremse v robni vrsti nadomestnega habitata  
(2 x 10 sadik). že v prvem letu monitoringa smo 
zabeležili velik delež preživetja (99 %), ki je  bil 
od 70 % (2012) do 95 % (2016), v letu 2017 pa je 
znašla 90 %. Lahko ugotovimo, da je čremsa na 
proučevanih raziskovalnih ploskvah zelo uspešna 
vrsta, saj v vseh letih opazovanja prekoračuje 
zahtevani delež preživetja. 

Če primerjamo deleže preživetja vseh vrst (Slika 
3), vključenih v monitoring, lahko ugotovimo, 
da je bil največji izpad za vse vrste drugo leto po 
sajenju, v letu 2012. Izjemi sta bila maklen, kjer 
smo največji izpad evidentirali leto kasneje, in 
poljski brest, kjer se delež izpada ni spreminjal 
v celotnem obdobju opazovanja. Izpad je lahko, 
še posebno v začetni fazi rasti sestoja, relativno 
velik zaradi presaditvenega šoka, neugodnih 
vremenskih razmer in razmer na rastišču (segre-
vanje zaradi izpostavljenosti  neposrednemu 
soncu) ter objedanja divjadi. Domnevamo, da je 
na zmanjšano preživetje sadik v l. 2012 vplival 
primanjkljaj padavin (suša) v obdobju od oktobra 
2011 do februarja 2012.  Količina padavin je na 
severovzhodu države znašala le do 200 mm, kar 
je dobra polovica običajnih padavin. Hkrati so v 

aprilu 2012 poročali o pozebi, ki bi lahko vplivala 
na preživetje sadik. Zabeležena temperatura zraka, 
izmerjena na avtomatski postaji v Lendavi, ki je 
v neposredni bližini nadomestnega habitata, je 
večkrat padla pod ničlo (9. 4. 2012; –2,4 oC in 10. 
4. 2012: –0,7 oC ) (Sušnik in Valher, 2013; ArSO, 
2012). Tudi letna količina padavin je bila v celo-
tnem obdobju monitoringa najmanjša v letih 2011 
in 2012 (Slika 4). Najmanjši delež preživetja v l. 
2012 je (poleg divje češnje) imel dob.  Čeprav dob 
prenese tudi zmerno sušo, pa je občutljiv za pozno 
spomladansko slano (Brus, 2002). Najverjetneje 
je slednje lahko vplivalo na relativno velik izpad 
v prvih šestih mesecih po sajenju (2012),  čeprav 
dob v aprilu 2012 večinoma še ni razvil listov. 
Le še v letu 2015 je bila letna količina padavin  
manjša od dolgoletnega povprečja, ki za obdobje 
od 1991 do 2017 znaša 779,3 mm (Slika 4; ArSO, 
2019). Sklepamo, da so sadike doba in drugih vrst 
v letu 2015 že premostile šok ob sajenju in da zato 
pomanjkanje padavin ni pomembno vplivalo na 
deleže preživetja.  

Na podlagi opaženih poškodb (odlomljeni 
vrhovi) divje češnje, čremse in maklena že v l. 
2011 ter gorskega javorja in poljskega bresta v 
l. 2012 sklepamo, da je objedanje divjadi tudi 
vplivalo na manjši delež preživetja, vendar manj 

Slika 3: Deleži preživetja sadik v obdobju od 2011 do 2017. Z vodoravno črno puščico je označen delež preživetja 
70 %, ki definira uspešno sajenje, z rdečo puščico pa leto 2012.  
Figure 3: Average survival rate of selected trees in the period between 2011 and 2017. A horizontal black arrow 
indicates the survival rate (70%) that defines successful planting; the red arrow marks the year 2012.
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kot neugodne vremenske razmere. Velja poudariti, 
da je objedanje divjadi najverjetneje predvsem 
povečevalo delež poškodovanih sadik in manj 
delež suhih sadik (Preglednica 2). Po letu 2012 
se je večina sadik čremse obrasla. Pri drugih 
vrstah smo tovrstne poškodbe beležili tudi v 
naslednjih letih. Izpostavimo lahko predvsem 
sadike maklena in poljskega bresta v 2014, ko 
je bil delež poškodovanih sadik 80 % (maklen) 
oziroma 70 % (poljski brest). 

Na podlagi določenih deležev preživetja in 
ocene vitalnosti sadik, posajenih na raziskovalnih 
ploskvah, lahko ugotovimo, da je bilo sajenje 
praviloma uspešno pri vseh vrstah kljub nekoliko 
večjem izpadu v prvi fazi oblikovanja sestoja 
(predvsem dob in manj  druge vrste). Izjema je 
divja češnja,  pri kateri je bil delež preživetja sadik 
vseskozi manjši od zahtevanih 70 % in smo zato 
ocenili, da sajenje ni bilo uspešno. Na podlagi teh 
ugotovitev so jo že v jeseni 2013 ponovno sadili. 
V sklopu terenskih ogledov smo v naslednjih 
letih opazili uspešno rast na novo posajenih sadik 
divje češnje, vendar pa ne rastejo na izbranih 
raziskovalnih ploskvah in zato ne vplivajo na 
predstavljene rezultate.

3.2 Debelinski prirastek koreninskega 
vratu sadik izbranih drevesnih vrst 
na raziskovalnih   ploskvah

3.2 Base diameter increment of seedlings of 
selected species planted on research plots

V spodnji preglednici prikazujemo povprečne 
premere in letne debelinske prirastke na kore-
ninskem vratu po drevesnih vrstah za obdobje 
2011 – 2017. Premere debelc na koreninskem 
vratu smo izmerili praviloma za vse vitalne in 
poškodovane sadike. Pri črni jelši smo upoštevali 
izmerjene podatke sadik, rastočih na osmih (2011 
– 2014) oziroma šestih raziskovalnih ploskvah  
(2015 – 2017). 

Povprečni premeri, ki so bili izmerjeni na 
koreninskem vratu sadik, uvrščenih v skupini 
vitalne sadike in poškodovane, prikazujejo, da je v 
debelino najbolje priraščala črna jelša (Preglednica 
3; Slika 5). Črna jelša je namreč hitrorastoča vrsta, 
ki dobro uspeva na vlažnih rastiščih (Brus, 2002; 
Diaci, 2001). Tudi primerjava z letnim debelinskim 
prirastkom sadik črne jelše, ki so bile posajene v 
sklopu rastnega poskusa na območju vojaškega 
vadišča Poček (suha, rjava pokarbonatna tla) (Al 

Slika 4: Prikaz letnih povprečnih količin padavin (mm) za klimatološko postajo Lendava v obdobju od 2010 
do 2017. Z rdečo puščico smo označili dolgoletno povprečje letnih padavin (1991 do 2017), ki znaša 779,3 mm 
(Vir: ArSO, 2019). 
Figure 4: Average annual rainfall (mm) for the Lendava climatic station in the period from 2010 to 2017. The red 
arrow markes the long-term average annual rainfall (1991 to 2017), as follows: 779.3 mm (ARSO, 2019).
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Preglednica 3: Povprečni premeri (mm) in letni prirastki (mm) koreninskega vratu sadik izbranih drevesnih 
vrst na raziskovalnih ploskvah v spomladanskem obdobju 2011 – 2017. 
Table 3: Average base diameters (mm) and annual base diameter increment (mm) of selected tree species planted 
on research plots between 2011 – 2017. 

leto Na ā ± t0,05*seb Me Min Max prirastekc

Alnus glutinosa (l.) gartn. (črna jelša)

2011 166 13,4 ± 0,5 13,4 5,70 21,1 /

2012 140 17,9 ± 0,6 18,2 9,30 26,3 4,5 

2013 105 33,0 ± 9,0 33,6 11,4 54,6 15,1 

2014 145 53,3 ± 16,0 53,3 13,3 90,4 20,3

2015 125 89,7 ± 23,1 90,0 10,1 160,5 36,4

2016 109 116,9 ± 28,3 116,0 51,3 196,0 27,2

2017 109 144,9 ± 32,1 142,1 87,9 294,0 28,0

Quercus robur l. (hrast dob)

2011 171 14,0 ± 1,7 14,0 3,90 28,5 /

2012 140 16,3 ± 0,8 16,2 6,40 33,1 4,2 

2013 131 20,7 ± 7,3 20,2 6,10 39,2 4,4

2014 142 26,4 ± 11,2 26,6 5,60 54,5 10,7

2015 159 32,5 ± 17,0 30,7 4,80 72,7 6,1

2016 155 40,3 ± 22,2 38,4 9,00 87,2 7,8

2017 155 48,0 ± 28,2 47,8 8,40 107,1 7,7

Acer pseudoplatanus l. (gorski javor)

2011 57 9,01 ± 0,4 9,10 6,20 13,2 /

2012 44 11,8 ± 0,6 11,4 7,60 16,7 2,8 

2013 55 13,6 ± 5,4 12,7 4,00 30,0 1,8

2014 53 17,9 ± 7,1 16,9 0,90 45,8 4,3

2015 56 25,0 ± 10,2 22,7 10,0 58,8 7,1

2016 57 30,1 ± 12,3 27,2 9,90 71,9 5,1

2017 57 35,7 ± 15,4 30,8 14,4 81,4 5,6

Prunus avium l. (divja češnja)

2011 32 6,58 ± 0,4 6,90 4,50 8,50 /

2012 23 8,35 ± 0,7 7,90 5,00 12,4 1,8 

2013 26 10,7 ± 2,2 10,1 5,70 16,9 2,3

2014 28 11,7 ± 3,3 11,2 5,80 20,9 1,0

2015 28 12,6 ± 3,1 11,9 5,40 22,6 0,9

2016 28 13,4 ± 3,4 12,7 6,60 25,2 0,8

2017 18 15,4 ± 5,0 13,0 10,5 25,2 2,0
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Preglednica 3: Povprečni premeri (mm) in letni prirastki (mm) koreninskega vratu sadik izbranih drevesnih 
vrst na raziskovalnih ploskvah v spomladanskem obdobju 2011 – 2017. 
Table 3: Average base diameters (mm) and annual base diameter increment (mm) of selected tree species planted 
on research plots between 2011 – 2017. 

leto Na ā ± t0,05*seb Me Min Max prirastekc

Acer campestre l. (maklen)

2011 37 9,89 ± 1,0 9,10 5,20 18,1 /

2012 32 10,8 ± 1,3 10,9 5,90 17,6 0,9 

2013 25 11,7 ± 3,8 11,8 4,50 19,7 0,9

2014 39 11,8 ± 3,8 11,8 1,80 18,4 0,1

2015 38 16,4 ± 5,2 16,6 7,20 31,9 4,6

2016 36 21,9 ± 5,3 21,6 10,4 33,3 5,5

2017 36 26,1 ± 8,5 25,1 13,8 54,3 4,2

2018 36 36,1 ± 12,6 36,0 17,9 69,0 10,0

Ulmus minor Mill. (poljski brest)

2011 19 8,83 ± 0,8 8,70 6,30 12,1 /

2012 19 9,52 ± 1,1 9,35 6,00 14,0 0,7 

2013 19 11,5 ± 1,5 11,2 9,00 13,8 2,0

2014 19 13,9 ± 2,7 14,4 8,50 18,5 2,4

2015 19 17,2 ± 3,2 16,9 11,3 23,7 3,3

2016 19 21,7 ± 3,2 20,4 15,4 35,7 4,5

2017 19 26,3 ± 6,2 25,0 18,3 40,1 4,6

2018 19 33,5 ± 9,8 33,5 23,5 61,2 7,2

Prunus padus l. (čremsa)

2011 18 5,74 ± 0,4 5,65 3,50 9,10 /

2012 14 8,32 ± 1,6 8,50 4,40 14,4 2,8 

2013 16 15,4 ± 5,2 15,8 4,90 24,7 7,1

2014 15 22,3 ± 9,5 21,5 7,00 36,7 6,9

2015 17 28,6 ± 7,8 30,3 9,30 40,3 6,3

2016 19 35,9 ± 13,4 38,9 8,00 55,6 7,3

2017 18 45,6 ± 14,1 47,8 17,3 66,6 9,7

Opombe:
a število sadik, za katere imamo podatke o premeru koreninskega vratu.
b Aritmetične sredine z odklonom zaupanja, ki jim sledijo mediane (Me), minimalni (Min) in 
maksimalni premeri (Max).
c Letni debelinski prirastek je izračunan kot razlika med premerom navedenega leta in prejšnjega.
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Sayegh Petkovšek in sod., 2010), kaže na dobro 
priraščanje črne jelše na območju nadomestnega 
habitata tudi v prvem rastnem obdobju (4,5 mm 
versus 1,4 mm do 2,5 mm). Slednje je zagotovo 
posledica ustreznega rastišča. Nekoliko manj je 
v debelino priraščal dob, sledijo mu gorski javor, 
čremsa in poljski brest (Slika 5).  

Prikazani povprečni premeri in letni debe-
linski prirastki divje češnje in maklena kažejo 
na odstopanja od pričakovanega enakomernega 
debelinskega priraščanja. Povprečni debelinski 
prirastek divje češnje se je po letu 2014 (2014 – 
2017) le minimalno večal; vzrok je najverjetneje 
v relativno velikem deležu poškodovanih sadik. 
Podoben zastoj v debelinski rasti smo opazili tudi 
pri maklenu v prvem obdobju rasti (2011 – 2014), 
ko se povprečni premer skoraj ni spreminjal, 
nato pa so opazovane sadike maklena začele bolj 
priraščati v debelino (od 4,6 mm do 10 mm) in 
višino (Slika 5, Preglednica 4).

3.3 Višinski prirastek sadik izbranih 
drevesnih vrst na raziskovalnih 
ploskvah

3.3 height increment of seedlings of selected 
tree species planted on research plots

V Preglednici 4 prikazujemo povprečne višine 
in povprečne letne višinske prirastke po drevesnih 
vrstah za obdobje 2011 – 2017. Višine smo izmerili 
praviloma za vse vitalne in poškodovane sadike, 
če višina ni prekoračevala 200 cm. Pri črni jelši 
smo upoštevali izmerjene podatke sadik, rasto-
čih na osmih raziskovalnih ploskvah. V višino 
so najhitreje priraščali črna jelša, dob in čremsa 
(Slika 6). Iz rezultatov je razvidno tudi, da je 
povprečna višina sadik doba v izhodiščnem letu 
(2011) večja v primerjavi z  drugimi drevesnimi 
vrstami. Na podlagi rastnih značilnosti doba, ki 
je v nadaljevanju priraščal le okoli 10 cm na leto, 
sklepamo, da so ob sajenju prevladovale triletne 
sadike doba. Divja češnja in maklen sta imela v 

Slika 5: Povprečni premeri koreninskega vratu debel sadik (mm) izbranih drevesnih vrst, izmerjenih v spomla-
danskem obdobju od 2011 do 2017. 
Figure 5: Average base diameters (mm) of selected tree species, measured during the spring in the period from 2011 
to 2017.
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Preglednica 4: Povprečne višine (cm) in povprečni letni povprečni višinski prirastek (cm) sadik izbranih dre-
vesnih vrst na raziskovalnih ploskvah v spomladanskem obdobju 2011 – 2017.
Table 4: Average heights (cm) and average annual height increment (cm) of the selected tree species planted on the 
research plots between 2011 – 2017. 

leto Na ā ± t0,05*seb Me Min Max prirastekc

Alnus glutinosa (l.) gartn. (črna jelša)

2011 166 149,6 ± 4,5 148,5 75,0 216,0 /

2012 140 150,4 ± 7,9 156,0 20,0 224,0 0,8 

2013 105 209,5 ± 60,5 220,0 85,0 400,0 59,1

Quercus robur l. (hrast dob)

2011 171 166,4 ± 6,9 169,0 21,0 291,5 /

2012 140 176,7 ± 8,1 181,5 21,0 270,0 10,3 

2013 131 187,4 ± 56, 198,0 31,0 300,0 10,7

Acer pseudoplatanus l. (gorski javor)

2011 57 60,4 ± 3,8 61,0 28,0 87,0 /

2012 44 69,6 ± 8,0 66,0 27,0 138,0 9,2 

2013 55 113,0 ± 51,6 95,5 44,0 253,0 43,5

2014 53 126,0 ± 63,3 126,0 22,0 270,0 13,0

2015 56 168,0 ± 10,2 176,0 54,0 358,0 50,0

Prunus avium l. (divja češnja)

2011 32 42,2 ± 7,4 41,0 10,0 84,0 /

2012 23 47,5 ± 9,4 47,0 23,0 116,0 5,3 

2013 26 76,3 ± 22,0 72,0 44,0 150,0 28,8

2014 28 72,5 ± 30,0 65,7 24,0 173,0 –3,80

2015 28 84,0 ± 40,8 75,0 33,0 186,0 11,5

2016 28 82,5 ± 43,4 71,0 24,0 197,0 –1,50

2017 18 98,4 ± 43,0 89,0 52,0 198,0 15,9

Acer campestre l. (maklen)

2011 37 75,6 ± 7,40 85,5 18,0 186,0 /

2012 32 65,5 ± 10,0 61,0 21,0 113,0 –10,1 

2013 25 67,2 ± 22,0 60,0 31,0 111,0 1,70

2014 39 65,4 ± 26,0 62,5 29,0 150,0 1,80

2015 38 109,9 ± 35,4 104,0 52,0 182,0 44,5

2016 36 133,0 ± 61,7 105,5 53,0 279,0 23,1
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posameznih letih (2014 oz. 2012) negativni višin-
ski prirastek zaradi poškodb več merjenih sadik. 
Odlomljeni vrhovi namreč pomenijo manjše višine 
in vplivajo na nižjo povprečno višino. Maklen 
je po letu 2014 začel priraščati v višino (letni 
prirastek 2014 – 2015) je 44,5 cm), saj se je tudi 
delež poškodovanih sadik z odlomljenim vrhom 
bistveno zmanjšal (Preglednica 2).   

Lahko zaključimo, da sta v tretjem letu od posa-
ditve (2013) povprečni letni višinski in debelinski 
prirastek za prav vse drevesne vrste pozitivna 
in bistveno večja od obdobja april 2011 in april 
2012, kar kaže na uspešnejšo rast posajenih sadik. 
še posebno v zadnjem obdobju merjenja sadik 
(meritve smo izvajali do višine okoli 200 cm) so 
višinski prirastki veliki v primerjavi z obdobjem 
v začetni fazi rasti sestoja. 

4 zAKljUčKI
4 CONClUsIONs

Z analizo vzpostavitve nadomestnega habitata 
Črni log – Hotiška gmajna, ki je bil osnovan jeseni 
2010 s sajenjem predvsem dveletnih sadik dreve-
snih in grmovnih vrst, smo na podlagi določenih 
deležev preživetja, ocen vitalnosti ter višinskih 
in debelinskih prirastkov za 566 sadik sedmih 
drevesnih vrst (črna jelša, dob, gorski javor, divja 
češnja, maklen, čremsa in poljski brest), rastočih 
na 26 izbranih raziskovalnih ploskvah od 2011 do 
2017 oblikovali naslednje zaključke: 

(a) Sajenje je bilo praviloma uspešno pri vseh 
analiziranih vrstah, z izjemo divje češnje, kljub 
nekoliko večjem izpadu v drugem rastnem obdo-
bju (dob, črna jelša, čremsa) oziroma še tri leta po 
sajenju (dob). Domnevamo, da je na zmanjšano 

Preglednica 4: Povprečne višine (cm) in povprečni letni povprečni višinski prirastek (cm) sadik izbranih dre-
vesnih vrst na raziskovalnih ploskvah v spomladanskem obdobju 2011 – 2017.
Table 4: Average heights (cm) and average annual height increment (cm) of the selected tree species planted on the 
research plots between 2011 – 2017. 

leto Na ā ± t0,05*seb Me Min Max prirastekc

Ulmus minor Mill. (poljski brest)

2011 19 62,3 ± 6,0 62,5 47,0 83,0 /

2012 19 52,0 ± 9,4 55,0 10,0 81,0 –10,3 

2013 19 71,4 ± 18,0 70,5 33,0 121,0 19,4

2014 19 98,0 ± 44,5 85,0 54,0 228,0 26,6

2015 19 139,8 ± 55,1 130,0 72,0 270,0 41,8

2016 19 181,4 ± 77,9 163,0 74,0 352,0 41,4

Prunus padus l. (čremsa)

2011 18 23,0 ± 16,5 17,0 5,00 57,0 /

2012 14 51,8 ± 10,0 57,0 21,0 71,0 28,8 

2013 16 109,0 ± 35,0 119,0 36,0 195,0 57,0

2014 15 149,0 ± 69,0 174,0 49,0 260,0 40,0

2015 17 199,0 ± 82,1 205,0 63,0 316,0 50,0

Opombe: 
a  število sadik, za katere imamo podatke o premeru koreninskega vratu. V to skupino niso vključene 
sadike, ki spodaj odganjajo in so visoke manj kot od 1,0 cm. 
b Aritmetične sredine z odklonom zaupanja, ki jim sledijo mediane (Me), minimalni (Min) 
in maksimalni premeri (Max). 
c Letni debelinski prirastek je izračunan kot razlika med premerom navedenega leta in prejšnjega.
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Slika 6: Povprečne višine (cm) izbranih drevesnih vrst, izmerjene v spomladanskem obdobju od 2011 do 2017. 
Figure 6: Average heights (cm) of the selected tree species measured during the spring in the period from 2011 to 2017.
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preživetje sadik v l. 2012 vplivala suša v obdobju 
od oktobra 2011 do februarja 2012. Hkrati so v 
aprilu 2012 poročali o spomladanski pozebi, za 
katero je zlasti občutljiv dob, katerega povprečni 
delež preživetja se je zvišal na 70 % šele v l. 2015 
in se nato ni več bistveno spremenil. 

(b) Upoštevaje deleže preživetja, višinsko in 
debelinsko priraščanje ter delež vitalnih sadik je 
najuspešnejša drevesna vrsta črna jelša, kar je pogoj 
za oblikovanje načrtovanega jelševega sestoja. 

(c) Na podlagi opaženih poškodb (odlomljeni 
vrhovi) divje češnje, čremse in maklena že v l. 
2011 ter gorskega javorja in poljskega bresta v 
l. 2012 sklepamo, da je tudi objedanje divjadi 
vplivalo na manjši delež preživetja, vendar manj 
kot neugodne vremenske razmere. Velja poudariti, 
da je objedanje divjadi najverjetneje predvsem 
povečevalo delež poškodovanih sadik in manj 
delež suhih sadik. Kljub opaženim poškodbam 
(zlasti sadik maklena in poljskega bresta) tudi v 
nadaljnjih letih slednje ni pomembno vplivalo 
na preživetje sadik in na njihovo višinsko in 
debelinsko priraščanje. V tretjem letu (2013) 
po vzpostavitvi nadomestnega habitata sta bila 
višinski in debelinski prirastek za vse drevesne 

vrste, z izjemo divje češnje, pozitivna in bistveno 
večja od zabeleženega za prejšnje rastno obdobje.

(d) Med vsemi vrstami, ki smo jih spremljali, 
lahko izpostavimo divjo češnjo. Njen delež pre-
živetja sadik je bil vseskozi manjši od zahtevanih 
70 % in zato smo ocenili, da sajenje na izbranih 
raziskovalnih ploskvah ni bilo uspešno. Na podlagi 
teh ugotovitev so jo že v jeseni 2013 ponovno 
sadili. V sklopu terenskih ogledov smo v naslednjih 
letih opazili uspešno rast novo posajenih sadik 
divje češnje, vendar pa ne rastejo na izbranih 
raziskovalnih ploskvah in zato ne vplivajo na 
predstavljene rezultate.

(e) Na obravnavanem območju se uspešno 
vzpostavlja gozdni habitat, ki nadomešča prejšnje 
njivske površine in bo lahko nadomestil oziroma 
omilil škodo zaradi izgube gozdnih površin v 
Črnem logu ob izgradnji avtoceste A5 na odseku 
Beltinci-Lendava. Pričakujemo, da bo nastali 
gozdni sestoj v naslednjih letih omogočil gnez-
denje srednjega detla in belovratnega muharja, ki 
sta zaradi gradnje avtoceste izgubila del svojega 
habitata. V nadaljevanju je smiselno opraviti moni-
toring ptic za potrditev prisotnosti obeh vrst ptic, 
ki sta značilni vrsti nižinskih poplavnih gozdov. 
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5 pOVzeTeK

Analizirali smo vzpostavitev nadomestnega 
habitata Črni log – Hotiška gmajna, ki je bil 
osnovan jeseni 2010 s sajenjem dveletnih sadik 
drevesnih in grmovnih vrst kot omilitveni ukrep 
zaradi izgube gozdnih površin v Črnem logu ob 
izgradnji avtocestnega odseka med Beltinci in 
Lendavo. V naslednjem letu (2011) se je začel 
monitoring vzpostavitve nadomestnega habitata 
z namenom spremljati rastno uspešnost sadik, 
rastočih na izbranih raziskovalnih ploskvah, z: 
meritvijo rastnih parametrov (priraščanje dreves 
v višino in debelino na koreninskem vratu debel), 
ugotavljanjem deleža preživetja in ocenjevanjem 
vitalnosti oziroma poškodovanosti drevesnih vrst. 

Na izbranih raziskovalnih ploskvah (26) smo 
praviloma v aprilu v obdobju od 2011 do 2017 
izmerili višine debel (še živih terminalnih lanskih 
poganjkov) in premere debel na koreninskem vratu 
sadik, ocenili vitalnost in določili delež preživetja 
za 566 sadik sedmih drevesnih vrst (črna jelša 
(Alnus glutinosa (L.) Gartn), dob (Quercus robur 
L.), gorski javor (Acer pseudoplatanus L.), divja 
češnja (Prunus avium L.), maklen (Acer campestre 
L.), čremsa (Prunus padus L. ) in poljski brest 
(Ulmus minor Mill.)). Po vitalnosti smo sadike 
razvrstili v tri razrede oziroma kategorije: vitalna 
sadika, posušena sadika in delno vitalna oziroma 
poškodovana sadika, ki ponovno odganja. Vitalne 
sadike so bile zdrave sadike brez vidnih poškodb. 
Med poškodovane sadike pa smo uvrstili sadike z 
odlomljenim vrhom in/ali z deloma suhim debel-
cem oziroma poganjki, ki ponovno odganjajo. 

Sajenje je bilo praviloma uspešno (izpad enak 
ali manjši od 31 %) pri vseh analiziranih vrstah 
(z izjemo divje češnje) kljub nekoliko večjem 
izpadu v drugem rastnem obdobju (dob, črna 
jelša, čremsa), oziroma štiri leta po sadnji (dob). 
Domnevamo, da sta na zmanjšano preživetje 
sadik spomladi  2012 vplivala presaditveni šok 
v povezavi s sušo v obdobju od oktobra 2011 do 
februarja 2012 in spomladanska pozeba, za katero 
je zlasti občutljiv dob, katerega povprečni delež 
preživetja se je  povečal na 71 % šele v l. 2015 in 
se ni več bistveno spremenil. Na podlagi opaže-
nih poškodb divje češnje, čremse in maklena že 

v l. 2011 ter gorskega javorja in poljskega bresta 
v l. 2012 sklepamo, da je tudi objedanje divjadi 
vplivalo na manjši delež preživetja, vendar manj 
kot neugodne vremenske razmere. V obdobju po 
drugem letu rasti (2013) po vzpostavitvi nado-
mestnega habitata sta bila višinski in debelinski 
prirastek za vse drevesne vrste, z izjemo divje 
češnje, pozitivna in bistveno večja od prejšnjega 
rastnega obdobja (april 2011 – april 2012). 

Upoštevaje deleže preživetja, višinsko in debe-
linsko priraščanje ter delež vitalnih sadik je naju-
spešnejša drevesna vrsta črna jelša, kar je pogoj za 
oblikovanje načrtovanega jelševega sestoja. Med 
vsemi opazovanimi vrstami je najmanj uspešna 
divja češnja. Delež preživetja sadik je bil vseskozi 
manjši od zahtevanih 70 % in zato smo ocenili, 
da sajenje divje češnje na izbranih raziskovalnih 
ploskvah ni bilo uspešno. Na podlagi teh ugoto-
vitev so jo že v jeseni 2013 ponovno sadili, vendar  
zunaj raziskovalnih ploskev in zato slednje ne 
vpliva na predstavljene rezultate. 

Lahko zaključimo, da se med Hotiško gmajno 
in Črnim logom uspešno vzpostavlja gozdni 
habitat, ki nadomešča prejšnje njivske površine 
in bo lahko nadomestil oziroma omilil škodo 
zaradi izgube gozdnih površin v Črnem logu ob 
izgradnji avtoceste A5 na odseku Beltinci-Len-
dava. Pričakujemo, da bo nastali gozdni sestoj v 
naslednjih letih omogočil gnezdenje srednjega 
detla in belovratnega muharja, ki sta zaradi 
gradnje avtoceste izgubila del svojega habitata. 
V nadaljevanju je smiselno  opraviti monitoring 
ptic za potrditev prisotnosti obeh vrst ptic, ki sta 
značilni vrsti nižinskih poplavnih gozdov.

5 sUMMARy

We analyzed the introduction of the replace-
ment habitat Črni log – Hotiška gmajna, which was 
founded in fall 2010 by planting two-year seedlings 
of tree and shrub species as a mitigation action 
because of the forest area loss in Črni log due to 
the construction of the Beltinci-Lendava highway 
section. In the next year (2011) the monitoring 
of the replacement habitat introduction started. 
The aim was to monitor the growth success of 
the seedlings growing on the selected research 
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plots using: measuring the growth parameters 
(increment of the trees in the height and diame-
ter at the root collar), determining the survival 
rate and evaluating the vitality or damage of the 
tree species. 

On the selected research plots (26) we measured 
the stem heights (of the still living terminal shoots 
from the previous year) and stem diameters at the 
root collar, evaluated vitality and determined the 
survival rate for 566 seedlings of seven tree species 
(black alder (Alnus glutinosa (L.) Gartn), pedun-
culate oak (Quercus robur L.), sycamore maple 
(Acer pseudoplatanus L.), wild cherry (Prunus 
avium L.), field maple (Acer campestre L.), bird 
cherry (Prunus padus L. ) and field elm (Ulmus 
minor Mill.)) in the period 2011 – 2017, as a rule 
in April. According to their vitality, we classified 
the seedlings into three classes or, respectively, 
categories: vital seedling, dry seedling, and partly 
vital seedling or damaged seedling shooting again. 
Vital seedlings were healthy seedlings without 
visible damage. As damaged seedlings we classified 
seedlings with broken top and/or partly dry stem 
or shoots sprouting again. 

As a rule, the planting was successful (the loss 
equal to or smaller than 31 %) with all analyzed 
species except for the wild cherry, despite a bigger 
loss in the second growth period (pedunculate 
oak, black alder, bird cherry) or three years after 
planting (pedunculate oak). We assumed the 
decreased survival of the seedlings in 2012 was 
affected by the transplanting shock in connection 
with the drought in the period from October 
2011 to february 2012 and the spring frost, 
which mainly the pedunculate oak is susceptible 
to. Its mean survival rate increased to 71 % only 
in 2015 and has not changed significantly since. 
On the basis of the noticed damage with wild 
cherry, bird cherry and field maple as early as 
in 2011 and sycamore maple and field elm, we 
gather that also browsing by the game affected 
the lesser survival rate but to a lesser extent 
than the unfavorable weather conditions. In the 
period after the second growth year (2013) after 
the replacement habitat introduction, the mean 
height and diameter increments at the root collar 
were positive and significantly larger than in the 

previous growth period (April 2011 – April 2012) 
for all tree species except wild cherry.

Considering the survival rates, height and 
diameter increments and the share of vital see-
dlings, the most successful tree species is the 
black alder. This is a condition for forming the 
planned alder stand. The least successful among 
all monitored species is wild cherry. The survival 
rate of the seedlings was under the required 70 
% all the time, therefore we evaluated the wild 
cherry planting on the selected research plots 
as unsuccessful. On the basis of the findings, its 
repeated planting took place already in fall 2013 
but outside of the research plots; therefore, it does 
not affect the presented results.   

We can conclude, that a replacement forest 
habitat is being successfully established between 
Hotiška gmajna and Črni log. It replaces former 
field areas and will be able to fill in or, respectively, 
mitigate the damage because of the loss of the 
forest areas in Črni log due to the construction 
of A5 highway in the Beltinci-Lendava section. 
We expect the emerging forest stand to enable the 
nesting of the middle spotted woodpecker and 
collared flycatcher, who lost a part of their habitat 
due to the highway construction. In the future it 
would be reasonable to perform bird monitoring 
for confirmation of both bird species, which are 
characteristic riparian forest species. 
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Slika 7: Sadike črne jelše v aprilu 2011 (zgoraj) in v oktobru 2018 (spodaj) (foto: Al Sayegh Petkovšek)  
Figure 7: Seedlings of Alnus glutinosa in April 2011 (up) and October 2018 (down) (photo: Al Sayegh Petkovšek) 
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LATINSKO IME
Rhabdocline pseudotsugae Syd.

RAZŠIRJENOST
Bolezen so prvič zabeležili v Severni Ameriki leta 1911. 
Na Škotsko so jo z okuženimi sadikami navadne ameriške 
duglazije prenesli leta 1914, od koder se je razširila v celinsko 
Evropo. Pri nas so jo odkrili leta 1951 na Koroškem. Zdaj je 
razširjena povsod, kjer uspevajo nasadi duglazij.

GOSTITELJI 
Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii). Najbolj 
občutljiv je sivi različek duglazije (P. menziesii var. caesia), 
odpornejši je modri (P. menziesii var. glauca), najodpornejši 
pa zeleni (P. menziesii var. menziesii).

OPIS 
Rdeči osip duglazije povzroča gliva Rhabdocline pseudotsugae.  
Prva bolezenska znamenja opazimo na iglicah jeseni, ko 
se na njih pojavijo drobne, rumeno zelene pegice, ki se 
postopoma večajo in postanejo rdeče vijoličaste (slika 1). 
Od februarja do maja so pege rdeče rjave barve. Aprila na 
spodnji strani iglic nastanejo rumeno rjava, podolgovata 
spolna trosišča (apoteciji) (slika 2). V maju in juniju v 
njih dozorijo askospore, ki se razširjajo s pomočjo vetra 
v vlažnem vremenu. Okužijo lahko le iglice tekočega leta. 
Askospore bruhajo iz apotecijev, dokler so iglice še na vejah. 
Ko v juliju odpadejo lanske okužene iglice z apoteciji, se v 
njih preneha razvoj askospor. Zaradi razraščanja micelija 
poškodovani deli okužene iglice po jesenskem in zimskem 
mrazu odmrejo in potemnijo. Neokuženi deli ostanejo 
zeleni, zato ima iglica značilen marmoriran videz. Močan 
pojav bolezni je povezan zlasti z visoko spomladansko 
vlažnostjo, medtem ko so v sušnih pomladanskih obdobjih 
okužbe redkejše. Varietete navadne ameriške duglazije so 
različno odporne proti tej bolezni. Odpornejšim varietetam 
se brsti odpirajo kasneje, ko je v ozračju manjša količina 
askospor. Po novejših raziskavah so poleg askospor lahko 
potencialni vir okužb duglazij z R. pseudotsugae tudi 
okužena semena.

 ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• Drobne, rumeno zelene pegice na iglicah v jeseni, ki se  
 sčasoma večajo in postanejo rdeče vijoličaste. Iglice dobijo  
 značilen marmoriran videz. Od februarja do maja so  
 pege rdeče rjave (slika 1);
• na spodnji strani iglic, v stromah, nastanejo rumeno  
 rjava, podolgovata spolna trosišča (apoteciji), ki dozorijo  
 v maju in juniju (slika 2);
• iglice prezgodaj odpadejo (julija) (slika 3).

VPLIV
Okužbe bolj prizadenejo drevesa do starosti 30 let. Na 
starejših drevesih rdeči osip duglazije ni tako pomemben. 
Bolezen se pojavlja v drevesnicah in nasadih navadne 
ameriške duglazije. V čistih sestojih so okužbe moč-
nejše. Oslabljeno drevo je podvrženo napadu sekundar-
nih škodljivcev. Ponavljajoče okužbe povzročijo hiranje, 
slabši prirastek ali celo odmiranje gostiteljskih dreves.

MOŽNE ZAMENJAVE
Osip iglic navadne ameriške duglazije je lahko posledica 
delovanja glive Nothophaeocryptopus gaeumanni. Za razliko 
od marmoriranega videza iglic pri napadu R. pseudotsugae 
so iglice sajastega videza in odpadejo šele po dveh do treh 
letih od okužbe. Prezgodnje odpadanje iglic povzročajo 
tudi duglazijeve hržice (Contarinia spp.), pri čemer so iglice 
značilno izjedene od znotraj. Tudi ličinke storževe listonožke 
(Leptoglossus occidentalis) lahko s sesanjem iglic v vrhovih 
povzročajo škodo. Uš Adelges cooleyi na duglaziji, kot sekun-
darnem gostitelju, povzroča rumenenje, deformacije in osip 
iglic. Diskoloracije iglic in s tem manjši prirast povzročajo tudi 
glive, ki napadejo koreninski sistem duglazij (npr. Amillaria 
spp., Heterobasidion spp., Phaeolus schweinitzii). Poškodbe 
iglic lahko povzročijo tudi abiotski dejavniki (npr. mraz in 
sol), zaradi česar iglice rjavijo in poleti odpadejo.

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

Slika 1: Rdeče vijoličaste pege na duglazijinih iglicah (foto: Andrej 
Kunca, National Forest Centre - Slovakia, Bugwood.org)
Slika 2: Podolgovati, rumeno rjavi apoteciji na spodnji strani 
duglazijinih iglic (foto: Dušan Jurc)

Slika 3: Osip iglic, ki so bile okužene v prejšnjem letu 
(foto: Petr Kapitola, Central Institute for Supervising and 
Testing in Agriculture, Bugwood.org)
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LATINSKO IME
Lycorma delicatula (White, 1845)

RAZŠIRJENOST
S Kitajska, Korejski polotok in Japonska. Od leta 2014 najdbe 
tudi na skrajnem zahodu ZDA.

GOSTITELJI
Več kot 70 različnih vrst rastlin, v glavnem lesnatih. Sadne in 
gozdne vrste, vinska trta ter okrasne rastline: jablane (Malus 
spp.), koščičarji (Prunus spp.), javorji (Acer spp.), topoli 
(Populus spp.), vrbe (Salix spp.), breze (Betula spp.), jeseni 
(Fraxinus spp.), navadna robinija (Robinia pseudoacacia), 
platane (Platanus spp.), vinska trta (Vitis spp.), ... Kitajski 
pikčasti škržatek ima najraje veliki pajesen (Ailanthus altis-
sima). Pogost je na rastlinah, ki so strupene. 

OPIS 
Odrasli osebki merijo v dolžino 21–22 mm (samci) oz. 24–27 
mm (samice) in imajo modrikasto rožnat nadih (Slika 1). 
Glava in noge so temno rjave do črne. Zadek je rumenkast, s 
črnimi prečnimi progami na hrbtni strani. Sprednja krila so 
rumena s črnimi pikami, zadnja pa rdeča s črnimi pikami. 
Konci prvega para kril so temni, mrežasti, konci drugega 
para pa črni. Drugi par kril ima po sredini belo progo (Slika 
2). Odrasli osebki so aktivni podnevi. V nevarnosti razprejo 
svoja živo obarvana krila (svarilne barve). Osebki imajo na 
stopalcih posebne blazinice, ki jim omogočajo oprijemanje 
na gladkih površinah. Kitajski pikčasti škržatek ima eno 
generacijo na leto. Prezimijo jajčeca, ki jih samice odlagajo 
od konca avgusta do začetka novembra na dele gostitelja s 
tanko skorjo. Samička odloži jajčeca v skupinah po 30–50 
jajčec (jajčne mase) in jih obda z rjavim voskastim izločkom. 
Samice lahko odložijo jajčeca tudi na nežive objekte (kamenje, 
zgradbe, naprave ...). Spomladi se izležejo ličinke (nimfe), 
ki začnejo sesati rastlinski sok. Imajo štiri razvojne stadije. 
Ličinke prvega, drugega in tretjega stadija so črne z belimi 
pikami in brez kril, dolge 3–10 mm. Ličinke četrtega stadija 
so rdeče s črnimi vzdolžnimi progami in belimi pikami, 
imajo nastavke za krila in so dolge okoli 13 mm (Slika 3). 

Stadija bube  ni (nepopolna preobrazba). Naravni sovražniki 
te vrste so slabo raziskani. Ker osebki vsebujejo strupene 
snovi (kemična obramba), so za mnoge plenilce neužitni. 
Škržatek se na nova območja širi z gostiteljskimi rastlinami, 
lesom, lesenimi izdelki in lesenim pakirnim materialom.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• značilno obarvani osebki (Slike 1, 2, 3 in 4),
• skupine osebkov na gostitelju na mestih s tanjšo skorjo  
 (deblo, veje, listi) (Slika 4),
• izcejanje rastlinskega soka iz vbodnih ran (Sliki 4 in 5),
• nekroze in deformacije na poškodovanih delih rastline  
 ter venenje in sušenje poganjkov in vej, 
• velike količine izločkov (mana) (Slika 6),
• mana in izcedki iz ran privlačijo mravlje, čebele, ose in  
 sršene ter omogočajo razrast plesni, ki lahko tvorijo  
 debele prevleke (Slika 5).

VPLIV
Zaradi mehanskih poškodb, ki jih škržatki povzročijo s 
sesanjem rastlinskega soka, odmirajo poganjki in veje. 
Rastlina hira, zaostaja v rasti in postane dovzetna za nega-
tivne vplive iz okolja, na primer povzročitelje bolezni, ki 
vstopijo skozi vbodne rane. Plesni lahko prekrijejo liste in 
razmnoževalne strukture (cvet) ter tako ovirajo njihovo 
normalno delovanje. Kitajski pikčasti škržatek povzroča 
gospodarsko škodo v nasadih lesnatih rastlin (vinogradi, 
sadovnjaki, nasadi gozdnih vrst) in v urbanih območjih 
(parki, drevoredi, vrtovi). Vrsta je nadloga, ko številčne 
kolonije naselijo urbana območja.    

MOŽNE ZAMENJAVE
Kitajski pikčasti škržatek se zaradi svoje specifične obarva-
nosti dobro razlikuje od drugih vrst žuželk.  

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

GDK 45:145.7(045)=163.6

Kitajski pikčasti škržatek

Slika 1: Odrasel osebek kitajskega pikčastega škržatka (Lycorma 
delicatula) (foto: Emelie Swackhamer, Penn State University, 
Bugwood.org)
Slika 2: Značilna obarvanost odraslega osebka (foto: Lawrence 
Barringer, Pennsylvania Department of Agriculture, Bugwood.org)
Slika 3: Nimfe (foto: Lawrence Barringer, Pennsylvania 
Department of Agriculture, Bugwood.org) 

Slika 4: Znaki – skupine škržatkov, izcedki, plesen (foto: Emelie 
Swackhamer, Penn State University, Bugwood.org)
Slika 5: Poškodbe skorje (foto: Pennsylvania Department of 
Agriculture , Bugwood.org)
Slika 6: Mana na vinski trti (Vitis sp.) (foto: Pennsylvania 
Department of Agriculture , Bugwood.org)
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1 UVOD
Kraška območja se iz krajinskoekološkega zornega 
kota razlikujejo od drugih zlasti po pomanjkanju 
površinskih voda in manjši primernosti tal za 
intenzivno kmetijsko pridelovanje. Ob osredoto-
čenosti sodobnega kmetijstva prav na tak način 
pridelovanja so se zarasle velike površine kraških 
območij, ki so bile v preteklosti v ekstenzivni 
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V prispevku so opisane glavne značilnosti kraških območij, ki so bile v projektu Interreg ECO KArST spoznane 
kot najpomembnejše za trajnostni razvoj na lokalni ravni. Poleg storitev, ki jih opravljajo kraški ekosistemi pri 
ohranjanju biotske raznovrstnosti, blaženju naravnih tveganj, oskrbi s pitno vodo, kmetijskimi in gozdnimi 
proizvodi ter omogočanju razvoja trajnostnega turizma, so obravnavani tudi programi za izobraževanje in 
ozaveščanje na področju okolja in naravi prijaznega podjetništva ter pristopi za izboljšanje upravljanja na zava-
rovanih kraških območjih. Za doseganje optimalnih učinkov vsakega od naštetih ključnih strateških področij 
trajnostnega razvoja so opisane smernice za potrebno ravnanje ključnih deležnikov na lokalni in nacionalni 
ravni. Navedene so tudi aktivnosti nadaljnjega sodelovanja petnajstih partnerjev projekta iz devetih držav, ki so 
potrebne za doseganje trajnosti rezultatov projekta.
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kmetijski rabi oziroma so bile namenjene pašni-
štvu. Nadaljevanje takšnih trendov ogroža biotsko 
pestrost kraških območij in terja prilagajanje 
prebivalstva na takih območjih novim razmeram.

V projektu ECO KArST, ki je pod vodstvom 
Zavoda za gozdove Slovenije  potekal od 1. 1. 2017 
do 30. 6. 2019 (rogina, 2017; Bordjan, 2019), smo 
analizirali ekosistemske storitve in ohranjenost 
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Slika 1: Ocena kapacitete habitatnih tipov za zadrževanje vode v njih na območju Notranjskega regijskega parka. 
Najvišje vrednosti imajo trstičja, mokrotni travniki in gozdovi (karto izdelal J. Stergaršek).
Figure 1: Assessment of water quality potential of habitat types in Notranjska Regional Park. Highest values have 
reeds, humid meadows and forests (map prepared by J. Stergaršek).
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naravnih habitatov v sedmih pilotnih zavarovanih 
kraških območjih v Avstriji, Bosni in Hercegovini,  
Hrvaški, Madžarski, romuniji, Sloveniji in Srbiji. 
Po participativnih procesih kreiranja akcijskih 
načrtov v pilotnih območjih smo določili smernice 
za ohranjanje in trajnostno rabo ekosistemskih sto-
ritev, ki naj bi se uporabljale (Golob in sod., 2019) 
na kraških območjih v donavski regiji in sosednjih.

Pri zasnovi smernic oziroma strategije smo se 
opirali zlasti na načela trajnostnega razvoja, ekosi-
stemskega pristopa  (Secretariat of the CBD, 2004), 
previdnostno načelo in na načelo odgovornosti 
povzročitelja. Upoštevali smo tudi smernice IUCN 
za varovanje jam in krasa (Watson et. al., 1997).
Metodologijo za analizo ekosistemskih storitev 
je pripravil Oddelek za ekologijo Madžarske aka-
demije znanosti , metodologijo za razvoj naravi 
prijaznega podjetništva Global Nature fund, 
metodologijo za izdelavo akcijskih načrtov pa 
Zavod za gozdove Slovenije, ki je vodil celoten 
projekt in bil odgovoren za pripravo strategije. 
Ta se osredotoča na tematska področja, ki so se 
v participativnem procesu snovanja akcijskih 
načrtov v sedmih pilotnih območjih projekta 
izkazala za najpomembnejša:
• oskrba s pitno vodo,
• blaženje naravnih tveganj,
• ohranjanje biotske raznovrstnosti,
• oskrba s kmetijskimi pridelki,
• oskrba z lesom in drugimi gozdnimi proizvodi,
• programi za izobraževanje in ozaveščanje  
 na področju okolja in naravi prijaznega  
 podjetništva,
• razvoj trajnostnega turizma,
• izboljšanje upravljavskih pristopov na  
 zavarovanih kraških območjih.

2 OsKRBA s pITNO VODO

Kraške krajine so pomembne za zagotavljanje pitne 
vode. V Sloveniji se skoraj polovica prebivalstva 
oskrbuje s pitno vodo iz kraških vodnih virov in 
v sušnih odobjih je kar dve tretjini vodnih rezerv 
v kraških vodonosnikih1. Visoka prepustnost 
kraških kamnin omogoča hitro infiltracijo vode 

od površine do podzemlja in od tam naprej 
hitri pretok vode na dolge razdalje po po navadi 
neznanih poteh (Bakalovicz, 2019). Zaradi svojih 
specifičnih značilnosti so kraški vodonosniki 
izpostavljeni različnim vrstam in virom onesna-
ževanja. Ohranjeni ekosistemi s svojo vegetacijo 
podaljšujejo proces infiltracije in blažijo učinke 
onesnaženja (slika 1).  

2.1 smernice
• V celoti izvajati predpise o ravnanju z odpadki  
 in omejiti gnojenje.
• Ohranjati ekstenzivno gospodarjenje z vlažnimi  
 travniki, vključno z opustitvijo vzdrževanja  
 izsuševalnih kanalov.
• Z gozdovi gospodariti na sonaraven način.
• Uporabiti previdnostno načelo pri prostorskem  
 načrtovanju.
• V celoti izvajati okvirno direktivo EU o vodah,  
 vključno z njeno povezavo z območji Natura  
 2000.
• Uporabiti načelo odgovornosti onesnaževalca  
 za preprečevanje onesnaževanja in spodbujati  
 rabo zemljišč brez onesnaževanja.

3 BlAžeNje NARAVNIh TVegANj
Naravni in polnaravni kraški ekosistemi lahko 
znatno blažijo naravne nevarnosti, ki so povezane 
z močnimi vetrovi, neurji, poplavami in drugimi 
naravnimi nesrečami pod pogojem, da se vzdržu-
jejo v ugodnem stanju. Kraški ekosistemi so zelo 
občutljivi za degradacijo, ki lahko znatno zmanjša 
njihovo odpornost in zmožnost ublažitve naravnih 
nevarnosti. S svojo veliko razprostranjenostjo 
lahko kraški gozdovi tudi znatno prispevajo k 
blaženju podnebnih sprememb (slika 2).

3.1 smernice
• Zagotoviti aktivno sodelovanje deležnikov  
 pri izdelavi prostorskih in gozdnogospodarskih  
 načrtov z namenom ohranjanja in povečanja  
 zmogljivosti ekosistemov za ublažitev naravnih  
 nesreč v lokalnih skupnostih.

Golob, A.: Ohranjanje in trajnostna raba ekosistemskih storitev na kraških območjih

1 http://www.gepgis.eu/en/wp-content/uploads/2013/08/Znacilnosti-kraskih-vodon_www.pdf
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• Zagotoviti izvajanje prostorskih in  
 gozdnogospodarskih načrtov.
• Aktivno sodelovati pri ustvarjanju nacionalnih  
 strategij za blaženje podnebnih sprememb  
 in prilagajanje nanje, nacionalnih gozdnih  
 programov, ukrepov kmetijske politike in  
 politike upravljanja z vodami z namenom  
 ohranjanja in povečanja zmogljivosti  
 ekosistemov za ublažitev naravnih nesreč na  
 kraških območjih na nacionalni ravni.

4 OhRANjANje BIOTsKe 
RAzNOVRsTNOsTI

Kraške krajine so izjemno raznolike. Prevladujoči 
habitatni tipi so vrstno pestra suha travišča in 
obširni gozdovi s številnimi rastlinskimi in žival-
skimi vrstami, vključno velikimi zvermi. Kraška 
polja z mokrotnimi travniki in barji so habitat 
številnih ogroženih vrst. Posebno pozornost je 
treba nameniti ohranjanju podzemeljskega žival-
stva, ki ga ogroža onesnaževanje voda, zlasti zaradi 
neprilagojemnih kmetijskih praks in nedelujočih 
čistilnih naprav, pa tudi drugih virov.

Golob, A.: Ohranjanje in trajnostna raba ekosistemskih storitev na kraških območjih

Slika 2: Ocena kapacitete gozdov za vezavo ogljika na območju Notranjskega regijskega parka (karto izdelal B. Grošelj). 
Količina povečanja lesne zaloge v obsegu enega m3 lesa pomeni približno tono vezanega CO2 iz zraka.
Figure 2: Assessment of carbon sequestration capacity of forests in Notranjska Regional Park (map prepared by B. Grošelj). 
Increase of one cubic metre of wood in the growing stock equals approximately one tonne of sequestered CO2 from the air.
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Slika 4: Mokra travišča Cerkniškega jezera, ki so tudi življenjski prostor kosca. Košnja je pozna, da bi se ohranili 
potomci ogroženih vrst ptic (foto NrP – J. Stergaršek).
Figure 4: Humid grasslands of Cerknica lake, which are also a habitat of the corncrake. Mowing is carried out late 
to preserve the offspring of the endangered bird species (photo NRP – J. Stergaršek).

Slika 3: Splošno razmerje med biotsko raznovrstnostjo 
in intenzivnostjo kmetijstva (EEA, 2004). Slika ne kaže 
velikega pomena območij divjine za biotsko raznovrstnost.
Figure 3: General relationship between biodiversity and in-
tensity of agriculture (EEA 2004). The graph does not show 
the great importance of wilderness areas for biodiversity.

4.1 smernice
• Povezati se s kmeti, strokovnjaki za biotsko  
 raznovrstnost in kmetijstvo z namenom  
 sonaravnega gospodarjenja s travišči. Alterna- 
 tiva je nakup kmetijskih zemljišč s strani  
 nevladnih organizacij in upravljavcev zavaro- 
 vanih območij ter zagotavljanje ustreznih  
 načinov gospodarjenja.

• Aktivno sodelovati v participativnih procesih  
 sprejemanja občinskih prostorskih načrtov z  
 nasprotovanjem odločitvam, ki bi lahko  
 škodljivo vplivale na biotsko raznovrstnost, in  
 promoviranjem ekstenzivnih kmetijskih praks.
• Aktivno sodelovati v participativnih procesih  
 sprejemanja načrtov za gospodarjenje z gozdovi  
 ter spodbujanje in podpiranje gozdnogoji- 
 tvenih ukrepov, ki ohranjajo in krepijo biotsko  
 raznovrstnost gozdov.
• Sodelovati v nevladnih organizacijah, ki so  
 odgovorne za upravljanje lovskih in ribolovnih  
 okrožij,  pa tudi v ornitoloških in speleoloških  
 združenjih.
• redno sistematično spremljati stanje ekosis- 
 temov in njihovih karizmatičnih vrst na lokalni  
 ravni in objavljati rezultate.
• Na nacionalni ravni določiti standarde za  
 biotsko raznovrstnost in ohranjanje narave  
 za organizacije, ki imajo koncesije za upravljanje  
 jam in prostoživečih živali, in zagotoviti njihovo  
 nadziranje.
• Povečati delež naravnih rezervatov oziroma  
 območij divjine.
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5 OsKRBA s KMeTIjsKIMI 
pROIzVODI

V kraških regijah je kmetijstvo še vedno temelj 
gospodarskih dejavnosti. Pomembno je tudi za ohra-
njanje travišč in visokodebelnih sadovnjakov, ki jih 
je treba ohraniti tudi zaradi biotske raznovrstnosti. 
Obstaja veliko možnosti za povezovanje kmetijstva s 
trajnostnim turizmom in za razvoj naravi prijaznega 
podjetništva, ki temelji na kmetijstvu.

5.1 smernice
• Proučiti možnosti za uporabo biotsko razno- 
 vrstnih travnikov in polj na ekonomsko  
 učinkovit način, upoštevajoč dobre prakse v  
 drugih državah.
• Proučiti možnosti za ponovno vzpostavitev  
 visokodebelnih sadovnjakov za proizvode na  
 osnovi sadja.

• Določiti standarde za upravljanje kmetijskih  
 območij, ki so prijazna do biotske raznovrstnosti,  
 v specifičnih kraških razmerah, jih spodbujati in  
 razviti certifikacijske sheme za blagovne znamke.
• razvijati inovativne načine trženja kmetijskih  
 proizvodov na lokalnih trgih v povezavi s  
 turizmom, kjer je to primerno.
• Spodbujati nadaljnjo podporo skupne kmetijske  
 politike EU za ekološko prijazno upravljanje  
 kmetijskih območij, zlasti v regijah s težjimi  
 razmerami, kot so kraške krajine.
• Posebno pozornost nameniti trajnostnemu  
 kmetijstvu in z njim povezanim lokalnim  
 razvojem v nacionalnih načrtih za razvoj  
 podeželja.
• Podpirati sheme certificiranja in lokalne trge,  
 ki temeljijo na njih.

Slika 5: Visokodebelni sadovnjaki so lahko zelo produktivni in  so pomembni habitati za ptice (bližina Narodnega 
parka Kalkalpen – foto: A. Golob).
Figure 5: High-stem orchards can be highly productive and represent important habitats for birds (vicinity of Na-
tional Park Kalkalpen - photo: A. Golob).



GozdVestn 77 (2019) 5-6238

Golob, A.: Ohranjanje in trajnostna raba ekosistemskih storitev na kraških območjih

Slika 6: Največji mogoč posek, kot je določen v gozdnogospodarskih načrtih Notranjskega regijskega parka za 
obdobje desetih let (karto izdelal B. Grošelj).
Figure 6: Map showing possible cutting levels as determined in forest management plans of Notranjska Regional 
Park for 10-years period (map prepared by B.Grošelj).
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6 OsKRBA z lesOM IN DRUgIMI 
gOzDNIMI pROIzVODI

Gozdovi so prevladujoči ekosistem kraških krajin. 
Gozdni ekosistemi lahko z ustreznim gospodar-
jenjem trajnostno zagotavljajo les, drva in druge 
proizvode, pri tem pa ohranjajo značilno sestavo 
vrst ter vodoravno in vertikalno strukturo. V njih 
živi veliko vrst evropskega pomena. Les za kurjavo 
večinoma uporabljajo lokalno. Predelava tehnič-
nega lesa je pomembna za zaposlitev prebivalstva 
kraških lokalnih skupnosti. Pomembna dopolnitev 
gospodinjstvom  so tudi nelesni gozdni proizvodi, 
ki jih je mogoče zlasti v povezavi s turističnim 
obiskom tudi uspešno tržiti.

6.1 smernice
• Sodelovati z vsemi deležniki za doseganje  
 trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja  
 z gozdovi v gozdnatih kraških območjih.
• Sodelovati v postopkih zasnove in sprejemanja  
 načrtov za večnamensko gospodarjenje z  
 gozdovi.
• Organizirati delavnice za lokalno prebivalstvo  
 v povezavi s trajnostno rabo gozdnih proizvodov.
• Podpreti lokalno izkoriščanje lesnih proizvodov,  
 pridobljenih iz trajnostno gospodarjenih  
 gozdov, in naložbe v lokalno lesnopredelovalno  
 industrijo oziroma obdelavo lesa.
• Spodbujati smotrno rabo nelesnih gozdnih  
 proizvodov.
• Uporabljati les za gradnjo infrastrukture in  
 nastanitvenih zmogljivosti za turizem, če je to  
 primerno.
• Za izdelavo spominkov uporabljati les in nelesne  
 gozdne proizvode.
• Spodbujati uporabo gozdnih sadežev v lokalnih  
 turističnih ponudbah.
• Z nacionalnimi programi za gozdove in z  
 izvajanjem ustrezne gozdne zakonodaje za  
 vse gozdove  – ne glede na lastništvo – zagotoviti  
 trajnostno upravljanje.
• Zagotoviti, da se bodo izvajale takšne  
 gozdnogojitvene metode, da bodo kraški  
 gozdovi lahko učinkovito in trajnostno  
 zagotavljali več ekosistemskih storitev.
• Zagotoviti, da bodo lokalne skupnosti in drugi  
 deležniki, ki zastopajo interese pri različnih  

 storitvah gozdnega ekosistema, vključeni v  
 postopke načrtovanja gospodarjenja z gozdovi.
• Zagotoviti spodbude za strokovno gospo- 
 darjenje z gozdovi, za obnovo gozdov, ki so jih  
 prizadele naravne nesreče, in za izvajanje  
 ukrepov, potrebnih za optimalno zagotavljanje  
 določenih gozdnih ekosistemskih storitev.
• Podpirati sheme certificiranja kot dodaten  
 instrument za zagotavljanje trajnostnega gospo- 
 darjenja z gozdovi.

7 pROgRAMI zA IzOBRAžeVANje 
IN OzAVeŠčANje NA pODROčjU 
OKOljA IN NARAVI pRIjAzNegA 
pODjeTNIŠTVA

Čedalje več ljudi živi v mestnih območjih in 
nima veliko stikov z naravnimi in polnaravnimi 
ekosistemi. Mnogi ljudje izgubljajo zanimanje za 
naravo in njihovo razumevanje naravnih procesov, 
biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov 
se v splošnem zmanjšuje. Če bi se takšni trendi 
nadaljujevali, družba ne bi bila dovolj občutljiva, 
da bi ustavila dejavnosti, ki poslabšujejo biotsko 
raznovrstnost in ekosisteme in se ne bi mogli 
ustrezno prilagoditi spremembam, ki so posledica 
takšnega poslabšanja. Izobraževanje in ozaveščanje 
o pomenu biotske raznovrstnosti in storitev ekosi-
stemov zato postaja eden od temeljev trajnostnega 
razvoja. Kompleksna narava kraških ekosistemov 
je idealno okolje za razvoj izobraževalnih progra-
mov in pristopov ozaveščanja.

7.1 smernice
• Sodelovati s šolami, univerzami, muzeji,  
 strokovnimi organizacijami, nevladnimi organi- 
 zacijami in drugimi pomembnimi zainte- 
 resiranimi stranmi, da bi ustvarili in nenehno  
 izboljševali programe okoljskega izobraževanja  
 in ozaveščanja, ki potekajo v kraških ekoloških  
 regijah.
• Ustvariti in vzdrževati infrastrukturo, potrebno  
 za programe okoljskega izobraževanja in  
 ozaveščanja.
• Organizirati usposabljanja za osebje kraških  
 zavarovanih območij in jih vključiti v izvajanje  
 programov okoljske vzgoje in ozaveščanja.
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Slika 7: Zmogljivost gozdov za oskrbo z medom v Notranjskem regijskem parku, izračunana na podlagi sestave 
drevesnih vrst in podatkov združenja slovenskih čebelarjev, koliko čebeljih panjev lahko vzdržuje hektar gozdov 
določene vrste (Veselič in sod., 2013, karto izdelal B. Grošelj).
Figure 7: Capacity of forests for the provision of honey in Notranjska Regional Park, calculated on the basis of tree 
species composition and data of the Slovenian bee-keepers association how many bee-hives a hectare of forests of a 
certain species can sustain (Veselič et al., 2013, map prepared by B. Grošelj).
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• V izvajanje programov okoljske vzgoje in  
 ozaveščanja vključiti lokalne strokovnjake in  
 druge ustrezne osebe.
• Ustvariti in podpreti programe za izobraževanje  
 lokalnega prebivalstva in drugih ciljnih skupin,  
 povezanih z ohranjanjem biotske raznovrstnosti  
 in trajnostno uporabo storitev ekosistemov.
• Začeti in podpreti programe za izobraževanje  
 in usposabljanje osebja malih in srednje velikih  
 podjetij za spodbujanje naravi prijaznih  
 dejavnosti, da bi izboljšali njihovo učinkovitost.

8 RAzVOj TRAjNOsTNegA 
TURIzMA

Na krasu ima turizem že dolgo tradicijo zaradi 
privlačnega podzemnega sveta. Je eden od najhi-
treje rastočih gospodarskih sektorjev, v katerem je 
privlačnost naravnih danosti in kulturne dediščine 
glavna motivacija za turistične obiske. Turizem 
ustvarja dohodek za gostiteljsko gospodarstvo in 
spodbuja naložbe v infrastrukturo regij. Tako lahko 
izboljša kakovost življenja prebivalcev. Turizem 

lahko negativno vpliva na ekosisteme in njihovo 
biotsko raznovrstnost, če ustrezni varstveni ukrepi 
niso jasno opredeljeni in se ne izvajajo. Turizem 
mora biti trajnosten, pri čemer mora (ETE, 2009):
• podpirati varovanje naravnega in kulturnega  
 okolja,
• izboljševati blaginjo lokalnih skupnosti,
• nenehno izboljševati kakovost proizvodov in  
 zadovoljstvo turistov,
• se posluževati prilagodljivega upravljanja, ki  
 temelji na nenehnem spremljanju učinkov.

8.1 smernice
• Sodelovati v procesih oblikovanja akcijskih  
 načrtov za trajnostni razvoj turizma na  
 kraških območjih, pri tem pa upoštevati tudi  
 druge akcijske načrte za zavarovana območja  
 in druge rezultate projekta ECO KArST.
• V okviru participativnih procesov sodelovati  
 z vsemi deležniki, da bi določili prioritete in  
 določili v prostoru naravne turistične dejavnosti  
 in proizvode, primerne za kraške eko-regije,  

Slika 8: Spodbujanje zanimanja za naravo in njene značilnosti bi morali začeti zgodaj v življenju (foto A. Golob).
Figure 8: Provoking interest in nature and its features should start early in life (photo: A. Golob).
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Golob, A.: Ohranjanje in trajnostna raba ekosistemskih storitev na kraških območjih

Slika 9: že enostavna, a domiselna oprema, lahko veliko prispeva k razpoloženju obiskovalcev in privlačnosti 
lokacije (foto A. Golob).
Figure 9: Small and not expensive facilities can contribute a lot to the mood of visitors and attractiveness of the site 
(photo A. Golob).

 ter določili  možnosti za njihovo izvajanje.
• Podpirati in uvajati programe za izobraževanje  
 in usposabljanje turističnih vodnikov in drugih  
 domačinov, ki se zanimajo za izvajanje turističnih  
 dejavnosti na kraških območjih, da bi dosegli  
 kar najvišjo kakovost turističnih proizvodov  
 in storitev ter dober zaslužek od turizma.
• Sodelovati pri oblikovanju naravi prijaznih  
 turističnih objektov in njihovem sprejemanju  
 v prostorskih načrtih. Zagotoviti njihovo  
 vzdrževanje.
• Sodelovati pri odpravljanju vseh ovir za razvoj  
 trajnostnega turizma v kraških območjih,  
 vključno z onesnaževanjem, varnostnimi  
 vprašanji, strokovnim usposabljanjem, pomanj- 
 kanjem sodelovanja med relevantnimi deležniki, 
 pomanjkanjem informacij in drugimi.
• razvijati lokalne blagovne znamke za trženje  
 trajnostnega turizma v naravi.
• Vključiti načela trajnostnega turizma in  
 ekološkega turizma v nacionalne turistične  
 politike in programe.

• Vzpostaviti večsektorsko nacionalno strategijo  
 za razvoj trajnostnega turizma, ki upošteva  
 specifične razmere na kraških območjih.
• Vključiti ukrepe v podporo trajnostnemu  
 turizmu kraških ekoloških regij v nacionalne  
 načrte za razvoj podeželja v okviru SKP EU.

9 IzBOljŠANje UpRAVljAVsKIh 
pRIsTOpOV NA zAVAROVANIh 
KRAŠKIh OBMOčjIh

Kraške ekološke regije lahko trajnostno zago-
tavljajo številne ekosistemske storitve lokalnim 
skupnostim, če ekosisteme vzdržujemo v dobrem 
stanju in če je zagotavljanje storitev optimalno 
uravnoteženo. To je mogoče doseči le s siste-
matičnim in stalnim sodelovanjem skupin in 
posameznikov, ki se zanimajo za opravljanje 
določenih storitev, in lahko prispevajo tudi k 
njihovemu zagotavljanju.

Organizacije in institucije, ki upravljajo zava-
rovana kraška območja, dobro poznajo stanje 
ekosistemov in njihovih vrst, imajo pa tudi 
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dober vpogled v storitve, ki jih ti ekosistemi 
zagotavljajo lokalnim skupnostim. Zdi se, da 
so najprimernejši za organizacijo in vodenje 
sodelovanja zainteresiranih strani, ki zavzemajo 
celotno paleto ekosistemskih storitev in za skrb, 
da se bodo storitve izvajale v skladu z naravo in 
v skladu s predpisi. Druge organizacije, kot so 
regionalne agencije za trajnostni razvoj in tudi 
nekatere sektorske agencije, kot je npr. Zavod za 
gozdove Slovenije, lahko igrajo podobno vlogo 
zunaj zavarovanih območij, ki pokrivajo kraške 
ekološke regije.

9.1 smernice
• Vključevati participativne pristope odločanja v  
 vse pomembne odločitve, kjer lahko medsek- 
 torsko sodelovanje skupaj z domačini prinese  
 boljše rezultate za trajnostni razvoj.

• razširiti pristop udeležbe deležnikov pri  
 odločanju preko meja parkov.
• Poiskati organizacije, ki so pripravljene delovati  
 kot koordinatorji participativnih procesov.
• Spodbujati uspešne zgodbe prek medijev.
• Uporabiti pristop LEADEr  pri načrtovanju  
 razvoja podeželja kot prednostni pristop.

10 TRAjNOsT RezUlTATOV 
pROjeKTA

Partnerji v projektu bodo na območjih Naro-
dnega parka Kalkalpen, Narodnega parka Bükk, 
Narodnega parka Tara, Notranjskega regiskega 
parka, Naravnega parka Apuseni, Naravnega parka 
žumberak-Samoborsko gorje in Zavarovane kra-
jine Bijambare začeli izvajati akcijske načrte, ki so 
bili zasnovani na participativni način s številnimi 
deležniki. Z njimi in tudi drugimi zainteresira-

Golob, A.: Ohranjanje in trajnostna raba ekosistemskih storitev na kraških območjih

Slika 10: Karta turistične atraktivnosti Naravnega parka žumberak-Samoborsko gorje (karto izdelala D. Kranjčević). 
Figure 10: Touristic attractiveness of nature of the Žumberak-Samoborsko gorje Nature Park (map prepared by D. 
Kranjčević).
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nimi stranmi bodo nadaljevali sodelovanje tudi 
v prihodnje. Pristope iz strategije bodo poskušali 
prenesti tudi na območja zunaj parka. 

Projektni partnerji si bodo na področju medna-
rodnih zavez izmenjevali dobre prakse pri izvajanju 
Direktive o pticah in Direktive o habitatihirektive, 
Bernske konvencije, Okvirne direktive o vodah 
in programov EU za zmanjšanje tveganja nesreč 
in si prizadevali za nadaljnji razvoj ocenjevanja 
in vrednotenja ekosistemskih storitev.

Projektni partnerji si bodo izmenjevali dobre 
prakse zlasti v kmetijstvu, ki je prijazno do biotske 
raznovrstnosti, na področju inovativnih kmetij-
skih proizvodov ter tržnih pristopov, izvajanju 
trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega 
gospodarjenja s kraškimi gozdovi, trajnostnega 
turizma, programov okoljskega izobraževanja in 
ozaveščanja ter participativnih procesov odločanja.

V prihodnje bo pomembna aktivnost pro-
jektnih partnerjev razvoj regionalnih blagovnih 
znamk za trženje trajnostnega turizma v naravi 
in njihova promocija ter organizacija in izvaja-
nje spletnih tečajev za razvoj naravi prijaznega 
podjetništva.
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Iz tujih tiskov

Izvleček
Rjavenje borovih iglic je bolezen borovih iglic, ki 
jo povzroča gliva Lecanosticta acicola (teleomorf: 
Mycosphaerella dearnessii, neveljavno ime: Scirrhia 
acicola). Bolezen smo v Sloveniji prvič našli leta 
2008, v sosednji Hrvaški pa so o njej poročali 
že leta 1975. Pogoste najdbe bolezni, ki smo jim 
priča v zadnjem času v Sloveniji, so spodbudile 
raziskavo primerjave populacij L. acicola v Slove-
niji in Hrvaški, v kateri so preučevani filogenetski 
odnosi, genetska struktura ter strategije razmno-
ževanja različnih populacij L. acicola v Sloveniji 
in na Hrvaškem. Raziskave so bile izvedene z 69 
izolati glive, ki so bili izolirani iz treh različnih 
vrst borov (Pinus mugo, P. halepensis in P. nigra). 
Na osnovi primerjav nukleotidnih zaporedij regije 
EF1‐α sekvence je bilo ugotovljeno, da imajo 
slovenski in hrvaški izolati skupnega prednika z 
izolati te glive iz srednje in severne Evrope. Analiza 
populacijske strukture je prikazala prisotnost štirih 
različnih skupin populacij L. acicola v Sloveniji in 
na Hrvaškem, ki v grobem ustrezajo geografski 
lokaciji in gostitelju. Neenako razmerje paritve-
nih tipov in nizka skupna genetska raznolikost 
izolatov sta nakazali močan vpliv nespolnega 
razmnoževanja. Čeprav je nekaj najstarejših 
zapisanih  pojavov rjavenja borovih iglic v Evropi 

Genetic diversity of the pine pathogen Lecanosticta acicola 
in Slovenia and Croatia
Genetska raznovrstnost glive Lecanosticta acicola v Sloveniji 
in Hrvaški

iz Hrvaške, pa ta raziskava ni dala dokazov za 
to, da je hrvaška populacija L. acicola, ki je bila 
vključena v raziskavo, vir preučevanih populacij 
glive v Sloveniji. Nedavni izbruhi L. acicola v 
Sloveniji so tako najverjetneje posledica vnosov 
glive iz drugih populacij, ki pa jih je potrebno še 
določiti. Raziskava je pomembna tudi zato, ker 
navaja obsežne poškodbe v naravnih sestojih in 
nasadih črnega bora (P. nigra) v dolini reke Soče. 
Črni bor namreč ni bil prepoznan kot občutljiv 
gostitelj za to bolezen v Evropi. Poleg tega so 
genetske analize v tej raziskavi pokazale, da je 
na območju doline reke Soče prisotna populacija 
glive, ki je geografsko še vedno omejena. Močna 
poškodovanost črnih borov na območju doline 
reke Soče kaže na to, da je na tem območju verjetno 
prisotna močno virulentna populacija glive, ki bi 
lahko z razširjanjem lahko ogrozila bore tudi na 
drugih območjih.

Ključne besede: rjavenje borovih iglic, elongacijski 
faktor, prednostna izbira gostitelja, paritveni tip, 
populacijska genetika, Pinus

Objavljeno v:
ADIKOVIĆ, Dušan, PIŠKUR, Barbara,  
BARNES, Irene, HAUPTMAN, Tine, DIMINIĆ, 
Danko, WINGFIELD, Michael J., JURC, Dušan. 
2019. Genetic diversity of the pine pathogen 
Lecanosticta acicola in Slovenia and Croatia.

Plant Pathology 68: 6, 1120-1131 str.

Povezava do celotnega prispevka: 
https://doi.org/10.1111/ppa.13017 

Objavljena slika slovenskih raziskovalcev na naslovnici 
revije Plant Pathology - rjavenje borovih iglic na črnem 
boru (Pinus nigra) v dolini reke Soče
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poudarki
•	 Nov	pristop	k	napovedi	prirastka	dreves	glede	 
 na parametre drevesnega razvoja.
•	 Nova	 metodologija,	 ki	 uporablja	 napredne	 
 koncepte napovedne analitike, osnovane na  
 strukturirani predstavitvi kompleksne mreže  
 konkurence med drevesi.
•		 Interpretativnost	napovednega	modela	omogoča	 
 pridobivanje znanja in predvideva nove  
 poglobljene študije vpliva konkurence med  
 drevesi na rast dreves.
•	 Večja	 natančnost	 rezultatov	 v	 primerjavi	 s	 
 trenutno najsodobnejšimi.

Izvleček
Konkurenca med posameznimi drevesi pomembno 
vpliva na razvoj gozda. Vendar pa je zaradi kom-
pleksnosti tovrstnih medsebojnih vplivov, ki se 
razlikujejo med geografskimi območji, sistema-
tična analiza konkurence s pomočjo konceptov 
t.i. napovedne analitike postala mogoča šele 
nedavno. Logika za uporabljenim pristopom je, da 
napovedni model, s katerim je mogoče natančno 
napovedovati priraščanje nekaterih parametrov 
drevesa v prihodnje, vsebuje znanje o temeljnih 
odnosih, ki jim vladajo. Analiza takega modela 
ima torej potencial za razkritje novega vpogleda 
v kritične dejavnike, ki vplivajo na razvoj gozdov. 
V tej raziskavi uporabljamo evolucijski algoritem 

predictive analytics of tree growth based on complex networks of 
tree competition
Napovedna analitika rasti dreves, osnovana na kompleksni mreži 
konkurence med drevesi

za omogočanje napovedne analitike, osnovane na 
kompleksni mreži kompeticije med drevesi. Tako 
lahko raziskujemo vzorce, povezane s prostorsko 
razporeditvijo posameznih dreves. Ugotovili smo, 
da imajo »trojčki« tekmujočih dreves in »vmesna 
centralnost« znatno večji vpliv na razvoj vsakega 
posameznega drevesa kot tradicionalno opazovani 
parametri, npr. število konkurentov in oddaljenost 
med njimi. Medtem, ko to nakazuje primernejše 
prostorske vzorce za optimalen razvoj gozda, je 
uvedena metodologija dokazala, da je uporaba 
napovedne analitike lahko učinkovito orodje za 
njihovo odkrivanje.

Ključne besede: konkurenca med drevesi, napo-
vedna analitika, pridobivanje znanja, evolucijski 
algoritmi, kompleksne mreže, topologija

Objavljeno v:
MONgUs, Domen, VIlhAR, Urša, sKUDNIK, 
Mitja, žAlIK, Borut, jeseNKO, David. 2018. 
Predictive analytics of tree growth based on 
complex networks of tree competition.

forest ecology and Management 425,  
164-176 str.

povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.05.039 
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Gozdarstvo v času in prostoru

Vsako leto se ob Tednu gozdov odvijajo mnoge 
prireditve in aktivnosti, s katerimi obeležujemo 
in praznujemo obstoj slovenskih gozdov in vseh 
funkcij, ki nam jih zagotavljajo. Teden gozdov je 
tako tudi prava priložnost za dneve odprtih vrat 
gozdarskih inštitucij, kjer se javnosti predstavijo 
prostori in delo, ki poteka v njih. Slogan Tedna 
gozdov 2019 je »Sodelujemo z gozdom v dobro 
narave in ljudi«.

Letos smo Dan odprtih vrat Gozdarskega 
inštituta Slovenije organizirali z izdatno pomočjo 
Zavoda za gozdove Slovenije na deževno sredo 
29. 5. 2019. Ob 9.00 uri zjutraj se je kljub dežju 
na Večni poti 2 zbralo okrog 300 otrok iz vrtcev 
in osnovnih šol.

Otroke, ki so bili dobro opremljeni za aktivnosti 
na prostem in v dežju, so prevzeli gozdni pedagogi 
in gozdarski raziskovalci, ki so zanje pripravili 
strokovne delavnice z različnimi aktivnostmi, 
nalogami in ugankami. Dan odprtih vrat za otroke 
vsako leto organizira skupina Gozd eksperimentov 
Gozdarskega inštituta Slovenije, z njimi pa uspešno 
sodelujejo tudi drugi zaposleni na Gozdarskem 

Ni slabega vremena za raziskovanje gozda 
– Dan odprtih vrat gozdarskega inštituta slovenije

GDK 945.2:946.3Gozdarski inštitut Slovenije(045)=163.6

inštitutu Slovenije in Zavodu za gozdove Slove-
nije. Pri izvedbi aktivnosti so nam letos pomagali 
v Krajinskem parku Tivoli, rožnik in šišenski 
hrib, pomagajo pa tudi študenti pedagoških in 
biotehniških smeri ter Prosilve Slovenije. Svoj 
delež so dodali še prostovoljni gasilci iz Zgornje 
šiške, saj so nam posodili šotor. 

Otroci in njihovi učitelji so spoznavali različne 
gozdne živali, opazovali gozdne škodljivce, se 
učili o gozdnem rastlinju, invazivnih rastlinah in 
ustvarjali s pomočjo materialov, ki so ga nabrali 
v gozdu. Spoznali so tudi zanimivo delo v naših 
laboratorijih, kjer so si ogledali različna lesna 
goriva in delali poskuse. Med aktivnostmi so se 
razveselili tudi malice, katero je letos zagotovil 
Gozdni sklad (MKGP), zdrav sadni prigrizek s 
sporočilom slovenske dediščine - sadno usnje, 
pa je pripotoval iz Dolenjske.

Otroci in njihovi učitelji so bili ponovno nav-
dušeni nad izvedbo delavnic in vsebinami, ki jih 
na otroke prenašajo naši raziskovalci in gozdni 
pedagogi. Z aktivnostmi na prostem se spodbuja 
ustvarjalnost, pozitivna naravnanost do narave in 

Slika 1: Kljub dežju se je zbralo več kot 300 otrok iz vrtcev in osnovnih šol (foto š. Planinšek)
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Gozdarstvo v času in prostoru
živali ter razvija vrednote, ki spremljajo otroke v 
življenju. Zaradi kakovosti naših aktivnosti se bomo 
še naprej udeleževali različnih seminarjev gozdne 
pedagogike, julija smo sodelovali na evropskem 
kongresu gozdne pedagogike v Latviji. Jeseni 2019 
bo skupina Gozd eksperimentov izpeljala izobra-
ževalni seminar za širšo javnost z elementi gozdne 
pedagogike z naslovom »Nekaj zdravega, sladkega 
in užitnega iz gozda«, na katerega vas toplo vabimo.

Hvala vsem obiskovalcem in sodelujočim, 
ki so poskrbeli, da je bilo druženje ob Dnevu 
odprtih vrat pravo doživetje za mlade nadobudne 
obiskovalce. Se vidimo naslednje leto na rožniku 
pod krošnjami!

 
Anica Simčič, mag. špela Planinšek

Slika 2: Lupa je odlično pomagalo za raziskovanje drobnih živalic (foto: G. Skoberne)

Slika 3: Sadno usnje je primer zdravega in lokalnega prigrizka (foto:  G. Skoberne)
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Gozdarstvo v času in prostoru

O pomenu jasno in nedvoumno opredeljenih upo-
rabljenih strokovnih terminov ter njihove dosledne 
rabe ni bilo nikoli treba zgubljati veliko besed. 
Predvsem zaradi učinkovitega prenosa sporočil in 
v izogib napačnim zaključkom sporazumevanja je 
utemeljena terminologija, ali z drugimi besedami 
strokovno izrazje, ključ do prosperiranja vsake 
stroke. Tega so se ob ustanovitvi Mednarodnega 
združenja gozdarskih raziskovalnih organizacij 
IUFRO zavedali njegovi člani in že leta 1903 usta-
novili Bibliografski komite, ki je bil kasneje odgo-

gozdarski slovar za lastnike gozdov – mali slovarski priročnik 
za veliko lastnikov gozdov

GDK 945.21(045)=163.6

voren za razvoj Oxfordske decimalne klasifikacije, 
danes znane pod imenom Gozdarska decimalna 
klasifikacija. Poleg ukvarjanja s sistematizacijo 
gozdarskih terminov so bili člane komiteja, skupaj 
s predstavniki Organizacije Združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo FAO, zadolžili za pripravo 
večjezičnega gozdarskega geslovnika, ki je beli 
dan ugledal leto dni po izdaji prve obsežnejše 
zbirke slovenske gozdarske terminologije, ki jo 
je leta 1970 uredil dr. Miran Brinar.

1 V. L., mag. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, SI-1000 
Ljubljana, Slovenija. vasja.leban@bf.uni-lj.si
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Gozdarstvo v času in prostoru
Slabe pol stoletja kasneje, v začetku letošnjega 

junija, je na knjižne police prišel malce drugačen 
gozdarski slovar – Gozdarski slovar za lastnike 
gozdov: izbrani gozdarski termini za vsakdanjo 
rabo. Slovar, ki ni terminološki zaradi zgrešene 
ciljne publike, ni enciklopedija zaradi preskopih 
razlag, niti ni leksikon zaradi podhranjenosti z 
informacijami in lastnimi imeni. Pa tudi popoln 
ni. Pač pa – zaradi vključitve elementov posame-
znih zgoraj navedenih del – si bolj zasluži naziv 
mali slovarski priročnik, njegov osnovni namen 
pa je lajšanje sporazumevanja med gozdarskimi 
strokovnjaki in lastniki gozdov ter drugimi jav-
nostmi. Zajema 232 izbranih gozdarskih terminov, 
ki so razloženi na strokoven način, a z uporabo 
enostavnejšega besedišča. Slovar sklepa dveletno 
delo Terminološke komisije, ki deluje pod okriljem 
Zveze gozdarskih društev Slovenije (ZGDS), in 
istočasno spodbuja (nove) ustvarjalce k nadalje-
vanju prizadevanj za oblikovanje, dopolnjevanje 
in vzdrževanje ustrezne strokovne gozdarske 
terminologije svojega časa. Konec koncev je treba 

tako jezik kot strokovno terminologijo jemati kot 
stalno spreminjajoča se sistema, ki omogočata 
izmenjavo informacij med člani (strokovne) 
skupnosti.

Za izkazano podporo pri izdaji slovarja smo 
avtorji neizmerno hvaležni podjetjem Unicom-
merce d.o.o., Uniforest d.o.o., Gozdno gospodarstvo 
Bled d.o.o., Pahernikovi ustanovi, ter podjetjema 
Slovenski državni gozdovi d.o.o. in Bijol d.o.o.. Za 
terminografski pregled, usmeritve in nasvete se 
iskreno zahvaljujemo dr. Mojci žagar Karer z 
Inštituta za slovenski jezik Fran Ramovš pri ZRC 
SAZU. Vabimo vas, da obiščite spletno stran http://
zgds.si/ in si ogledate nekaj vzorčnih strani novega 
gozdarskega slovarja. Maloprodajna cena slovarja 
je simbolična in znaša 4 €, svoj izvod pa si lahko 
zagotovite v gozdarski knjižnici na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške 
fakultete na naslovu Večna pot 83, Ljubljana.

Vasja LEBAN1
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Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
Biotehniške fakultete Univerze v ljubljani ob 
70-obletnici ustanovitve organizira fotografski 
natečaj na temo »gOzD IN člOVeK« 

Tema natečaja je gozd in človekov odnos do 
gozdnega prostora. V okvir teme natečaja sodijo 
posnetki, s katerimi želijo fotografi opozoriti na 
lepote žive in nežive narave v gozdu in na zna-
čilnosti ali posebnosti, ki so posledica večstole-
tnega človekovega neposrednega ali posrednega 
delovanja v njem v najširšem smislu. fotografije 
naj kažejo naravne gozdne oblike in njihovo 
ohranjenost ter odnos in vpliv človeka, sodobne 
družbe ali tehnologije na gozd. fotografije naj 
imajo sporočilno vrednost razpisane teme. 

KDO lAhKO sODelUje? fotografski nate-
čaj je namenjen študentom gozdarstva ter vsem 
ljubiteljskim in poklicnim fotografom, ki bodo 
svoja dela v skladu z razpisnimi pogoji poslali 
do razpisanega roka. Natečaj je organiziran v 
dveh kategorijah: 

fotografski natečaj »gOzD IN člOVeK«
GDK 945.21(045)=163.6

Gozdarstvo v času in prostoru

Kategorija A: študentke in študenti vseh 
študijev na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani (mirovanje statusa ni ovira)

Kategorija B: vsi ljubiteljski in poklicni fotografi 

DO KDAj? fotografski natečaj poteka do 
vključno 15. septembra 2019

KAKO? Vsak udeleženec natečaja, ki mora 
biti avtor poslanih fotografij, lahko sodeluje z do 
štirimi fotografijami, ki jih pošlje na elektronski 
naslov gozdarski.natecaj@gmail.com. Avtorji naj 
v elektronski pošti posredujejo tudi svoje osnovne 
kontaktne podatke (ime, priimek in naslov). S 
sodelovanjem v nagradnem natečaju avtor privoli, 
da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval, 
obdelujejo za potrebe obveščanja udeležencev o 
fotografskem natečaju in obveščanje nagrajen-
cev. Organizatorji zagotavljajo, da bodo osebni 
podatki predmet obdelave zgolj za namene, za 
katere so bili dani.
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Poslane fotografije naj bodo v formatu JPG in 

velikosti vsaj 1.500 pikslov po daljši stranici. Ime 
datoteke/fotografije naj bo sestavljeno iz imena 
kategorije, začetnic imena in priimka avtorja, 
letnice nastanka fotografije in naslova fotografije 
(primer: A_GS_2013_Domov). Uporaba nobene 
tehnike, s pomočjo katere bi dodali, zamenjali 
ali odstranili slikovne elemente, ni dovoljena. 
Dovoljeno je odstranjevanje elementov, ki so 
nastali zaradi lastnosti fotoaparata, kot so prah ali 
digitalni šum. Potemnitve, posvetlitve, korekcija 
barv, spremembe barvne fotografije v črno-belo 
ali izrez (crop) so sprejemljivi. Sprejemljive so 
tudi fotografije, narejene v tehniki HDr in tehniki 
povečevanja globinske ostrine (focus staking). 

Petčlanska strokovna komisija bo pri ocenje-
vanju upoštevala sledenje tematiki natečaja, kre-
ativnost in tehnično dovršenost fotografij. Trem 
najbolje ocenjenim fotografijam v vsaki kategoriji 
bo podelila denarne nagrade v višini 400,00 €, 
200,00 € in 100,00 €. En avtor ima lahko največ 
eno nagrajeno fotografijo. Nagrajene in druge 
izbrane fotografije, skupaj predvidoma deset v 
vsaki kategoriji, bodo oktobra 2019 na stroške 
organizatorja razstavljene v galerijskih prostorih 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
na Večni poti 83 v Ljubljani in objavljene na spletni 
strani oddelka. 

Avtorji se z oddajo fotografij strinjajo, da se 
njihova dela objavijo na razstavi in uporabijo 
v promocijske namene Oddelka za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete. 
Avtor z oddajo fotografij na organizatorja prenese 
vse materialne avtorske pravice, zlasti tiste, ki mu 
bodo omogočile javno prikazovanje, razstavljanje 
in reproduciranje primerkov fotografij ter uporabo 
fotografij v tiskanih in elektronskih medijih za 
potrebe promocije dejavnosti organizatorja. Avtor 
s prenosom materialnih pravic na organizatorja 
dovoljuje, da organizator objavi delo brez predho-
dnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila 
avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen ter 
časovno in krajevno neomejen. Organizatorji se 
zavezujejo, da bodo spoštovali moralne avtorske 
pravice avtorja. Avtor jamči, da so fotografije, 
s katerimi sodeluje na fotografskem natečaju, 
njegova lastna in izvirna avtorska dela in da ima 
na njih ustrezne avtorske pravice. 

KOleDAR NATečAjA
Sprejem del do 15. septembra 2019
žiriranje do 1. oktobra 2019
Obvestilo o žiriranju do 15. oktobra 2019
Javna razglasitev rezultatov po 20. oktobru 2019 
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V območju Podonavja ima gozdno-lesna indu-
strija velik potencial, da postane eno od glavnih 
gonil trajnostnega in kompetentnega razvoja 
evropske bioekonomije. Vendar pa se regija 
sooča s številnimi težavami, kot so npr. nizka 
raven konkurenčnosti, slabo razvita inovacij-
ska kultura, pomanjkanje surovine, težave pri 
trženju in prenosu rezultatov raziskav v prakso 
in na trg. Z željo olajšati prehod tradicionalno 
naravnane gozdno-lesne industrije v sodobno 
in trajnostno naravnano proizvodno panogo, je 
bilo v okviru projekta fOrESDA vzpostavljeno 
transnacionalno in medsektorsko sodelovanje, z 
namenom vzpostavitve novih vrednostnih verig, 
predvsem na področju trajnostne in pametne 
gradnje, inovativnih bio produktov in materialov 
ter energetske učinkovitosti. Vse to pa je možno le 
ob podpori kompetentnih podpornih organizacij, 
kot so grozdi in druge podporne organizacije.

Zaključna konferenca projekta fOrESDA se je 
odvila 4. junija 2019 v Opatiji na Hrvaškem. Na 
zaključni konferenci so bili predstavljeni glavni 

zaključek projekta fOResDA
GDK 945.4(045)=163.6

dosežki in rezultati projekta ter identificirane 
priložnosti za razvoj gozdno-lesnega sektorja, ki 
temelji na medsektorskem in transnacionalnem 
sodelovanju ter spodbuja razvoj bioekonomije. 

Predstavljena so bila tri pilotna okolja, razvita 
v okviru projekta fOrESDA, med njimi tudi 
primer iz Slovenije. Dr. Boštjan Lesar z Oddelka 
za lesarstvo, Biotehniške fakultete, Univerze v 
Ljubljani je predstavil zasnovo in izvedbo pilota 
Prenos rezultatov raziskav o lastnostih lesa in lesnih 
kompozitov na prostem v prakso. Za potrebe pilota 
so bili v sodelovanju med podjetji in raziskoval-
nimi inštitucijami zasnovani in na testnem polju 
Bf, Oddelka za lesarstvo na prostem izpostavljeni 
inovativni leseni izdelki (plezala, klopi in visoke 
grede), narejeni iz več vrst lesa in zaščiteni na raz-
lične načine (premazi, termična obdelava). Skozi 
celotno trajanje projekta je potekal monitoring 
vlažnosti lesa in znakov morebitne razgradnje, s 
poudarkom na kritičnih mestih konstrukcij, kot 
je npr. stik s tlemi. Meritve in spremljanje izposta-
vljenih izdelkov se nadaljujejo tudi po zaključku 

Slika 1: Okrogla miza Trajnostno sodelovanje gozdno-lesne industrije z drugimi gospodarskimi sektorji  
(foto: M. Cuk Vurnek).
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projekta fOrESDA. Poleg slovenskega pilota 
sta bila na zaključni konferenci predstavljena še 
dva, in sicer »Co-working prostor za spodbujanje 
medsektorskega sodelovanja«, ki ga je pripravila 
agencija za gospodarski razvoj mesta Prijedor 
PrEDA iz Bosne in Hercegovine ter pilotni 
projekt »Ponovna uporaba odsluženega lesa«, ki 
je bil razvit pod okriljem Bolgarskega pohištve-
nega grozda. Poleg pilotnih okolij so bile v okviru 
fOrESDA projekta razvite tri mednarodne mreže 
sodelovanja, iz katerih so bili in še bodo razviti 
novi inovativni projektni predlogi. Pomemben del 
projekta fOrESDA so predstavljale tudi mentor-
ske dejavnosti med partnerji projekta, študijski 
obiski ter sodelovanje s pomembnimi deležniki 
in odločevalci v gozdno-lesni verigi.

Zaključna konferenca fOrESDA je potekala v 
okviru 16. mednarodne konference Wood techno-
logy v organizaciji Hrvaškega lesarskega grozda. 
Udeležilo se je je preko 70 udeležencev predvsem 
iz Podonavske regije in sosednjih držav. Na njej 
so sodelovali številni strokovnjaki iz Slovenije, 
tudi kot sodelujoči na okroglih mizah na temo 
Inovacije in dodana vrednost v gozdarstvu in lesni 
industriji (Bernard Likar, Lesarski grozd) ter 
Trajnostno sodelovanje gozdno-lesne industrije z 
drugimi gospodarskimi sektorji (dr. Jožica Gričar, 
Gozdarski inštitut Slovenije).

dr. Polona Hafner, dr. Jožica Gričar
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spodbujanje inovativnih idej na področju mobilizacije lesa - 
projekt ROsewOOD

GDK 945.4(045)=163.6

Glavni namen projekta rOSEWOOD - European 
Network of regions on Sustainable WOOD 
Mobilisation (H2020) je spodbuditi trajnostno 
mobilizacijo lesa za učinkovitejše pokrivanje 
potreb po tej surovini za razvoj bioekonomije v 
Evropi . Pri doseganju zastavljenega cilja v okviru 
projekta rOSEWOOD uporabljamo dva pristopa. 
Prvi je identifikacija dobrih praks in inovacij 
v partnerskih državah, čemur sledi prenos in 
prilagoditev le-teh v ciljne države na področjih, 
kjer so v gozdno-lesni verigi prepoznane težave. 
Z drugim pristopom pa želimo razviti poslovne 
priložnosti in postaviti temelje za dejanski projekt 
inovativnega pristopa k večji mobilizaciji lesa. V 
spomladanskih mesecih letošnjega leta sta bili 
zato organizirani dve delavnici, na katerih se je 

spodbujalo kreativno in inovativno mišljenje. V 
tradicionalnem gozdno-lesnem sektorju se spre-
membe dogajajo bolj na dolgi rok. Vendar pa je 
potencial in pomembnost lesa kot obnovljivega 
vira v porastu in če želimo zagotoviti nemoteno 
opravljanje ekoloških, socialnih in proizvodnih 
funkcij gozdov ob hkratnem zagotavljanju zado-
stnih količin primernega lesa za potrebe gozdno-
lesne industrije, je inovativnost tudi v tem sektorju 
izjemnega pomena.

Prva delavnica za spodbujanje inovativnih 
idej je potekala 14. marca 2019 v Ljubljani, v 
organizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije. S 
pozdravom in uvodnim nagovorom jo je otvorila 
dr. Jožica Gričar (GIS), vodja vzhodno evropskega 
vozlišča rOSEWOOD projekta, dr. Ivan Ambroš 

Slika 1: Diskusija na prvi delavnici za spodbujanje inovativnih idej v Ljubljani (foto: P. Hafner)
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(CEKOM), pa je pojasnil namen delavnice. Sle-
dila je predstavitev vseh udeležencev, njihovega 
področja delovanja ter matičnih organizacij. 
Delavnice se je udeležilo 26 strokovnjakov iz 
izobraževalno-raziskovalnih inštitucij, grozdov, 
ministrstev, gozdno-lesnih podjetji in podpornih 
organizacij iz Slovenije, romunije in Hrvaške. 
Danijela šarić Bartolović (CEKOM) je pokazala 
rezultate SWOT analize na področju mobilizacije 
lesa v regiji in plan za nadaljnji razvoj. Nato so 
izbrani strokovnjaki iz Slovenije predstavili pri-
mere dobrih praks s treh za trajnostno mobilizacijo 
lesa identificiranih najpomembnejših področij 
na območju vzhodno-evropskega rOSEWOOD 
vozlišča, in sicer kaskadna raba lesa, povezova-
nje lokalnih deležnikov v gozdno-lesni verigi in 
podpora razvoju bioekonomije. Liza Križnar, 
mag. ind. oblik., iz podjetja M Sora je predstavila 
številne projekte na področju kaskadne rabe lesa, 
v katere je njihovo podjetje aktivno vključeno. 
Erika Valentinčič, mag. inž. les., (Lesarski grozd) 

je predstavila Strateško razvojno-inovacijsko par-
tnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo, dr. 
Matjaž Kunaver s Kemijskega inštituta pa projekt 
BIOECO-r.D.I. Po pregledu izbranih dobrih praks 
iz ostalih partnerskih držav projekta rOSEWOOD 
so bili udeleženci s pomočjo metode viharjenja 
možganov (»brainstorming«) povabljeni k iskanju 
svežih, inovativnih idej s potencialom za razvoj 
v poslovni model. Zbranih je bilo 11 predlogov, 
ki so vključevali tudi opis ciljnih skupin in trgov. 
V nadaljevanju so udeleženci vse ideje ocenili 
in izbrali štiri najbolj perspektivne za razvoj 
poslovnega modela.

Izbrane ideje so bile nadalje obravnavane na 
drugi delavnici, ki je 12. aprila 2019 potekala 
v romunskem mestu Brașov. Cilj delavnice je 
bil izbrati najbolj perspektivno idejo in razviti 
ustrezen poslovni model. Na prvi delavnici so 
bile izbrane naslednje projektne ideje: 1) Wood 
up: spin-off podjetje za nove lesene produkte, 
2) razvoj sortirnega sistema za karakterizacijo 

Slika 2: B2B srečanje v sklopu sejma EXPOWOOD (foto: arhiv Pro Wood Cluster)
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odsluženega lesa, 3) Pametne lesene hiše ter 4) Iz 
odpadka do novegaizdelka. Po uvodnih nagovorih 
in predstavitvah je romunski strokovnjak flaviu 
Iorgulescu predstavil metodologijo izbora na pod-
lagi predloge Business Model Canvas. Udeleženci 
so razdeljeni na štiri skupine po predstavljeni 
metodologiji razvijali eno od izbranih idej in jo 
nato vključno s predlogom nadaljnega razvoja 
predstavili odtalim udeležencem delavnice. Po 
končnem glasovanju je bil za najboljšo idejo 
in poslovni model izbran predlog projekta “Iz 
odpadka do novega izdelka”.

Delavnica v romuniji je potekala vzporedno z 
18. sejmom EXPOWOOD, na kateri je bil projekt 
rOSEWOOD tudi predstavljen zainteresirani 
javnosti. V tem okviru so bili organizirani B2B 
sestanki, na katerih so partnerji projekta rOSE-
WOOD imeli možnost izmenjave informacij in 
navezave poslovnih stikov s predstavniki podjetij, 
grozdov in razvojno-raziskovalnih ustanov s 

področja gozdno-lesne verige v tem delu Evrope.
Dodatne informacije o projektu, dogajanju in 

možnostih vključitve so na voljo na spletni strani 
https://rosewood-network.eu/.

dr. Polona Hafner in dr. Jožica Gričar
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šestega aprila 2019 smo se na pokopališču v  
Vrtojbi še zadnjič poslovili od Janka žigona.

Bolezen ga je že nekaj let nazaj pahnila v svet, 
izgubljen za družino in vso okolico. Spomin na 
njegov bister in duhovit um pa je v nas še povečal 
njeno tragičnost in nedoumljivost.

Kako je mogoče ? Zakaj je kljub vsemu svetov-
nemu znanju medicina pri tem še vedno nemočna ? 

Janko se je rodil v Vrtojbi pri šempetru leta 
1932, v času italijanske okupacije Primorske. 
Obiskoval je italijansko osnovno šolo in nato 
klasično gimnazijo v Gorici. 

Doma so govorili slovensko, v šoli italijansko, 
učil pa se je še latinsko, grško, angleško, kasneje 
še nemško. Med prakso v Skandinaviji pa je spo-
znaval še jezika švedske in Norveške.

Učenje tujih jezikov je imel za izziv in hobi. Skoraj 
povsod ga je spremljal kateri od slovarjev, saj je 
neumorno zvedavost v tujini najbolje zadovoljeval 

 V spomin na janka žigona 1932-2019
GDK 902.1žigon(045)=163.6

z neposredno komunikacijo v njihovem jeziku.
Po priključitvi Primorske k Jugoslaviji se je 

leta 1951 vpisal na fakulteto za agronomijo in 
gozdarstvo v Ljubljani, kjer je v jeseni leta 1959 
diplomiral z nalogo »Problematika trajnosti 
daljnovodov«.

Med študijem je opravljal poletne prakse doma 
in v tujini in si nabral številne izkušnje za nadaljnje 
strokovno delo in osebno rast.

Takoj po opravljeni diplomi je bil vpoklican »k 
vojakom« v šolo za rezervne oficirje v Bilečo v Črni 
Gori, kar je pomenilo, da bo tudi v nadaljnjem 
življenju aktivno sodeloval na »orožnih« vajah in 
usposabljanjih za obrambo domovine.

Prvo delo gozdarskega inženirja je začel na 
Okrajni upravi za gozdarstvo Gorica po prihodu 
iz vojske koncem leta 1960. že po pol leta je bil 
zadolžen za ustanovitev poslovne enote za gozdar-
stvo pri Kmetijski zadrugi Ajdovščina. Koncem 
leta 1961, po združitvi KZ Ajdovščina in KZ 
Vipava,  je že vodil združeno gozdarsko enoto z 
imenom Gozdni obrat Ajdovščina pri KZ Vipava. 
Samo dve leti kasneje se je ves zasebni gozdarski 
sektor Primorske priključil k Soškemu gozdnemu 
gospodarstvu Tolmin (SGG Tolmin) in pri tem 
je na različnih delovnih mestih aktivno deloval 
vse do upokojitve, ki jo je dočakal na delovnem 
mestu vodje enote Trnovo.

V časih, ko so se organizacijske, zakonske in 
tehnološke spremembe vrstile kot po tekočem 
traku, je bila njegova želja po novih znanjih na 
vseh področjih velika prednost. Jeziki so mu 
omogočali vpogled v dogajanja na področju 
gozdarstva tudi v drugih državah, zato zanj ni 
bilo velikih problemov, ne ob začetku uvajanja 
motornih žag, ne ob postopnem nadomeščanju 
spravila s konji s traktorskim. 

En mandat je zajadral tudi v politiko in bil leta 
1967 izbran za poslanca skupščine LrS. 

Čeprav je bil večino delovne dobe  na vodstve-
nih položajih, kjer je osrednja pozornost veljala 
organizaciji dela, je bil po srcu ljubitelj narave in 
s tem aktiven v prizadevanju za vzgojo zdravih 

Slika 1: Janko žigon (foto: osebni arhiv)
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naravnih gozdov. Bolj kot tehnologija, ga je zani-
mala ekologija gozdov.

Svoje znanje je z veseljem posredoval mlajšim 
kadrom, še posebej na seminarjih in delavnicah 
v organizaciji takratnega Društva inženirjev in 
tehnikov gozdarstva, danes Gozdarskega društva 
Posočja, ki se mu je pridružil že takoj po prihodu 
v SGG Tolmin.

razen v redkih primerih bolezni, ni izpustil 
nobene društvene aktivnosti, še več, marsikatera 
aktivnost je bila izvršena na njegovo pobudo.

Bil je tudi štiri leta predsednik društva, skup-
ščina pa mu je za zasluge pri dolgoletnem delu v 
društvu leta 2003 podelila naziv častnega člana.

številni so njegovi strokovni prispevki v gla-
silu SGG Tolmin »Soški gozdar« in v »Gozdar-
skem vestniku«. V zborniku »Pot skozi gozd« je 
podrobno opisal zgodovino gospodarjenja z zaseb-
nimi gozdovi in uspehe na tekmovanjih gozdnih 
delavcev, ki jih je na nivoju podjetja, Slovenije in 
Jugoslavije organiziral ali soorganiziral vse do 6. 
državnega tekmovanja Slovenije leta 2009. 

Med številnimi področji, ki so ga zanimala in 
je v njih aktivno sodeloval, je omeniti še termi-
nološko komisijo za gozdarsko imenoslovje pri 
ZGD v Ljubljani. 

Od ljubiteljskih aktivnosti pa ne moremo mimo 
gorništva in alpinizma ter aktivnega delovanja 
v planinskem društvu Nova Gorica, ki mu je za 
dolgoletno delo in zasluge tudi podelilo naziv 
častnega člana. 

Njegova športna aktivnost  skozi celo življe-
nje se je kazala tudi v uspešnem sodelovanju na 
državnih in mednarodnih gozdarskih smučarskih 
tekmovanjih, kjer je v zadnjih letih nastopal že 
kot najstarejši tekmovalec. 

Janka, njegovo duhovitost in optimizem bomo 
še dolgo pogrešali.

V imenu gozdarjev in še posebej članov Goz-
darskega društva Posočja in zaposlenih v Soškem 
gozdnem gospodarstvu Tolmin, se za vse storjeno 
Janku toplo zahvaljujem.
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Uvodnik

Vloga gozda in gozdarjev pri pravičnem prehodu 
v zeleno prihodnost
V poletnih mesecih so številne naslovnice v različnih časopisih govorile o pona-
stavitvi obstoječega družbenega sistema in o njegovih spremembah, ki so nujne 
za boljšo prihodnost bodočih generacij. Večino razmišljanj so sprožili mladi, ki 
so s protesti želeli pokazati, da se ne strinjajo s trenutnim družbenim sistemom 
in ukrepi politikov. Njihovo sporočilo je jasno: od posameznikov na ključnih 
položajih (politika, gospodarstvo, NGO …) zahtevajo, da prenehajo samo 
razpravljati o težavah in njihovem obsegu, temveč da začnejo resno upoštevati 
dognanja znanosti in ukrepati.

Mladi zahtevajo »pravičen prehod v zeleno prihodnost«. Pomemben in nepogrešljiv 
del zelene prihodnosti so tudi gozdovi. Gozdarji preko načrtnega gospodarje-
nja z gozdom lahko pomembno vplivamo na pomembna področja, kot so npr. 
obnovljivi viri energije, energetsko varčne in trajnostne gradnje, ohranjanje 
biotske pestrosti, habitatov, vodnh virov in nenazadnje tudi na krogotok ogljika.  
Gozdarji razumemo kompleksnost gozdnih ekosistemov, tempo njihovega 
odzivanja na okoljske spremembe ter pomen pri blažitvi nezaželenih vplivov 
podnebnih sprememb. Gozd je sistem, ki se počasi spreminja in prilagaja. V 
prav nasprotnem tempu pa se spreminjajo okoljske in družbene razmere, za 
katere moramo postati gozdarji, skupaj z lastniki gozdov, bolj dojemljivi in jih 
na sprejemljiv način vključiti v sisteme načrtovanja in upravljanja z gozdovi. Pri 
tem je nujna aktivna vključenost lastnkov gozdov, ki so izvajalci načrtovanega 
in brez njihovega vključevanja oz. upoštevanja ostajajo stvari samo na papirju, 
družba in gozdovi pa čutijo posledice. V zadnjem času nekatere posledice nego-
spodarjenja z gozdovi postajajo vse jasnejše, npr. gradacije podlubnikov zaradi 
zasmrečenih gozdov in vse toplejših ter suhih poletij. Druge, manj izpostavljene 
pa so npr. zastarani gozdovi, neizvajanje redne sečnje, neizvajanje nege itn., kar 
vse vpliva na dostopnost lesa na trgu in njegovo kakovost. Seveda pa slabosti 
ne smejo popolnoma zasenčiti vseh svetlih strani, ki kažejo v pravo smer na 
poti prehoda v zeleno prihodnost. Ostajamo ena redkih držav z dolgo tradicijo 
sonaravnega gospodarjenja z gozdom ter posledično z velikim deležem biotsko 
pestrih območij, vključenih v Naturo 2000. Povečuje se zavest o pomenu gozdov 
in njihovem ohranjanju, prav tako tudi o pomenu lesa kot lokalni, trajnostni in 
obnovljivi surovini.

Pred vami je številka s krajšim delom poljudne vsebine in obsežnejšimi znan-
stveno-strokovnimi razpravami. Dve od njih na nek način ponujata ponastavitev 
obstoječih ustaljenih načinov dela in razmišljanja. Sami moramo biti sposobni 
samorefleksije in oceniti, katere ideje so za družbo ugodne in katere ne. Pri 
razmišljanju o njih pa moramo paziti, da jih ne zavržemo zaradi strahu pred 
spremembami, pač pa le iz prepričanja, da obstajajo boljše rešitve od predlaganih. 
Skupni imenovalec vseh sprejetih odločitev pa naj bo težnja k izboljšanju oz. 
optimizaciji aktualnih načinov dela in upravljanja z gozdovi.

dr. Mitja SKUDNIK, dr. Polona HafNer
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Znanstvena razprava
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Razlike v fenološkem razvoju prevladujočih drevesnih vrst 
na Pahernikovi gozdni posesti ocenjene z analizo satelitskih 
posnetkov
Differences in the Phenological Development of the Prevailing Tree Species on the 
Pahernik´s Forest Estate, Estimated Using Satellite Images

anže Martin PINTar1, David HLaDNIK2

Izvleček:
Pintar, a. M., Hladnik, D.: razlike v fenološkem razvoju prevladujočih drevesnih vrst na Pahernikovi gozdni posesti 
ocenjene z analizo satelitskih posnetkov; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom 
v angleščini, cit. lit. 29. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
fenološke razlike prevladujočih drevesnih vrst na območju Pahernikove posesti smo ocenjevali na podlagi satelitskih 
posnetkov misije Sentinel-2. analizirali smo normirane diferencialne vegetacijske indekse (NDVI) v obdobju od 29. 
marca do 15. oktobra 2017. Na podlagi razlik v vegetacijskem indeksu NDVI je mogoče ocenjevati fenološki razvoj 
prevladujočih drevesnih vrst bukve (Fagus sylvatica L.), smreke (Picea abies L. (Karsten)) in macesna (Larix decidua 
Mill.) v gozdnih sestojih. Na območju posesti ugotavljamo omejitve ocenjevanja fenološkega razvoja smreke v mešanih 
sestojih smreke in jelke (Abies alba Mill.), ki imajo podobne vrednosti NDVI. Pri bukvi pa smo ugotovili manjšanje 
vrednosti NDVI na posnetkih 21. aprila in 5. oktobra z višanjem nadmorske višine, kar povezujemo s poznejšim  
olistanjem in hitrejšim rumenenjem listov bukve na višjih nadmorskih višinah.
Ključne besede: raznodobni gozdovi, bukev (Fagus sylvatica L.), smreka (Picea abies L. (Karsten)), gradient nadmorske 
višine, Sentinel-2, NDVI, kompozitna slika, Dravsko Pohorje

Abstract:
Pintar, a. M., Hladnik, D.: Differences in the Phenological Development of the Prevailing Tree Species on the Pahernik´s forest 
estate, estimated Using Satellite Images; Gozdarski vestnik (Professional Journal of forestry), 77/2019, vol 7-8. In Slovenian, 
abstract and summary in english, lit. quot. 29. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Phenological differences of the prevailing tree species in the area of the Pahernik´s estate were estimated on the basis 
of satellite images by the Sentinel-2 mission. We analyzed the normalized difference vegetation indices (NDVI) in the 
time period from March 29 to October 15, 2017. It is possible to estimate phenological development of the prevailing 
tree species european beech (Fagus sylvatica L.), Norway spruce (Picea abies L. (Karsten)), and european larch (Larix 
decidua Mill.) in forest stands, on the basis of the differences in the vegetation index NDVI. We found limitations in 
assessing the phenological development of Norway spruce in the mixed Norway spruce and silver fir (Abies alba Mill.) 
stands, because of the similar NDVI values of Norway spruce and silver fir. We found the decrease of NDVI on the 
images of april 21 and October 5 with increasing elevation of the beech stands, which we associate with later start of 
leaf-out and faster start of autumn leaf colouring of the beech trees growing on higher elevations.
Key words: uneven-aged forests, european beech (Fagus sylvatica L.), Norway spruce (Picea abies L. (Karsten)),  
elevation gradient, Sentinel-2, NDVI, composite image, Dravsko Pohorje

1 a. M. P. mag. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine. Večna 
pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. anzemartin.pintar@gozdis.si
2 Izr. prof. dr. D. H., 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
Naravno okolje, katerega del je gozd, se vseskozi 
spreminja, in sicer po naravni poti pa tudi s 
človekovimi posegi. Za človekovo upravljanje 
z okoljem je treba te spremembe prepoznati; 
lahko jih prepoznavamo in proučujemo v daljših 

časovnih obdobjih (desetletja, stoletja), lahko pa 
tudi v zaporedju posameznih let ali celo znotraj 
vegetacijskega obdobja. Za spremljanje stanja 
vegetacije znotraj vegetacijskega obdobja in tudi 
za ocenjevanje površinskih razsežnosti gozdov 
in monitoringa strukture gozdnih sestojev so še 
posebno primerni satelitski posnetki misije Senti-
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nel-2 (satelita Sentinel-2a in Sentinel-2B), ki imajo 
dobro prostorsko, spektralno in časovno ločljivost 
(Hladnik, 2018). fenološki razvoj drevesnih vrst 
lahko poleg terenskih opazovanj ocenjujemo na 
podlagi monitoringa sezonskega vzorca sprememb 
listne površine (ang. leaf area index - LaI), in sicer 
z vegetacijskimi indeksi (Jones in Vaughan, 2010), 
med katere spada tudi normiran diferencialni 
vegetacijski indeks (NDVI).

Čufar in sod. (2012) so prikazali rezultate feno-
loških opazovanj za bukev (Fagus sylvatica L.), ki jih 
je zbirala agencija republike Slovenije za okolje na 
fenološki mreži na 47 lokacijah z nadmorsko višino 
55–1050 m v obdobju 1955–2007. Vilhar in sod. 
(2013) so raziskovali nastop fenofaz prvih listov in 
iglic ter splošnega rumenenja listja za listavce na 
11 ploskvah intenzivnega monitoringa gozdnih 
ekosistemov v Sloveniji v obdobju od leta 2004 do 
2011. Med tradicionalnim fenološkim opazovanjem 
in spremljanjem fenološkega razvoja s pomočjo 
satelitskih posnetkov so podobnosti, zato bi se lahko 
oba pristopa dopolnjevala (Studer in sod., 2007). 
Spremljanje fenološkega razvoja na podlagi teren-
skih opazovanj zagotavlja zelo natančne podatke o 
posameznih drevesnih vrstah, vendar z omejeno 
prostorsko pokritostjo. S spremljanjem fenološkega 
razvoja na podlagi satelitskih posnetkov pa lahko 
ugotovimo meritve fotosintetske aktivnosti celotne 
rastlinske odeje s polno prostorsko in gosto časovno 
pokritostjo. Nanjo lahko vplivajo različne atmosfer-
ske motnje, učinki sončnega sevanja, pokrovnost 
oblakov in trajanje snežne odeje. V dormantnem 
delu leta so vrednosti NDVI listopadnih gozdov 
majhne, na začetku rastne sezone pa se hitro 
povečajo. Z analizo NDVI je mogoče raziskovati 
velikopovršinsko stanje vegetacije, vendar vrednosti 
NDVI, pridobljene iz satelitskih posnetkov zaradi 
njihove slabše prostorske ločljivosti ne moremo 
neposredno primerjati z na primer začetkom 
brstenja ali cvetenja posameznih vrst na podlagi 
terenskih opazovanj (Studer in sod., 2007).

Časovne serije vegetacijskih indeksov NDVI 
imajo zmožnost prikazovanja stanja različnih 
tipov proučevane vegetacije, velikosti snežne odeje, 
ozelenjevanja vegetacije in njenega staranja (Huem-
mrich in sod., 1999). Opazovanje zimzelenih 
iglastih gozdov z uporabo vegetacijskih indeksov 
je veliko zahtevnejše kot listopadnih, saj novi brsti 
predstavljajo majhen delež zelene biomase in tudi 

rast poganjkov je relativno počasna (Jönsson in 
sod., 2010). Na vrednosti vegetacijskih indeksov 
v proučevanih iglastih gozdovih na Švedskem v 
času brstenja bolj vpliva dinamika snežne odeje kot 
sprememba biomase iglic (Jönsson in sod., 2010). 
Medletna primerjava posnetkov iz istega časovnega 
obdobja v letu na isti lokaciji kaže tudi antropogene 
vplive na zmanjšanje vrednosti NDVI, ne samo 
naravne (remmel in Perera, 2001). To velja v pri-
meru, da se med analiziranimi obdobji fenološki 
razvoj ne spremeni značilno in če so streho sestoja 
na posnetkih zamenjala tla ali vegetacija z majhno 
fotosintetsko aktivnostjo (Jin in Sader, 2005).

Prikazane so bile tudi možnosti kartiranja dre-
vesnih vrst na podlagi spektralnega odboja vrstno 
heterogenih sestojev s klasifikacijo satelitskih posnet-
kov misije Sentinel-2 iz avgusta 2015 (Immtizer 
in sod., 2016). Na obravnavanem območju je bila 
prevladujoča drevesna vrsta smreka (Picea abies 
L. (Karsten)), veliko je bilo tudi bukve in rdečega 
bora (Pinus sylvestris L.). V času analize so imele 
proučevane drevesne vrste zelo podobno obliko 
spektralnega odboja. Smreka in rdeči bor sta imela 
celo podoben spektralni odboj v vseh kanalih misije 
Sentinel-2. avtorji ugotavljajo, da klasifikacija ni bila 
popolnoma zanesljiva zaradi strukturne raznovrstno-
sti in mozaične vrstne zgradbe proučevanih gozdov. 
Klasifikacija je bila zanesljivejša pri dominantnih 
vrstah. Na spektralni odboj in s tem tudi na vrednosti 
NDVI in njihovo variabilnost znotraj sestojev vpli-
vajo predvsem gostota sestojev, pokrovnost krošenj 
in podstojna vegetacija (Ozdemir, 2014).

V Sloveniji so bile razlike v fenološkem razvoju 
in možnosti določanja prevladujočih drevesnih 
vrst z analizo satelitskih posnetkov satelita Sen-
tinel-2 ocenjene na območju Krakovskega gozda 
(Hladnik, 2018) in na območju GGe Lovrenc na 
Pohorju (Šprah, 2019). V prispevku želimo prika-
zati možnosti določanja dominantnih drevesnih 
vrst na podlagi fenoloških razlik z interpretacijo 
satelitskih posnetkov na območju Pahernikove 
gozdne posesti, na kateri prevladujejo raznodobni 
smrekovo-jelovo-bukovi gozdovi.

2 RAZISKOVALNI OBJEKT IN 
METODE DELA

2 RESEARCH OBJECT AND RESEARCH 
METHODS
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Slika 1: Pohorje z označenimi mejami Pahernikove posesti (rdeče) in mejami katastrskih občin (modro), v 
katerih se razprostira (eSa, 2017; GUrS, 2017b).
Figure 1: Pohorje hills with marked boundaries of the Pahernik´s estate (red) and boundaries of the cadastral 
municipalities (blue), where it is located (ESA, 2017; GURS, 2017b).

2.1 Raziskovalni objekt
2.1 Research object

Pahernikova posest geografsko pripada Dravskem 
Pohorju; leži med reko Dravo na severu in grebe-
nom Pohorja na jugu (slika 1) (Posestni načrt ..., 
2015). razprostira se v dveh občinah, in sicer radlje 
ob Dravi in ribnica na Pohorju. V Občini radlje 
ob Dravi sta dva oddelka, ki se navezujeta na kraj 
Vuhred in ležita v katastrskih občinah Vuhred in 
Planina (sliki 1 in 2). V osrednjem delu posesti 
je značilna poselitev v obliki celkov, na najvišjih 
delih pa prevladuje gozd. Osrednji in zgornji del 
posesti je v Občini ribnica na Pohorju in v kata-
strskih občinah Orlica in Hudi Kot. Najnižja točka 
Pahernikove posesti ima nadmorsko višino 350 
m v Vuhredu, najvišjo pa 1543 m na Veliki Kopi. 
Površina gozdne posesti znaša 570,13 ha (Posestni 
načrt ..., 2015). Sestojna zgradba na Pahernikovi 
gozdni posesti in njena pestrost sta že bili podrobno 
predstavljeni (Pintar in Hladnik, 2018).

Na Pahernikovi gozdni posesti je prevladujoč 
gozdni rastiščni tip kisloljubno gorsko-zgornjegor-
sko bukovje z belkasto bekico oziroma asociacija 
Luzulo-Fagetum (rozman in Dakskobler, 2015). 
Sestoji te asociacije na posesti ležijo v pasu od okoli 

700 m do 1450 m nadmorske višine. Na posesti se 
pojavljajo štiri subasociacije, po površini je največja 
subasociacija Luzulo-Fagetum abietetosum. Naj-
bolj tipični sestoji le-te ležijo na nadmorski višini 
850–1100 m (rozman in Dakskobler, 2015). V 
drevesni sestavi je poleg bukve in smreke pogosta 
tudi jelka (Abies alba Mill.). V višinskem pasu od 
1200 do 1450 m nadmorske višine na glinastih 
skrilavcih prevladujejo sestoji subasociacije Luzulo-
-Fagetum luzuletosum sylvaticae, kjer je v drevesni 
plasti smreka pogosto enakovredna bukvi ali celo 
prevladuje (rozman in Dakskobler, 2015). 

Drugi najbolj razširjeni rastiščni tip oziroma 
asociacija na posesti je jelovje s praprotmi Galio 
rotundifolii-Abietetum (rozman in Dakskobler, 
2015). V katastrski občini Hudi Kot na nadmorski 
višini od 1450 do 1530 m ležijo večinoma čisti, 
v glavnem vrzelasti smrekovi sestoji drugotnega 
nastanka, saj so v njih v preteklosti in deloma še 
zdaj pasejo živino. Ti sestoji so uvrščeni v rastišči 
tip zgornjegorsko smrekovje z gozdno bekico 
oziroma v asociacijo Luzulo sylvaticae-Piceetum 
(rozman in Dakskobler, 2015). 

Površine nekdanjih senožeti in pašnikov na 
rastiščih združb Galio-Abietetum in Luzulo-Fage-
tum, za katere domnevajo, da se je na njih smreka 
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spontano naselila sama, so uvrščene v rastiščni 
tip drugotno smrekovje na silikatni podlagi ozi-
roma asociacijo Avenello flexuosae-Piceetum. V 
tej združbi v drevesni plasti posamično rastejo 
bukev, gorski javor (Acer pseudoplatanus L.), 
jelka in macesen (Larix decidua Mill.) (rozman 
in Dakskobler, 2015).

2.2 Analiza satelitskih posnetkov satelita 
Sentinel-2

2.2 Analysis of the satellite images provided 
by the Sentinel-2 satellite

Sentinel-2 je misija programa Kopernikus, sesta-
vljenega iz dveh satelitov, s katerima pridobivamo 
optične multispektralne visoko ločljive posnetke 
za opazovanje zemeljskega površja (posnetki o 
vegetaciji, pokrovnost s prstjo, celinske vode, 
obalna območja, nadzor naravnih nesreč, pomoč 
pri reševanju). Sentinel-2a je bil izstreljen 23. 
junija 2015, 7. marca 2017 pa mu je sledil Senti-
nel-2B (eSa ..., 2018). Podatke o površju Zemlje 
obeh satelitov je mogoče pridobiti vsakih pet dni 
na ekvatorju, na višjih zemljepisnih širinah pa 
celo pogosteje. Satelita snemata pasove površja 
Zemlje s širino 290 km. Oba satelita sta utirjena 
na višini 786 km.

Sentinel-2 zajema podatke v 13 spektralnih 
kanalih, in sicer v štirih z ločljivostjo 10 m, šestih z 
ločljivostjo 20 m in treh z ločljivostjo 60 m (Drusch 
in sod., 2012). Za spremljanje fenološkega razvoja 
dreves so najpomembnejši kanali z ločljivostjo 
10 m. To so modri (B2) s povprečno vrednostjo 
valovne dolžine kanala (ang. central wavelenght) 
490 nm, zeleni (B3) s povprečno vrednostjo  
560 nm, rdeči (B4) s povprečno vrednostjo  
665 nm in bližnji infrardeči kanal (B8) s povprečno 
vrednostjo 842 nm.

S spletnega portala Copernicus Open access 
Hub (eSa, 2017) smo pridobili satelitske posnetke 
misije Sentinel-2 za območje Pahernikove posesti 
za devet dni v letu 2017, in sicer 9. marca, 1. aprila, 
21. aprila, 1. maja, 20. junija, 20. julija, 26. avgusta, 
5. oktobra in 15. oktobra. Posnetki so bili ortorekti-
ficirani s podpikselsko natančnostjo (kartografska 
projekcija UTM, elipsoid WGS 84). Posnetka z  
9. marca in 1. aprila sta radiometrično in geome-
trijsko popravljena – nivo splošne predobdelave 
posnetkov L-1C (top of atmosphere reflectance 
- TOa). Preostali posnetki so radiometrično, 

geometrijsko in atmosfersko popravljeni – nivo 
splošne predobdelave posnetkov L-2a (bottom 
of atmosphere reflectance - BOa). Vrednosti 
NDVI, pridobljene iz posnetkov nivoja splošne 
predobdelave BOa, so višje od vrednosti NDVI 
TOa, razen pri manjših vrednostih NDVI (NDVI 
…, 2019). Pri manjših vrednostih so vrednosti 
NDVI pridobljene iz satelitskih posnetkov nivoja 
splošne predobdelave BOa primerlivejše vredno-
stim TOa. razlog je v dejstvu, da je atmosfera 
»modra«, kar pomeni, da je njen učinek največji 
pri kratkih valovnih dolžinah. Tako na odbojnost 
bližnjega infrardečega dela spektra manj vpliva 
atmosfera kot na vidno svetlobo. atmosferska 
korekcija bolj zmanjša odbojnost rdečega dela 
spektra kot odbojnost bližnjega infrardečega dela 
spektra (NDVI …, 2019). Satelitskih posnetkov 
za 9. marec in 1. april nismo posebej atmosfersko 
korigirali, ker izvirajo iz obdobja pred začetkom 
olistanja. Zato so na teh dveh posnetkih tudi 
vrednosti NDVI manjše.

Za vsak pridobljen posnetek smo v programskem 
okolju GIS arcMap 10.5 (eSrI, 2017) z orodjem 
Raster Calculator izračunali normiran diferencialni 
vegetacijski indeks (NDVI). NDVI je razmerje med 
razliko bližnjega infrardečega in rdečega kanala in 
njuno vsoto (Oštir, 2006). Pri misiji Sentinel-2 to 
predstavlja razmerje med razliko kanalov B8 in 
B4 in njuno vsoto. NDVI zavzame vrednosti med 
–1 in 1. Višje vrednosti pomenijo intenzivnejšo 
vegetacijo, negativne vrednosti pa predstavljajo 
površine brez vegetacije (Oštir, 2006). Na gozdnih 
površinah so vrednosti predvsem v rastni sezoni 
večje od 0,4 (Baird in sod., 2012).

Z združitvijo NDVI smo za posamezna obdobja 
z orodjem Composite Bands naredili kompozitni 
sliki. V prvi smo združili posnetke iz 21. aprila, 
20. julija in 5. oktobra (kompozitna slika 1), v 
drugi pa iz 20. julija, 26. avgusta in 5. oktobra 
(kompozitna slika 2). V prvi kompozitni sliki 
so zajeta obdobja po začetku olistanja (zadnja 
dekada aprila), največjih vrednosti NDVI (julij) in 
jesenskega obarvanja listov (oktober). Primerjati 
smo želeli tudi, kako na kompozitni sliki vplivajo 
razlike med spomladanskim olistanjem (april, 
julij, oktober) in obdobjem največjih vrednosti 
poleti (julij, avgust, oktober).

Na podlagi normaliziranega digitalnega modela 
površja (Kobler, 2015), sestojne karte na Pregledo-
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Slika 2: Lokacije homogenih sestojev, prikazane na izseku iz satelitskega posnetka satelita Sentinel-2 dne 21. 4. 
2017: 1 – trije čisti sestoji bukve, 2 – čista sestoja bukve, 3 in 4 – po dva čista smrekova sestoja, 5 – smrekovo-
-jelova sestoja, 6 – smrekovo-jelov sestoj, 7 – macesnova sestoja, 8 – trije sestoji jelke in rdečega bora, 9 – sestoj 
jelke in smreke, 10 – sestoja smreke in rdečega bora in 11 – sestoja smreke in jelke. Zunanje meje zunanjih 
oddelkov, na katerih se razprostira Pahernikova posest, so označene oranžno (eSa, 2017).
Figure 2: Locations of homogenous stands, shown on the section of the satellite image by the Sentinel-2 satellite 
of April 21, 2017: 1 – three pure European beech stands, 2 – two pure European beech stands, 3 and 4 – two pure 
Norway spruce stands each, 5 – two Norway spruce and silver fir stands, 6 – a Norway spruce and silver fir stand, 
7 – two European larch stands, 8 – three silver fir and Scots pine stands, 9 – a silver fir and Norway spruce stand, 
10 – two Norway spruce and Scots pine stands, and 11 – two Norway spruce and silver fir stands. Outer boundaries 
of the forest management compartments, in which the Pahernik´s estate is located, are marked orange (ESA, 2017).

valniku podatkov o gozdovih (ZGS, 2018), ortofoto 
posnetkov (GUrS, 2017a) smo razmejili čim bolj 
homogene sestoje prevladujočih drevesnih vrst na 
posesti (slika 2). Upoštevali smo sestojni sklep, 
drevesno sestavo in višino strehe sestoja. Za vsak 
razmejen homogen sestoj smo v programskem 

okolju GIS arcMap 10.5 (eSrI, 2017) z orodjem 
Zonal Statistics as Table pridobili povprečne vre-
dnosti in standardne odklone vrednosti NDVI za 
vsa proučevana obdobja v letu 2017.

Skupna površina štirih testnih sestojev smreke 
je znašala 0,5 ha, petih bukve 1,1 ha in dveh 
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macesna 0,3 ha. Na območju posesti nismo našli 
čistih jelovih sestojev. Pet izločenih sestojev jelke s 
smreko obsega skupno površino 1,5 ha, sestoj jelke 
s smreko pa 0,5 ha. V delih posesti v katastrskih 
občinah Orlica, Vuhred in Planina smo izločili 
tudi pet testnih sestojev smreke in rdečega bora s 
površino 1,4 ha. Na širšem območju Pahernikove 
posesti nismo našli večjih homogenih sestojev, 
kar nakazuje na malopovršinsko gospodarjenje 
z gozdovi na tamkajšnjem območju.

3 REZULTATI
3 RESULTS

Najmanj razlik v vrednosti NDVI med posame-
znimi homogenimi sestoji bukve smo ugotovili 
poleti, in sicer konec julija in avgusta (sliki 3 in 
4). Tedaj je bila tudi variabilnost vrednosti NDVI 
v posameznih sestojih najmanjša. Z višanjem 
nadmorske višine je bilo predvsem konec aprila, 
pa tudi v začetku oktobra, opazno manjšanje 
vrednosti NDVI (sliki 3 in 4). Le v sestoju na nad-
morski višini od 1160 do 1210 m so višje vrednosti 
NDVI v teh dveh obdobjih, kot bi pričakovali.

Bukev ima najvišje vrednosti NDVI konec junija, 
julija in avgusta (slika 5). Opazne so velike razlike 

vrednosti NDVI med smreko in macesnom ter 
bukvijo konec aprila in v začetku oktobra (slika 
5). Dokler spomladi po 1. maju v bukovih sestojih 
ni prišlo do zastrtja zeliščne in grmovne plasti z 
olistanjem bukve, je bila variabilnost vrednosti 
NDVI velika. Pri skoraj popolni zastrtosti tal s 
krošnjami bukovih dreves junija, julija in avgusta 
pa je variabilnost vrednosti NDVI pri večjih vre-
dnostih NDVI zaradi fotosintetske aktivnosti listov 
bukve zelo majhna. Podobno kot spomladi je vari-
abilnost vrednosti NDVI velika tudi na oktobrskih 
posnetkih. Pri sestojih smreke, smreke z jelko, jelke 
s smreko in smreke z rdečim borom so razlike v 
vrednosti NDVI skozi celotno proučevano obdobje 
zelo majhne (sliki 5 in 6), še največje razlike smo 
zaznali v začetku marca, aprila in oktobra.

Na obeh kompozitnih slikah je predvsem v 
zgornjem delu posesti v katastrski občini Hudi Kot 
opaziti razlike v sestojih s prevladujočo smreko in 
prevladujočo bukvijo (sliki 7 in 8). Sestoji bukve 
so na kompozitni sliki 1 sestavljeni iz NDVI iz 
konca aprila, julija in začetka oktobra, prikazani v 
zelenih odtenkih, smreke pa v rožnatih odtenkih. 
Modri odtenki na kompozitni sliki 1, predvsem v 
zgornjem delu posesti, ki otežujejo interpretiranje 
te kompozitne slike, so posledice zaznane zmrzali 

Slika 3: Vrednosti normiranega diferencialnega vegetacijskega (NDVI) indeksa aprila in julija 2017 v homoge-
nih sestojih bukve z različno nadmorsko višino na območju Pahernikove posesti. Pri posameznem sestoju so 
označeni standardni odkloni. 
Figure 3: The normalized difference vegetation index (NDVI) values in April and June 2017 in homogenous European 
beech stands with diverse elevation in the Pahernik´s estate area. Standard deviations are marked at individual stands. 
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Slika 4: Vrednosti normiranega diferencialnega vegetacijskega indeksa (NDVI) avgusta in oktobra 2017 v ho-
mogenih sestojih bukve z različno nadmorsko višino na območju Pahernikove posesti. Pri posameznem sestoju 
so označeni standardni odkloni.
Figure 4: The normalized difference vegetation index (NDVI) values in August and October 2017 in homogenous 
European beech stands with diverse elevation in the Pahernik´s estate area. Standard deviations are marked at 
individual stands.

Slika 5: Vrednosti normiranega diferencialnega vegetacijskega indeksa (NDVI), pridobljene iz homogenih sestojev 
smreke, macesna in bukve na območju Pahernikove posesti za devet časovnih obdobij v letu 2017. Pri vsakem 
časovnem obdobju so prikazani tudi standardni odkloni. V izbranih sestojih smreke je nadmorska višina od 
990 do 1120 m, bukve od 1060 do 1220 m, sestojev macesna pa 620 do 650 m.
Figure 5: The normalized difference vegetation index (NDVI) values, acquired from homogenous stands of Norway 
spruce, European larch and European beech in the Pahernik´s estate area for nine time periods in the year 2017. At 
every time period, standard deviations are shown. The elevation of the selected Norway spruce stands is from 990 
to 1120 m, the beech stands from 1060 to 1220 m, and larch stands from 620 to 650 m.
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Slika 6: Vrednosti normiranega diferencialnega vegetacijskega indeksa (NDVI), pridobljene iz mešanih sestojev 
za smreko in jelko, jelko in smreko ter smreko in rdeči bor na območju Pahernikove posesti za devet časovnih 
obdobij v letu 2017. Pri vsakem časovnem obdobju so prikazani tudi standardni odkloni. Nadmorska višina 
izbranih sestojev smreke z jelko je od 480 do 990 m, jelke s smreko od 480 so 530 m, sestojev smreke z rdečim 
borom pa od 390 do 710 m. 
Figure 6: The normalized difference vegetation index (NDVI) values, acquired from mixed stands of Norway spruce 
and silver fir, silver fir and Norway spruce, and Norway spruce and Scots pine in the Pahernik´s estate area for nine 
time periods in the year 2017. At every time period, standard deviations are shown. The elevation of the selected 
Norway spruce and silver fir stands is from 480 to 990 m, silver fir and Norway spruce stands from 480 to 530 m, 
and Norway spruce and Scots pine stands from 390 to 710 m. 
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na posnetku iz 21. aprila. Na kompozitni sliki 2, 
sestavljeni iz NDVI iz konca julija, avgusta in 
začetka septembra, pa so v vrhnjem delu posesti 
v katastrski občini Hudi Kot sestoji s prevladujočo 
smreko prikazani v modrih odtenkih, sestoji s 
prevladujočo bukvijo pa v rumenih.

V jugozahodnem delu posesti v katastrski občini 
Orlica so na kompozitni sliki 1 vidni temnejši 
odtenki rožnate in na kompozitni sliki 2 vijolične 
barve. Tam so sestoji smreke z rdečim borom. 
Obe kompozitni sliki nakazujeta veliko pestrost 
drevesnih vrst na tamkajšnjem delu posesti, pa tudi 
na delu v katastrskih občinah Vuhred in Planina.

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Z uporabljeno vizualno analizo satelitskih posnetkov 
ne moremo jasno razlikovati različnih fenoloških 
dogodkov, še posebno, ker cvetenje dreves mar-
sikdaj poteka skupaj s olistanjem. Z interpretacijo 
satelitskih posnetkov le ocenjujemo fenološki 
razvoj, o katerem sklepamo na podlagi razlik v 
spektralnem odboju vegetacije. Pri raziskovanju 

možnosti razlikovanja dominantnih drevesnih vrst 
na Pahernikovi posesti s satelitskih posnetkov misije 
Sentinel-2 smo na širšem območju posesti s težavo 
našli homogene sestoje posameznih drevesnih vrst 
ali pa so bili le-ti premajhni. Veliko sestojev je bilo 
vrzelastih. Pri obeh izločenih homogenih sestojih 
macesna smo po terenskem ogledu ugotovili, da je v 
tem sestoju macesnu primešana tudi smreka. Njena 
primes pojasnjuje večje vrednosti NDVI macesna 
od bukve aprila, maja in oktobra. Jelka pa se na 
posesti sploh ne pojavlja v čistih sestojih, največkrat 
je prisotna skupaj s smreko in bukvijo. Težave pri 
izločanju testnih sestojev navajajo tudi Immitzer in 
sod. (2016) predvsem zaradi majhnih površin jelovih 
in macesnovih sestojev. Pri bukvi smo ugotovili 
manjšanje vrednosti NDVI na posnetkih 21. aprila 
in 5. oktobra z višanjem nadmorske višine. Manjše 
vrednosti NDVI v višje ležečih sestojih bukve je v 
omenjenem časovnem obdobju ocenil tudi Šprah 
(2019). Pri tem je izstopal le sestoj z nadmorsko 
višino od 1160 do 1210 m. Na terenskem ogledu 
smo ugotovili, da so v tem sestoju podstojne smreke 
(slika 9), kar veča vrednost NDVI, dokler se bukev 
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Slika 7: Kompozitna slika 1, sestavljena iz vegetacijskih indeksov NDVI satelitskih posnetkov misije Sentinel-2 iz 
21. aprila, 20. julija in 5. oktobra 2017. Zunanje meje zunanjih oddelkov, na katerih se razprostira Pahernikova 
posest, so označene oranžno. 
Figure 7: Composite image 1, composed of NDVI vegetation indices of the Sentinel-2 mission satellite images of 
April 21, July 20, and October 5, 2017. Outer boundaries of the forest management compartments, in which the 
Pahernik´s estate is located, are marked orange. 

popolnoma ne olista. Vpliv podstojne vegetacije na 
vrednosti NDVI ugotavlja tudi Ozdemir (2014). 
Poznejši začetek olistanja oziroma fenofaze prvih 
listov na višjih nadmorskih višinah so ocenili Vilhar 
in sod. (2013). Prikazali so značilne razlike v času 
splošnega rumenenja bukve med ploskvami, ki so 
na različnih nadmorskih višinah in v različnih eko-
loških regijah. Poznejše olistanje in trend hitrejšega 
rumenenja listov z višanjem nadmorske višine so v 
raziskavi prikazali Čufar in sod. (2012).

Čufar in sod. (2012) so na fenološki mreži z 
nadmorsko višino 55–1050 m ocenili povprečen 
začetek olistanja bukve od 104. dne do 134. dne v 
letu (od 14. aprila. do 13. maja) oziroma najprej 
v tem proučevanem obdobju od 85. dne v letu 
in najpozneje do 151. dne v letu. Vilhar in sod. 
(2013) so za obdobje od 2004 do 2011 na ploskvi, 
ki je na nadmorski višini 950 m, sicer v predalpski 
ekološki regiji ugotovili začetek fenofaze prvih 
listov v povprečju 134. dan v letu. Najprej se je v 
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Slika 8: Kompozitna slika 2, sestavljena iz vegetacijskih indeksov NDVI satelitskih posnetkov misije Sentinel-2 iz 
20. julija, 26. avgusta in 5. oktobra 2017. Zunanje meje zunanjih oddelkov, na katerih se razprostira Pahernikova 
posest, so označene oranžno. 
Figure 8: Composite image 2, composed of NDVI vegetation indices of the Sentinel-2 mission satellite images of 
July 20, August 26, and October 5, 2017. Outer boundaries of the forest management compartments, in which the 
Pahernik´s estate is situated, are marked orange.

tem obdobju začela fenofaza olistanja 107. dan, 
najpozneje pa 154. dan v letu. Ugotovitve so pri-
merljive z našimi, saj smo najvišje vrednosti NDVI 
pri testnih sestojih bukve na posesti ocenili po 
121. dnevu v letu 2017. Tudi Studer in sod. (2007) 
so zapisali, da se vrednosti NDVI v listopadnih 
gozdovih na začetku rastne sezone hitro povečajo. 
a vseeno, Badeck in sod. (2004) opozarjajo, da 
je na satelitskih posnetkih v listopadnih gozdo-
vih najprej mogoče zaznati zelenenje podstojne 

vegetacije, lahko tudi nekaj tednov pred začetkom 
olistanja. Taka opozorila kažejo, da je potrebna 
previdnost pri interpretaciji vrednosti NDVI in 
primerjavi z rezultati fenoloških raziskav. 

Vrednosti NDVI pri bukvi so se začele zmanjše-
vati po 238. dnevu v letu 2017 (po 26. avgustu). Žal 
za območje Pahernikove posesti nismo pridobili 
nobenega primernega neoblačnega satelitskega 
posnetka iz septembra 2017, da bi z njim natanč-
neje opredelili začetek zmanjševanja vrednosti 
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NDVI, kar pomeni zmanjševanje fotosintetske 
aktivnosti bukve in s tem začetek rumenenja listov. 
Čufar in sod. (2012) so za bukev ocenili povprečen 
čas splošnega rumenenja listov bukve v Sloveniji 
med 276. in 302. dnevom v letu. Vilhar in sod. 
(2013) pa so na ploskvi, ki je na nadmorski višini 
950 m, sicer v predalpski ekološki regiji, ugotovili 
povprečen začetek splošnega rumenenja 290. dan 
v letu (najprej 268. in najpozneje 306. dan v letu).

Na ploskvi v Pohorski ekološki regiji na nad-
morski višini 1304 m so Vilhar in sod. (2013) 
ugotovili povprečen začetek fenofaze prvih iglic 
168. dan v letu. Na območju Pahernikove posesti 
pa smo ugotovili veliko povečanje vrednosti NDVI 
že med 91. in 111. dnevom v letu 2017. razlike 
lahko pojasnimo z dejstvom, da so naši testni 
sestoji smreke na nižji nadmorski višini (990 m  
do 1120 m) in z morebitnim ozelenjevanjem 
pritalne vegetacije v ne popolnoma strnjenih 
smrekovih sestojih, kot na to možnost opozarjajo 
Jönsson in sod. (2010). Pallerin in sod. (2012) 
prikazujejo nadmorsko višino kot glavni dejavnik 
za poznejši začetek fenofaze prvih iglic oziroma 
listov smreke, macesna, breze (Betula pendula 
roth.) in velikega jesena (Fraxinus excelisor L.). 
Z višanjem nadmorske višine za 100 m se je ta 
fenofaza začela od 2,4 do 3,4 dni pozneje. razlike 
lahko pojasnimo tudi z ugotovitvijo Jönssona 
in sod. (2010), da je med začetkom vegetacijske 
dobe in brstenjem smreke oziroma rdečega bora 
v borealnih gozdovih tudi zaradi taljenja snega 
mogoče opaziti znatno povečanje vrednosti NDVI.

Pri smreki in pri mešanih sestojih z jelko in 
rdečim borom smo ugotovili majhne sezonske 
razlike v vrednosti NDVI in nenavadno visoke 
vrednosti NDVI v začetku in sredini oktobra, ki 
jih ugotavljajo tudi Huemmrich in sod. (1999) v 
podobnem časovnem obdobju oziroma nekoliko 
pozneje pri iglavcih v borealnih gozdovih Kanade. 
Konec novembra oziroma v začetku decembra 
pa nato ugotavljajo zmanjšanje vrednosti NDVI 
pri iglavcih. Za območje Pahernikove posesti na 
žalost zaradi oblačnosti nismo pridobili nobenega 
primernega satelitskega posnetka iz novembra 
oziroma začetka decembra, da bi lahko prikazali 
morebitno zmanjšanje vrednosti NDVI. Višje 
vrednosti NDVI v jesenskem času pripisujejo 
spremembi v zenitnem kotu, ki je tedaj večji kot 
poleti. Tako bi lahko pojasnili tudi vrednosti 

NDVI pri smreki in mešanih sestojih z jelko in 
rdečim borom na območju Pahernikove posesti.

Na podlagi fenoloških razlik je mogoče ocenje-
vati dominantne drevesne vrste z interpretacijo sate-
litskih posnetkov na območju Pahernikove gozdne 
posesti. Mogoče je ocenjevati bukev, macesen in 
smreko. Pri smreki se že pojavljajo omejitve, saj je 
na območju posesti veliko sestojev smreke in jelke, 
ki imajo podobne vrednosti NDVI. Same jelke pa 
na območju posesti ni mogoče ocenjevati, saj na 
Pahernikovi posesti nismo našli njenih sestojev. 
a vseeno je na kompozitnih slikah v zgornjem 
delu posesti v katastrski občini Hudi Kot mogoče 
razlikovati čiste sestoje smreke in bukve. Hladnik 
(2018) je ocenil, da je zaradi malopovršinskega 
načina gospodarjenja v slovenskih gozdovih težko 
pričakovati zanesljivo ocenjevanje vrstne sestave 
gozdnih sestojev s standardiziranimi postopki, ki bi 
jih hitro posploševali iz posameznih raziskovalnih 
objektov. enako ugotavljamo tudi za gozdove na 
območju Pahernikove gozdne posesti. V priho-
dnosti bi bilo lahko zanimivo ocenjevanje razlik v 
fenološkem razvoju drevesnih vrst z brezpilotnimi 
letalniki in multispektralnimi kamerami, ki imajo 
mnogo večjo ločljivost kot satelitski posnetki, kot 
je bilo na primer na ravni krošnje že prikazano 
ocenjevanje vitalnosti na podlagi vrednosti NDVI 
pridobljenih s posnetkov z multispektralno kamero 
na brezpilotnem letalniku (Buras in sod., 2018).

5 POVZETEK
5 SUMMARY

In the article, we presented the possibilities for 
determining the prevailing tree species (european 
beech (Fagus sylvatica L.), Norway spruce (Picea 
abies L. (Karsten)), silver fir (Abies alba Mill.), 
european larch (Larix decidua Mill.), Scots pine 
(Pinus sylvestris L.)) on the basis of phenological 
differences with the interpretation of the Sentinel-2 
mission satellite images, acquired on the Coperni-
cus Open access Hub (eSa …, 2017) portal. We 
analysed the images for nine days in the year 2017, 
i.e. for March 9, april 1, april 21, May 20, June 20, 
July 20, august 26, October 5, and October 15.

We calculated the normalized difference vegeta-
tion indices (NDVI) with the Raster Calculator tool 
in the GIS arcMap 10.5 (eSrI, 2017). for certain 
homogenous stands of the prevailing tree species in 
the estate area, we acquired mean values and standard 
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Slika 9: Homogen sestoj bukve z nadmorsko višino od 1160 do 1210 m s podstojnimi smrekami v juniju 2018.
Figure 9: Homogenous European beech stand on elevation from 1160 to 1210 m with understory Norway spruces 
in June 2018.

deviations of NDVI values for all studied periods 
in year 2017 using Zonal Statistics as Table tool.

The fewest differences in the NDVI value 
between individual homogenous european beech 
stands were discovered in the summer, i.e. at the 
end of July and in august. In european beech 
stands, we also found a decrease of the vegetation 
index NDVI value on the images of april 21 and 
October 5 with increasing elevation, which we tie 
with later leaf-out and faster autumn leaf colouring 
of the beech leaves on higher elevations. 

The european beech has the highest NDVI value 
at the end of June, in July and august. Large diffe-
rences in NDVI between Norway spruce, european 
larch, and european beech are noticeable at the 
end of april and in the beginning of October. The 
variability of NDVI values was very high, as long 
as the european beech leafing offered no mulching 
of the herbal and shrub layer in the spring, after the 
1st of May. In the conditions of a nearly full cover 
of the soil due to the european beech tree crowns 
in June, July and august, the variability of NDVI 
values at higher NDVI values is very low due to the 
photosynthetic activity of the european beech leaves. 
Similarly, as in the spring, variability of the NDVI 
values is high also on the images from October. 
In Norway spruce, Norway spruce and silver fir, 
silver fir and Norway spruce, and Norway spruce 

and Scots pine stands, the differences in the NDVI 
value are very low throughout the entire studied 
period; the highest differences were observed in the 
beginning of March, april and October.

In the study area of the Pahernik´s estate, it is 
possible to estimate the dominant tree species on 
the basis of phenological differences by interpre-
ting satellite images; the silver fir, which does not 
form pure stands in the estate area, is excluded. We 
observed limitations in analyzing Norway spruce 
stands, since there are many mixed Norway spruce 
and silver fir stands with similar NDVI values 
in the estate area. Thus, it is possible to estimate 
phenological development of the prevailing tree 
species european beech, Norway spruce, and 
european larch in forest stands in the basis of the 
differences in the NDVI vegetation index. 
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Ob rob delavnici Problematika podlubnikov – iskanje 
operativnih rešitev
A Word on the Workshop »Bark Beetle Problematics – the Search of Operative 
Solutions«

aleš KaDUNC1, andrej aVSeNeK2, Marko MaTJaŠIČ3

Izvleček:
Kadunc, a., avsenek, a., Matjašič, M.: Ob rob delavnici Problematika podlubnikov – iskanje operativnih reši-
tev; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 2. Prevod Breda Misja, 
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Na Zgornjem Gorenjskem že nekaj let beležimo/jo  velike napade podlubnikov. Ker je količina prizadetega drevja 
zelo velika, prihaja do precejšnjih organizacijskih, kadrovskih, logističnih in komercialnih težav. Z namenom 
iskanja operativnih rešitev sta GG Bled d.o.o. in Zavod za gozdove Slovenije, Oe Bled, organizirala enodnevno 
delavnico na Pokljuki. Na njej je bilo predstavljenih pet referatov, od tega trije tujih strokovnjakov. Nadalje je 
bila izvedena tudi anketa, katere rezultati so podrobno predstavljeni v prispevku.
Ključne besede: obvladovanje podlubnikov, smrekovi sestoji, Zgornja Gorenjska, operativne težave, anketa

Abstract:
Kadunc, a., avsenek, a., Matjašič, M.: a Word on the Workshop »Bark Beetle Problematics – the Search of 
Operative Solutions«; Gozdarski vestnik (Professional Journal of forestry), 77/2019, vol 7-8. In Slovenian, ab-
stract in english, lit. quot. 2. Proofreading of the english text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text 
Marjetka Šivic.
In the Upper Gorenjska region, severe attacks of bark beetles have been recorded for several years. Since the number 
of trees affected is very high, significant organizational, personnel, logistical and commercial problems occur. In 
order to find operational solutions, GG Bled d.o.o. and the Slovenian forest Service, rU Bled, organized a one-day 
workshop in Pokljuka. five papers were presented on it, of which three were from foreign experts. furthermore, 
a survey was conducted, the results of which are presented in detail in the paper.
Key words: Bark beetle control, spruce stands, Upper Gorenjska region, operational problems, survey
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1 UVOD
Na Zgornjem Gorenjskem oziroma v gozdnogospo-
darskem območju Bled že nekaj let beležimo  velike 
napade podlubnikov. Težava je obsežna, saj je posek 
zaradi podlubnikov prekoračil območni možni 
posek. Nastajajo velike površine ogolelih gozdov, 
delež smreke v lesni zalogi pa se pri tem zmanjšuje.

Ob vsem tem se postavlja vprašanje, kaj – ob 
standardnih, že izvajanih ukrepih − lahko storimo 
za zmanjšanje škode oziroma kako učinkovito 
ukrepati pri takih razsežnostih težav.

V povezavi s smrekovimi podlubniki, zlasti vrsto 
osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus (L.)), 

je veliko znanega, standardni ukrepi obvladovanja 
so jasno opisani (e.g. Titovšek, 1988, Jurc in sod., 
2017). Pri velikem obsegu napadenih sestojev 
pa stopijo v ospredje organizacijski, logistični in 
komercialni vidiki problema. Kako (pravočasno) 
evidentirati in odkazati prizadete sestoje, koliko 
robnega pasu dodati pri že tako velikih količinah 
očitno napadenih smrek, kako zagotoviti zado-
stno število izvajalcev v gozdu in pri prevozih 
lesa, kako zagotoviti zadostne prodajne količine 
za les slabše kakovosti, kje poiskati skladišča za 
presežek lesa, ki zaradi omejenih prodajnih kvot ne 
more  neposredno h kupcu so vprašanja, za katera 
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je treba iskati rešitve. Organizacijsko-logistične 
težave se še posebno zaostrijo, če v »nesreči nismo 
sami«. Tako je v letu 2018 nastala situacija, da 
smo – ob sanaciji s podlubniki napadenega drevja 
na Zgornjem Gorenjskem − v precejšnjem delu 
Slovenije opravljali sanacijo gozdov poškodovanih 
po vetrolomu iz decembra 2017. Za nameček nas 
je »oplazil« še manjši vetrolom oktobra 2018, ki 
pa je bil mnogo bolj uničevalen v sosednji Italiji 
in avstriji. Posledično je drastično primanjko-
valo izvajalcev gozdarskih storitev, prevoznikov 
lesa, vagonov na železnici in prodajnih kvot za 
sortimente smreke, ki so se pojavljali v presežku. 
Poudariti je treba tudi pomembne primanjkljaje 
pri strokovnem osebju, kot so revirni gozdarji in 
delovodje oziroma odpremniki lesa. 

Glede na opisano sta Gozdno gospodarstvo Bled 
d.o.o. in ZGS Oe Bled organizirala delavnico, na 
kateri smo želeli na kratko predstaviti obseg težav 
v kapitalnih smrekovih sestojih Zgornje Gorenjske, 
prikazati različne vidike težav pri obvladovanju 
podlubnikov in tudi s pomočjo tujih gozdarskih 
strokovnjakov iskati rešitve. Poudarek je bil torej 
na iskanju operativnih izboljšav oziroma novih 
idej, ki bi prispevale k reševanju problematike.

Na Pokljuki smo delavnico izvedli 16. maja 2019. 
Dogodka se je udeležilo 84 udeležencev, od tega pet 
tujcev, iz različnih institucij, povezanih z gospodarje-
njem z gozdovi. Domače institucije so bile naslednje: 
Zavod za gozdove Slovenije, gozdarske gospodarske 
družbe, lastniki gozdov in njihove organizacije 
(Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Združenje 
večjih gozdnih posesti, Društvo lastnikov gozdov 
Gorenjske), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, gozdarska inšpekcija, Biotehniška 
fakulteta – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod rS 
za varstvo narave, Triglavski narodni park.

Na dogodku je svoje poglede predstavilo pet 
predavateljev, od tega trije iz tujine (avstrija, Češka 
republika in Italija). V okviru delavnice smo izvedli 
tudi anketo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. 

2 POVZETEK PREZENTACIJ
Vidike, s katerimi se pri obvladovanju podlub-
nikov sooča gozdarska gospodarska družba, je 
podal aleš Kadunc iz GG Bled. Pri sanaciji se 
pojavljajo številne zahtevne težave. Pogosto pri-
manjkuje izvajalcev gozdarskih storitev, logistične 

kapacitete so nezadostne (tovornjaki, vagoni), 
premalo je kadra za vodenje del in odpremo lesa, 
prodajni kanali so omejeni, po več letih izrednih 
razmer je celoten kolektiv preutrujen, tudi režija. 
Načrtovanje gozdne proizvodnje je v letih, ko se 
seka praktično samo sanitarno, nemogoče. Nizke 
cene lesa, višji proizvodni stroški, dodatni stroški 
zaradi skladiščenja lesa vplivajo na donos gozda 
lastnikom in zmanjšujejo marže posrednikom v 
verigi od gozda do lesne predelave. Manj denarja 
(po enoti proizvoda – m3) pomeni slabšo investi-
cijsko sposobnost, zmanjšan razvojni potencial 
in slabše nagrajevanje dela, kar vodi v slabšo 
kakovost storitev. Z dolgoročnimi, korektnimi 
odnosi s podizvajalci je mogoče dosegati njihovo 
razpoložljivost tudi v času, ko jih drastično pri-
manjkuje. Na drugi strani so komercialne oziroma 
prodajne zadrege reševali z iskanjem novih kupcev 
in odpiranjem na nove trge.

Vodja Oe Bled Zavoda za gozdove Slovenije 
andrej avsenek je predstavil dosedanje značilnosti 
napadov podlubnikov in ukrepanje za njihovo 
obvladovanje na blejskem gozdnogospodarskem 
območju. Izredno povedna je bila ilustracija, kako 
se  sanitarni posek za dano območje povečuje od 
leta 1970. Zadnja gradacija, ki se je začela leta 
2015, beleži izjemne količine napadenega drevja. 
Omenjena gradacija na blejskem območju poteka 
drugače kot drugod, kjer se je zmanjševanje količin 
napadenega drevja začelo znatno prej. Težave z 
lubadarjem se pogosto prepletajo z vetrolomi. 
Velikim količinam odkazanega drevja v začetku 
poletja po navadi sledi posek z dvomesečnim 
zamikom. Na obvladovanje podlubnikov vpliva 
mnogo dejavnikov, med njimi ekologija lubadarja, 
zasmrečenost, podnebne spremembe, pristojnosti 
in realne zmožnosti ZGS, lastništvo gozdov, zna-
čilnosti gozdne proizvodnje in tudi širša javnost.

razmere na avstrijskem, predvsem za Koro-
ško deželo, je predstavil David Wutti s koroškega 
deželnega urada (oddelek za gozdarstvo). Tudi tam 
pričakujejo počasno krčenje areala smreke zaradi 
podnebnih sprememb, zlasti dviga temperatur. 
Gozdove pogosto prizadenejo tudi vetrolomi. 
avstrijske dežele so različno prizadete zaradi 
napadov podlubnikov, navzgor izstopa Spodnja 
avstrija. Obligacija lastnikov gozdov je, da luba-
darke posekajo in odpeljejo iz gozda. Pri teh sečnjah 
ni omejitve. Če lastnik gozda ne ukrepa, pride do 



GozdVestn 77 (2019) 7-8278

Kadunc, A., Avsenek, A., Matjašič, M.: Ob rob delavnici Problematika podlubnikov – iskanje operativnih rešitev

uradne intervencije gozdarske službe. Časovni roki 
za izvedbo so odvisni od stadija razvoja podlubnika 
in količine napadenega drevja. Vej ne zlagajo. Večji 
posestniki praviloma gospodarijo bolje in skrbneje. 
Za pravočasno odkrivanje s podlubniki napadenih 
smrek so preizkusili tudi multispektralno snemanje, 
kar pa ni dalo koristnih rezultatov. Lastniki so upra-
vičeni tudi do različnih subvencij v primeru lovnih 
dreves, lupljenja v gozdu, skladiščenja lesa in tudi 
spravila lesa z žičnicami po ujmah. Izvajalcev del, 
vsaj na Koroškem, je po Wuttijevim mnenju dovolj, 
sanacija je učinkovita tudi zaradi dobro odprtih 
gozdov (35 m/ha v gospodarjenih gozdovih) in 
zaradi vitalne domače lesnopredelovalne industrije.

razmere na Češkem je izčrpno predstavila inž. 
Pavla Bortlová. Na kratko je predstavila osnovne 
podatke o čeških gozdovih in sistemu gozdarstva 
na Češkem. Precejšen delež smreke, še posebno 
na nizkih nadmorskih višinah, pomeni veliko 
tveganje, ki je povečano tudi zaradi suš in drugih 
motenj (vetrolomi). Količina sanitarnega poseka 
zaradi podlubnikov se strmo povečuje od leta 2016. 
Za leto 2019 je dana napoved, da bo znašal 30–50 
milijonov m3, kar bo po mnenju mnogih nemogoče 
izvesti. Za primerjavo: normalno Češka republika 
poseka okoli 18 milijonov m3 na leto. Posledično 
zelo primanjkuje izvajalcev del v gozdu, cene lesa 
so nizke, izvažajo tudi v azijo. Težava pri gospo-
darjenju z državnimi gozdovi je tudi, da prodajajo 
les na panju, svojih ekip za delo nimajo, zavezani 
so tudi javnemu naročanju. Sprememba gozdarske 
zakonodaje je v proceduri, med drugim bo prinesla 
določilo, da se s posekom sušic ne bo več mudilo 
in bodo resnična prioriteta še napadene smreke.

Gostje iz naše zahodne sosede (Nicola Gozzer in 
fabrizio Lori) so uvodoma predstavili značilnosti 
njihovih gozdov, ki se nahajajo v severovzhodnemu 
delu Italije in jih je zelo prizadel veter oktobra 2018. 
Pogosti tip lastništva so občinski gozdovi, mnogi 
gozdni predeli so zelo slabo odprti s prometnicami. 
Veliko močno prizadetih gozdov poskušajo sanirati s 
prodajo lesa na panju. Pri tem se poslužujejo spletnih 
licitacij, kjer je merilo najvišja ponujena cena za les 
na panju. Količine so ocenjene, les slabše kakovosti 
(npr. celulozni les) je potrebno le pospraviti in zanj ni 
predvideno plačilo. Zaradi pričakovane dolgotrajne 
sanacije jih ponekod skrbi možnost pojava gradacij 
smrekovih podlubnikov. Kljub temu možnosti za 
res hitro sanacijo večinoma niso bile realne.

Več o povzetih prispevkih na:
http://www.ggbled.si/sl/novice/128-mednarod-
nadelavnica.html

3 ANALIZA ANKETE
V okviru delavnice smo izpeljali tudi krajšo 

anonimno anketo z osmimi vprašanji (preglednica 
1). Prvih sedem vprašanj je bilo načeloma zapr-
tega tipa, le pod izbiro odgovora »Drugo« se je 
anketiranec lahko prosto izrazil oziroma razpisal. 
Zadnje, osmo vprašanje je bilo zastavljeno povsem 
odprto, posledično je lahko vsakdo odgovarjal 
povsem prosto in podal več predlogov. 

Pred odgovarjanjem na vsebinska vprašanja se 
je anketiranec opredelil glede svoje  institucionalne 
pripadnosti (preglednica 2). Kot je razvidno, med 
anketiranci prevladuje javna gozdarska služba 
(Zavod za gozdove Slovenije), sledijo predstavniki 
gospodarskih družb, lastnikov gozdov in drugi 
deležniki. Skupno je anketo izpolnilo in oddalo 
46 anketirancev. Zaradi preglednosti in pogoste 
prepletenosti smo združili skupini gospodarskih 
družb in lastnikov gozdov v eno kategorijo, javna 
gozdarska služba ostaja zaradi velikega deleža samo-
stojna skupina, vse ostale pa smo združili, saj skupaj 
dosegajo le okoli 15 % vzorca. razlik med skupinami 
zaradi majhnosti vzorca nismo statistično testirali. 

Pri vprašanju kako zagotoviti pravočasno 
izvedbo sanacijske sečnje, je največji delež vseh 
anketirancev izbral odgovor drugo, sledita odgovora 
denarne sankcije in finančne spodbude, v izvršbo 
verjame malokdo (preglednica 3). Med skupinami 
so nekatere očitne razlike; tako se družbe in lastniki 
zavzemajo predvsem za finančno spodbudo, JGS 
pa stremijo k drugemu in denarni sankciji.

Pod drugo so anketiranci navajali naslednje: s 
skrbnostjo, pravočasnostjo, pritegnitvijo izvajalcev 
iz tujine in zadostnim plačilom domačih izvajalcev, 
z razlastitvijo neresnih lastnikov, intervencijskimi 
skupinami, poenostavitvijo postopkov, dobro 
organiziranostjo, s pomočjo ustreznih (?) struktur, 
z odločbami, ki upoštevajo konkretno situacijo, 
ozaveščanjem lastnikov, s kombinacijo kazni in 
nagrade (kazen za pasivnost, pomoč/nagrada za 
angažma v zahtevnih razmerah). 

Kar štiri petine vseh se strinja, naj bi postopke 
za gradnjo in rekonstrukcijo vlak poenostavili, 
Pod drugo so anketiranci navajali naslednje: s 
skrbnostjo, pravočasnostjo, pritegnitvijo izvajalcev 
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Preglednica 2: Struktura udeležencev glede na deležniško skupino

Preglednica 3: Struktura odgovorov na prvo vprašanje

Preglednica 1: Vprašanja z možnimi odgovori

Vprašanje Možni odgovori

1. Kako zagotoviti pravočasno izvedbo sanacijske sečnje? Ni potrebno./Z izvršbo./Z denarno sankcijo./S 
finančno spodbudo za pravočasno izvedbo./Drugo.

2. ali poenostaviti postopke za 
gradnjo/rekonstrukcijo gozdnih vlak?

Da, zadoščalo bi zgolj dovoljenje z elaboratom ZGS./
Ne./Samo v primeru sanitarnih sečenj./Drugo.

3. ali smatrate gozdni red, kot je danes opredeljen v predpisih, 
pri sanacijskih sečnjah za potreben in še aktualen? Da./Ne./Deloma./Drugo.

4.
ali je potrebno za smrekove sestoje revidirati (ponovno 

proučiti) proizvodne dobe in ciljne premere, ki so 
opredeljeni v gozdnogospodarskih načrtih?

Da./Ne./Deloma./Drugo.

5. ali naj se odvoz lubadark iz gozda smatra kot 
sestavni del sanacijske sečnje? Da./Ne./Deloma./Drugo.

6.

ali je potrebno z zakonodajo predpisane omejitve možnega 
poseka na nivoju odsekov in »smrekovih« rastiščno-

gojitvenih razredov (rGr) v primeru nestabilnih/rizičnih 
smrekovih sestojev spremeniti?

Da./Ne./Deloma./Drugo.

7. ali ocenjujete za potrebno ustanoviti centralna regionalna 
skladišča lesa kot varstvene in ekonomske centre? Da./Ne./Deloma./Drugo.

8. Kaj lahko gozdarska stroka naredi za boljše 
obvladovanje podlubnikov? 

Vprašanje je postavljeno odprto. 
Možno je prosto podati predloge.

Deležniška skupina n Delež (%)
Javna gozdarska služba (JGS) 21 45,7

Ministrstvo ali organ v sestavi 1 2,2
Gospodarska družba (GD) 10 21,7

Lastnik gozda 8 17,4
Naravovarstvenik 1 2,2

raziskovalec 1 2,2
Drugo 3 6,5

Manjkajoča vrednost 1 2,2
Skupaj 46 100,0

Vprašanje 1 Vsi JGS GD in lastniki Ostali
Ni potrebno 4,3 0,0 11,1 0,0

Z izvršbo 2,2 0,0 0,0 14,3
Z denarno sankcijo 26,1 42,9 16,7 0,0

S fin. spodbudo za pravočasno izvedbo 26,1 4,8 50,0 28,6
Drugo 41,3 52,4 22,2 57,1
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0

n 46 21 18 7
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iz tujine in zadostnim plačilom domačih izvajalcev, 
z razlastitvijo neresnih lastnikov, intervencijskimi 
skupinami, poenostavitvijo postopkov, dobro 
organiziranostjo, s pomočjo ustreznih (?) struktur, 
z odločbami, ki upoštevajo konkretno situacijo, 

ozaveščanjem lastnikov, s kombinacijo kazni in 
nagrade (kazen za pasivnost, pomoč/nagrada za 
angažma v zahtevnih razmerah). 

Kar štiri petine vseh se strinja, naj bi postopke 
za gradnjo in rekonstrukcijo vlak poenostavili, pri 
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Preglednica 4: Struktura odgovorov na drugo vprašanje

Preglednica 5: Struktura odgovorov na tretje vprašanje

čemer naj bi zadoščalo dovoljenje z elaboratom 
ZGS (preglednica 4). Večina preostalih glasov 
bi to dopustila le v primeru sanitarnih sečenj. 
Družbe in lastniki so še nekoliko bolj naklonjeni 
poenostavitvi postopkov, kjer bi bilo potrebno le 
ZGS dovoljenje. V skupini ostalih je nekoliko večji 
delež naklonjenih temu, da bi poenostavitev veljala 
le v primeru sanitarnih oziroma izrednih sečenj.

Pod drugo je bil edini zapis, naj avtonomija 
ZGS z elaboratom velja samo v primeru izrednih 
razmer (1 odgovor).

Vprašanje glede potrebnosti gozdnega reda, kot 
je danes opredeljen v predpisih, kaže na precejšnje 
razlike tudi znotraj skupin (preglednica 5). Slaba 
polovica ga šteje za le deloma potrebnega in aktu-
alnega, četrtina za potrebnega v celoti in četrtina 
za nepotrebnega. Tudi sama JGS ga večinoma vidi 
kot le deloma potrebnega. Pri družbah in lastnikih 
je zagovornikov sedanje ureditve le šestina.

Pod drugo smo prejeli odgovore, da je sedanji 
predpis premalo strog in je potreben popoln gozdni 
red, da je izvajanje gozdnega reda potrebno pri-
lagajati razmeram in da še nimamo dovolj znanja 
in izkušenj (domnevno za drugačne predpise).

Večina anketiranih meni, da je potrebno za 
smrekove sestoje proizvodne dobe in ciljne pre-
mere ponovno proučiti (preglednica 6). Slaba 
četrtina se k temu nagiba le deloma. JGS je odgo-
varjala dokaj uravnoteženo, družbe in lastniki pa 
očitno pritrdilno. Odgovorov pod drugo ni bilo. 

Dve tretjini anketiranih meni, naj odvoz lesa 
iz gozda velja kot sestavni del sanacijske sečnje 
(preglednica 7). Pri JGS so takega mnenja skorajda 
vsi, pri lastnikih pa štiri petine. Skupina ostali je 
nekako vmes.

Pod drugo smo prejeli odgovora, da je potrebno 
upoštevati tudi količine lesa na trgu ter da je to 
že sedaj sestavni del sanitarne sečnje.

Vprašanje 2 Vsi JGS GD in lastniki Ostali
Da, zadoščalo bi z elaboratom ZGS 80,4 81,0 88,9 57,1

Ne 2,2 0,0 0,0 14,3
Samo v primeru sanitarnih/izrednih sečenj 15,2 19,0 5,6 28,6

Drugo 2,2 0,0 5,6 0,0
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0

n 46 21 18 7

Vprašanje 3 Vsi JGS GD in lastniki Ostali
Da 23,9 33,3 16,7 14,3
Ne 23,9 14,3 33,3 28,6

Deloma 45,7 38,1 50,0 57,1

Drugo 6,5 14,3 0,0 0,0
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0

n 46 21 18 7

Preglednica 6: Struktura odgovorov na četrto vprašanje

Vprašanje 4 Vsi JGS GD in lastniki Ostali
Da 60,9 38,1 88,9 57,1
Ne 15,2 28,6 0,0 14,3

Deloma 23,9 33,3 11,1 28,6
Drugo 0,0 0,0 0,0 0,0
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0

n 46 21 18 7

Kadunc, A., Avsenek, A., Matjašič, M.: Ob rob delavnici Problematika podlubnikov – iskanje operativnih rešitev
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Da je treba z zakonodajo predpisane omejitve 
možnega poseka na nivoju odsekov in rGr spreme-
niti, soglaša polovica anketiranih (preglednica 8).  
Slaba tretjina jih to zagovarja le delno, petina pa 
temu nasprotuje. Na to vprašanje 15 % anketirancev 
ni odgovorilo. JGS spremembe najizraziteje pod-
pira, lastniki in družbe manj, ostali so nekje vmes.

Pod drugo nismo zabeležili odgovorov.
Skoraj dve tretjini vseh ocenjuje za potrebno 

ustanoviti centralna regionalna skladišča lesa 
(preglednica 9). Pri JGS je to skoraj soglasno, 
pri družbah in lastnikih pa so zadržki pogostejši. 
Skupina ostalih je pri tem vprašanju odgovarjala 
zelo podobno kot skupina JGS.

Pod drugo smo prejeli odgovora, da je potrebno 
pospešiti izgradnjo predelovalnih centrov oziroma 
žag ter da je potrebno pospešiti prodajo lesa v 
Sloveniji.

Skupaj smo prejeli 101 predlog na vprašanje (en 
odgovor je bil povsem nečitljiv), kaj lahko gozdarska 
stroka naredi za boljše obvladovanje podlubnikov. 
Pri tem je vsakdo lahko podal več predlogov. 
Nekateri niso podali nobenega, drugi tudi do pet. 
Pripomniti moramo, da odgovore analiziramo 
enakovredno, torej vsak odgovor šteje enako, čeprav 
se s tem teža posameznega anketiranca poveča ali 
zmanjša (odvisno koliko predlogov je podal).

Zaradi preglednosti smo odgovore združili v 
devet skupin glede na vsebino predloga in za vsako 
predstavljamo nekaj predlogov (preglednica 10). 
Določitev vsebinskih skupin je seveda arbitrarna in 
bi bila lahko drugačna. Veliko predlogov smo prejeli 
na temo izboljšanja oziroma povečanja učinkovito-
sti izvedbe sanitarnih sečenj po sedanjih pravilih. 
Nekateri odgovori so konkretni (npr. uporaba 
dronov za odkrivanje žarišč), drugi splošni (povečati 

Preglednica 7: Struktura odgovorov na peto vprašanje

Preglednica 8: Struktura odgovorov na šesto vprašanje

Preglednica 9: Struktura odgovorov na sedmo vprašanje

Vprašanje 5 Vsi JGS GD in lastniki Ostali
Da 68,9 95,2 41,2 57,1
Ne 8,9 4,8 17,6 0,0

Deloma 17,8 0,0 35,3 28,6
Drugo 4,4 0,0 5,9 14,3
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0

n 45 21 17 7
Manjkajoča vrednost 1 0 1 0

Vprašanje 6 Vsi JGS GD in lastniki Ostali
Da 51,3 58,8 43,8 50,0
Ne 20,5 11,8 37,5 0,0

Deloma 28,2 29,4 18,8 50,0
Drugo 0,0 0,0 0,0 0,0
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0

n 39 17 16 6
Manjkajoča vrednost 7 4 2 1

Vprašanje 7 Vsi JGS GD in lastniki Ostali
Da 64,4 90,0 27,8 85,7
Ne 28,9 10,0 55,6 14,3

Drugo 6,7 0,0 16,7 0,0
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0

n 45 20 18 7
Manjkajoča vrednost 1 1 0 0

Kadunc, A., Avsenek, A., Matjašič, M.: Ob rob delavnici Problematika podlubnikov – iskanje operativnih rešitev
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učinkovitost). Glavni poudarki teh vsebin so morda: 
pravočasnost izvedbe, odločnejše sekanje zelenega 
roba, dosledno izvajanje predpisanih ukrepov.

Precej odgovorov smo uvrstili v skupino za 
povečanje fleksibilnosti ukrepanja. Glavni med 
njimi so, da je treba upoštevati realne okoliščine 
pri žarišču, njegovo velikost, izvršljivost izvedbe in 
se prioritetno lotiti zelenega robu. Sušice oziroma 
lubadarke, kjer je podlubnik že izletel, lahko čakajo.

Tretja skupina predlogov apelira na povečanje 
finančnih, kadrovskih in tudi drugih virov. Pre-
dlogi gredo v smer povečanja kadra za odkrivanje 
žarišč, za izboljšanje odprtosti gozdov in vzdrže-
vanosti prometnic, stimulativno nagrajevanje …

Nato sta dve skupini predlogov, ki kvantitativno 
sicer nista močni, temeljita pa na izboljšanju 
sodelovanja med deležniki in delu z lastniki. Pri 
sedanji organiziranosti gozdarstva in pravicah 
ter dolžnostih lastnikov gozdov sta ozaveščenost 
in dobro komuniciranje med deležniki nujna za 
boljši rezultat pri gospodarjenju z gozdovi.

Četrtina vseh predlogov pa se nanaša na 
spremembe zakonodaje, internih navodil in  
gozdnogospodarskih načrtov. Obstaja veliko soglasje, 
da je potrebno predpise poenostaviti, zmanjšati 
administrativno delo. Sicer pa je bil del odgovorov 
usmerjen v smer prilagojene, »življenjske« zako-
nodaje za izredne razmere, prejeli pa smo tudi dva 
predloga za strožje predpise oziroma večje kazni.

Skupine predlogov, ki imajo dolgoročnejši 
značaj, pa so razvoj (domačega) trga lesa, razi-
skovalni napredek in gojenje odpornejših sestojev.

4 ZAKLJUčKI
Na delavnici se je izkazalo, da so številne težave 
pri obvladovanju podlubnikov »nadnacionalne«, 
da tudi v tujini nimajo čarobne palice za njihovo 
reševanje, vseeno pa so med deželami določene 
razlike. Med njimi velja izpostaviti nekaj prednosti 
avstrije, ki ima močno domačo lesnopredelovalno 
industrijo, večina gospodarjenih gozdov je dobro 
odprta, prevladujejo odgovorni lastniki gozdov, ki 

Preglednica 10: Skupine odgovorov

Skupina predlogov Primeri predlogov Št. predlogov

Izboljšanje izvedbe 
in kontrole

Bolj striktno izvajanje ukrepov profilakse, pravočasno odkrivanje in 
sanacija žarišč, pregledi z droni, delati po predpisih, pravočasnost pomeni 

vse, uporaba tehnologij za hitrejše odkrivanje, posekati večji rob okrog 
žarišča lubadarja, izvaja naj se znane ukrepe in to natančno, pravočasen 
odvoz lesa s KC, urediti hiter odkup, odkazilo dveh višin gozdnega roba

35

Povečati 
f leksibilnost

Življenjski pristop pri določanju rokov izvedbe, upošteva se velikost 
žarišča pri določanju rokov, uporaba zdrave pameti pred birokracijo, drevje, 
pri katerem je lubadar izletel, ni prioriteta, za zamujene lubadarke daljši rok, 

najprej posekati zdravi rob okrog žarišč

12

Zagotovitev 
dodatnih finančnih 

in/ali človeških virov

Dodaten kader, stimulacija sanacije, večje spodbude, dodatna sredstva za 
vzdrževanje gozdnih cest, povečati odprtost gozda, okrepiti kadrovsko 

službo na vseh področjih, spodbude za gozdarje …
11

Izboljšati 
sodelovanje

Izboljšati sodelovanje deležnikov, strokovna in logistična pomoč 
ustreznih struktur, spodbujati in podpirati delo, izvajalce, lastnike 5

Delo z lastniki Motiviranje lastnikov, seznanitev lastnikov z integralno metodo, povečati 
zavedanje in odgovornost lastnikov, izobraževanje in obveščanje lastnikov 5

Spremembe 
zakonodaje, navodil 

in načrtov

Poenostaviti postopke, predpisi za izredne razmere, strožja zakonodaja, večje 
kazni, debirokratizacija gozdarstva, poenostavitev administrativnih postopkov, 
poenostavitev upravnih postopkov (gradnja, izvršba, subvencije), odgovornost 

pristojnega gozdarja za ukrepanje (odkazilo in nadaljnje delo), skrajšati 
proizvodne dobe, deregulacija možnega poseka, intervencijske skupine, ublažiti 

zakonodajo pri gradnji vlak, zmanjšanje vpliva drugih institucij

25

razvoj trga lesa Močna lesna industrija, brez lesne proizvodnje (žage, industrije) in trga 
bomo vedno odvisni od zunanjih kupcev 2

raziskovalni napredek Potrebne so nadaljnje raziskave 1

Gojenje odpornejših 
sestojev

Zagotavljati naravno, rastišču primerno sestavo, začne naj se razmišljati 
ekosistemsko, gojenje mešanih sestojev, mešana sestava gozdov 

(vrstno in starostno)
4

Skupaj - 100
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se zavedajo svojih dolžnosti, in sistem gozdarstva je 
že vseskozi omogočal razvoj tehnologij, ki so se pri 
nas uveljavile oziroma dobile pravo domovinsko 
pravico šele s sanacijo večjih motenj v gozdovih. 
Nasprotno podobo kaže Češka republika, kjer se zdi, 
da so jim stvari ušle iz rok. Dejavniki, ki zagotovo 
ne prispevajo k učinkovitejšemu obvladovanju 
težav, so: javno naročanje del v državnih gozdovih, 
prodaja državnega lesa na panju, slabe plače in stanje 
kadra ter mehanizacije v gozdarskem sektorju, 
nezadostno razvita lesnopredelovalna industrija. 
V Italiji pa je situacija še v »eksperimentalnem« 
obdobju. Kakšno bo varstveno stanje gozdov, glede 
na predvideno dolgotrajnost sanacije vetroloma iz 
oktobra 2018, naslednja leta? Glede na izkušnje in 
učbenike se jim ne piše dobro.

Na delavnici smo anketo izvedli z namenom, da 
bi udeležence spodbudili k posredovanju predlo-
gov, kako bolje in učinkoviteje delati v prihodnje. 
analizirani in predstavljeni odgovori ter predlogi 
odražajo strukturo anketirancev. Med njimi so 
zelo prevladovali gozdarski strokovnjaki, med 
le-temi so imeli največjo težo uslužbenci ZGS, pri 
čemer velja omeniti, da so bili med njimi revirni 
gozdarji številčno dobro zastopani.

Lahko bi izpostavili zelo izrazit konsenz stroke, da 
je nujno poenostaviti postopke pri gradnji oziroma 
rekonstrukciji gozdnih vlak. Pri tem povsem zadošča 
dovoljenje ZGS, saj imajo gozdarski strokovnjaki, ki 
so v njem zaposleni, dovolj ekološkega, tehničnega 
in ekonomskega znanja na tem področju. Nadalje 
je precejšnje strinjanje o tem, da je za smrekove 
gozdove potrebno revidirati proizvodne dobe ozi-
roma ciljne premere. Pri smreki bi moralo pristojno 
ministrstvo skupaj s ključnimi deležniki čimprej 
pristopiti k izdelavi strategije kako usmerjati smre-
kove sestoje v prihodnje in kakšna je perspektiva te 
vrste pri nas. Na splošno potrebujemo strokovno 
– in pozneje tudi širšo – razpravo o drevesni sestavi 
slovenskih gozdov v prihodnje. Kaj želimo, kaj je 
mogoče in kako to doseči.

Pretežni del vseh anketirancev tudi podpira 
ustanovitev centralnih regionalnih skladišč lesa in 
odvoz lesa iz gozda šteje kot sestavni del sanacijske 
sečnje. Družbe in lastniki gozdov imajo glede tega 
bolj zadržana stališča.

Še precej bolj neenotna pa so stališča glede seda-
njega gozdnega reda oziroma pravil o urejenosti 
sečišč. Le manjšina bi vztrajala povsem pri sedanjih 

pravilih igre, za druge pa so vsaj delno potrebna 
prenove. Prav tako so očitne razlike o vzvodih za 
zagotovitev pravočasnosti izvedbe sanacijske sečnje. 
Izvršba (po drugi osebi) praktično nima podpore, 
denarna kazen je pogosto sprejemljiva za JGS, 
finančne spodbude pa za družbe in lastnike gozdov.

Precejšen del anketirancev tudi meni, da bi se 
morale omejitve možnega poseka na nivoju odse-
kov in rastiščnogojitvenih razredov spremeniti.

Zelo zanimiva je struktura prosto (neusmer-
jeno) podanih predlogov oziroma pogledov, kaj 
lahko gozdarska stroka naredi za boljše obvlado-
vanje podlubnikov. Del stroke odločno zagovarja 
dosledno upoštevanje veljavnih predpisov, terja 
pravočasnost in učinkovitost. Precejšen del anketi-
rancev pa vidi potrebo po spremembi zakonodaje. 
Terjati pravočasnost, doslednost in učinkovitost 
je seveda legitimno, žal pa ne pojasnjuje, kako 
to dosegati ob izrednem razmahu težav. Zato so 
konkretnejši predlogi o kadrovskih in finančnih 
okrepitvah ter izboljšanju sodelovanja med dele-
žniki, o izobraževanju lastnikov produktivnejši. 

Spodbudno je tudi, da stroka razmišlja o uva-
janju tehnoloških novosti (npr. droni) oziroma 
o potrebi po raziskovalnem delu tudi na tem 
področju. Dolgoročno pa je usmerjanje gozdov v 
manj homogene verjetno splošno sprejeta premisa, 
čeprav ni bila množično izpostavljana.

Menimo, da je zakonodajalec s te delavnice dobil 
nekaj jasnih sporočil. Prvič, težave s smrekovimi 
sestoji so resne, večplastne in z mnogimi kratko-
ročnimi in dolgoročnimi posledicami. Drugič, 
gozdarji na terenu in lastniki gozdov so − v zah-
tevnih razmerah še toliko bolj − preobremenjeni z 
administracijo in neproduktivnimi postopki. Tretjič, 
v izrednih razmerah imamo izredne težave tudi z 
neživljenjskimi predpisi, ki pa niso naravna danost.

Vsem udeležencem se za njihov prispevek in 
participacijo na delavnici zahvaljujemo.
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1 UVOD
1 INTRODUCTION
V slovenskem gozdarstvu od uzakonitve sedanjega 
sistema gozdnogospodarskega načrtovanja (SGGN) 
do danes še ni bilo široke strokovne razprave 
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Namen tretjega prispevka o gozdnogospodarskem načrtovanju v Sloveniji je bil predstaviti alternativne možnosti 
sedanjemu sistemu gozdnogospodarskega načrtovanja, oceniti njihovo primernost in stroške ter jih primerjati z 
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zgradbe (poleg načrtovalske še fitogeografska in prostorska hierarhija). Vse predstavljene alternative so z vidika 
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o primernosti sedanjega SGGN in morebitni 
drugačni smeri njegovega razvoja. O sistemu, 
ki obsega gozdnogospodarske (GG) načrte GG 
območij (GGO), GG enot (GGe) in izvedbene 
gojitvene (Ggoj) načrte GGe (ZOG, 1993–2016), 
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je več znanega šele od l. 2006 naprej, ko se je začelo 
sistematično spremljati kakovost vsebin različnih 
tipov načrtov (pred tem so bila preverjanja načr-
tov občasna) in postopke njihove izdelave (GIS, 
2006–2016; Kovač in sod., 2018) ter proučevati 
njegovo sistemsko zgradbo (Kovač in sod., 2012). 
Izsledki kažejo, da ima obstoječi SGGN drugačno 
sistemsko zgradbo od teoretskih modelov in 
zaradi velike stopnje normativnosti ter vsebinske 
nasičenosti najverjetneje ne bi prenesel novih 
nadgradenj (Kovač, 2018b). Posledično gozdarski 
sektor potrebuje nov SGGN, ki bo v skladu s teo-
retičnimi zahtevami informacijsko/načrtovalskih 
sistemov (Sabatier, 1986; Gorry in Morton, 1989) 
in vsebinskimi zahtevami tipov načrtov (prim. 
Kovač, 2018b), bo odseval demokratični družbeni 
red, pravno državo (Ustava rS, 1991–2006) in 
lastniško strukturo gozdov (Pezdevšek Malovrh, 
2013) ter bo gozdarski politiki pomagal spremljati 
učinke sprejetih ukrepov, lastnikom gozdov pa 
uresničevati trajnostno in ekonomično oziroma 
donosno gospodarjenje z gozdovi. 

V literaturi ni konkretnih priporočil za obliko-
vanje učinkovitih SGGN in tipov načrtov. Obstaja 
le niz načel in metod, znanih v teoriji sistemov, 
sistemskem inženiringu, informacijskih sistemih 
ter organizaciji in menedžmentu, ki naj bi rabili 
njihovemu oblikovanju. Pregled redkih virov 
o gozdarskih načrtovalskih sistemih in načrtih 
(Bachmann in sod., 1999; Tittler in sod., 2001; 
Bachmann, 2003; Brukas in Weber, 2009; Brukas 
in sod., 2011; Brukas in Sallnäs, 2012; Draaf 
H-N, 2012–2016; Siry in sod., 2015) kaže, da 
vsebine načrtov najbolj narekujeta informacijska 
vrednost in funkcionalnost za uporabnike, zgradbo 
sistemov pa narava problemov, ki se želi z načrti 
reševati ter pretok informacij med njimi. V skladu 
s potrebami gozdarska stroka po svetu razvija zelo 
različne SGGN. Čeprav so sistemi na samo eni 
prostorski ravni še vedno prevladujoči, se sistemi 
na dveh ravneh (hierarhični, nehierarhični) raz-
vijajo hitro in pridobivajo na pomenu (Tittler in 
sod., 2001; Subotsch-Lamande in Chauvin, 2002; 
Cullotta in sod., 2014).

Namen tretjega prispevka (Kovač, 2018a, b) o 
GG načrtovanju je bil oblikovati in predstaviti na 
novo razvite alternativne SGGN skupaj s potreb-
nimi tipi načrtov. Poleg tega je bil namen prispevka 

oceniti še primernost oblikovanih alternativ z 
vidika več lastnosti ter njihove okvirne stroške. 
Oblikovani alternativni sistemi so bili vzporejeni 
tudi s sistemi, ki so znani v gozdarstvih nekaterih 
evropskih držav.

2 METODOLOŠKI PRISTOP IN 
METODE DELA

2 METHODOLOGICAL APPROACH 
AND WORKING METHODS

2.1 Splošno 
2.1 General

raziskava je imela pet faz. Prva je obsegala študij 
zgradb teoretičnih ter doma in v tujini znanih 
načrtovalskih sistemov in tipov načrtov, druga 
določitev izhodišč alternativnih SGGN ter obliko-
vanje sistemov in tipov načrtov v skladu z njimi, 
tretja pa določitev kazalcev za analizo vrzeli med 
SGGN ter izvedbo analize primernosti. Zadnji 
fazi sta obsegli stroškovno analizo sedanjega 
SGGN in izbranih alternativ ter razpravo glede 
primernosti alternativ ter njihove primerljivosti 
s sistemi v tujini. 

2.2 Osnovni pojmi
2.2 Basic concepts

Načrtovalski sistem (v tej študiji imenovan sistem 
gozdnogospodarskega načrtovanja SGGN) je 
instrument, ki gozdarski politiki, njenim stro-
kovnim službam in lastnikom gozdov pomaga 
uresničevati in spremljati vzajemno dogovorjene 
in usklajene kratkoročne in dolgoročne ukrepe iz 
naslova trajnostnega razvoja gozdov in njihovih 
ekosistemskih storitev ter dosegati postavljene 
cilje. Pri tem je trajnostni razvoj gozdov in goz-
darstva treba razumeti kot ravnovesje med njegovo 
ekološko, ekonomsko in socialno komponento, 
družbeni razvoj pa kot ravnovesje med naravo, 
družbo in ekonomijo (Machlis in sod., 1997). Po 
navadi je sleherni SGGN sestavljen iz različnih 
tipov med seboj (bolj ali manj) usklajenih načrtov. 

Načrtovalski sistem mora izhajati iz konkretnih 
potreb uporabnikov. Pri tem naj bi se upoštevalo 
načelo, da so različni problemi rešljivi z raz-
ličnimi tipi načrtov na različnih načrtovalskih 
ravneh (Kovač, 2003). Posledično so strateški in 
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razvojni načrti namenjeni uresničevanju politik in 
strategij na ravni države in regij (zaščita javnega 
interesa, sistemski problemi ohranjanja gozdov in 
narave), taktično-operativni in enostavni gospo-
darski načrti pa uresničevanju ciljev (ki odražajo 
oz. niso v nasprotju s strategijami) velikih in 
malih lastnikov (Kovač, 2003). Medtem, ko so za 
velike lastnike načrti instrument za zagotavljanje 
ekološke in ekonomske trajnosti ob hkratnem 
upoštevanju več razvojnih možnosti (kolikšen 
del gozdov nameniti določeni funkciji ali neki 
storitvi), je pomen načrtov za majhne lastnike 
manjši; so predvsem vodilo, kako sistematično 
izvesti vse potrebne ukrepe na gozdni posesti.

Načrtovalska hierarhija je urejen sistem tipov 
načrtov v SGGN in procesov za njihovo izdelavo. 
Popolna hierarhija obsega strateško, taktično in 
operativno raven (Bettinger in sod., 2017). Vsak 
tip načrtovanja na teh ravneh ima svojo vlogo na 
poti do doseženega cilja.

Prostorska hierarhija je smiselna delitev pro-
stora na različno velike prostorske oz. politično-
upravne enote (politična pokrajina/regija (GGO, 
ekoregija), občina (GGe), oddelek, odsek), ki v 
sistemu načrtovanja  največkrat služijo kot načr-
tovalske/obračunske enote.

V nasprotju s prostorsko hierarhijo je ekološka 
sistem delitve prostora na ekološke enote (ekocona, 
ekoprovinca, ekoregije, ekotop), pri čemer sleherno 
hierarhično raven označujejo različni procesi in 
dejavniki: največje enote podnebje, srednje velike 
edafski in drugi procesi, najmanjše ravni pa poleg 
lokalnih ekoloških razmer tudi človekove aktiv-
nosti (Bailey, 1983, 2004; Klijn in de Haes, 1994; 
Haufler in sod., 1999; Omernik, 1987). 

Nobena izmed opisanih hierarhij ni standar-
dizirana in v literaturi ni obravnavana enotno.

Zgradba SGGN je spopolnjenost sistema s 
prostorsko/načrtovalskimi ravnmi in tipi načrtov 
zanje. Poleg prostorsko/načrtovalske hierarhije sta 
pomembna elementa zgradbe še ekološka hierarhija 
ter vsebinska ustreznost načrtov. Zgradba sistema 
mora biti konsistentna (medsebojna usklajenost 
načrtov z vidika pomembnosti ciljev, usklajenost s 
procesnim in informacijskim tokom; Kovač 2018b) 
in brez podvajanja (neredundantnost). 

Načrt za upravljanje z naravnimi viri je discipli-
niran postopek, v okviru katerega se za poljubno 

veliko načrtovalsko površino določi slika priho-
dnosti in se izvajajo osnovne odločitve glede tega, 
kaj je treba storiti, ki vse vodijo k želenemu stanju. 
Načrti za upravljanje so strateški (odgovarjajo na 
vprašanje, kaj je treba storiti), taktični (kje, kdaj 
je treba nekaj storiti) in izvedbeni (kako je treba 
nekaj storiti) (prim. Kovač, 2003, Bachmann, 
2005). Z vidika hierarhije načrtovanja z naravnimi 
viri so strateški načrti  po navadi vezani na velike 
prostorske enote, taktično-operativni pa na srednje 
velike in majhne (Kovač, 2003).

Okrajšave novih tipov načrtov, predvidenih v 
alternativnih SGGN: 
SrDr – strateški načrt gozdov države in ekoregij
rPDer – razvojni prostorski načrt gozdov države 
in ekoregije 
TZGGe – taktični načrt združenih gozdnogo-
spodarskih enot  
TGGe – taktično-operativni načrt lastniško 
enotnih GGe  
eGGP – enostavni gospodarski načrt gozdne 
posesti  
MUGG – minimalne usmeritve za gospodarjenje 
z gozdovi

2.3 Pregled izbranih obstoječih 
načrtovalskih sistemov in tipov 
načrtov

2.3 Overview of the present planning systems 
and types of plans

Za lažje oblikovanje alternativnih SGGN in tipov 
načrtov je bila najprej analizirana literatura s 
področja zgradb in delovanja teoretičnih infor-
macijskih in drugih sistemov ter načinov (stilov) 
vodenja (Sabatier, 1986; Gorry in  Morton, 1989; 
Haberfellner in sod., 1997; Haufler in sod., 1999; 
Bryson, 2011; eC/DG-eNV, 2014), ekoloških 
regionalizacij in fitogeografskih delitev (Klijn in de 
Haes, 1994; Haufler in sod., 1999; Kutnar in sod., 
2002), upravljanja in reševanja konfliktov (Daniels 
in Walker, 1996; Buchy in Hoverman, 2000; Priscoli, 
2004) ter mednarodnih zavez in priporočil glede 
demokratizacije načrtovalskih postopkov (Daniels 
in Walker, 1996; UNeCe, 1998; Commission, 2016). 
Pregledani so bili tudi različni tipi načrtov, ki se 
izdelujejo v franciji, nekaterih švicarskih kantonih, 
avstriji, ZDa in Kanadi (fürst in  Schaffer, 2000; 
Draaf H-N, 2012 - 2016; Siry in sod., 2015). 
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2.4 Izhodišča predlaganih alternativnih 
načrtovalskih sistemov in njihova 
utemeljitev

2.4 Bases of suggested alternative planning 
systems and their rationale 

Za alternativne SGGN so bili določeni naslednji 
pogoji:
a) uvedba nacionalnega gozdnega programa 
(NGP) kot procesa,
B) vključitev prostorske in ekološke hierarhije,
C) podpora posameznih tipov načrtov uporab-
nikom (pretežnemu deležu lastnikov gozdov, 
oblasti, drugim uporabnikom),
D) možnost oblikovanja SGGN z različno stopnjo 
normativnosti (od najbolj reguliranih do najmanj), 
e) vključitev demokratičnega načrtovalskega 
postopka,
f) vključitev minimalne površine, za katero je 
potreben načrt, 
G) vključitev integriranega gozdarskega infor-
macijskega sistema.

ad a) Vse od konference o okolju in razvoju v 
riu naprej so dokumenti NGP kot procesa (gozdna 
strategija, akcijski strateški programi) pomembni 
instrumenti gozdarske politike (Glück in sod., 
1999; Schanz, 2002). Poleg vsebin so pomembni 
tudi zaradi njihove velike stopnje legitimnosti, ki 
je  največkrat dosežena z vključevanjem različnih 
javnosti v sam proces. Kljub vloženemu trudu in 
številnim pozitivnim izkušnjam (SaefL, 2004; 
Hogl in  Kvarda, 2008; Urbanová, 2014) posame-
zne izkušnje na področju procesa NGP kažejo, 
da participativni proces ni vedno uspešen in ni 
zagotovilo za dosego konsenza o NGP in njegove 
legitimnosti (Winkel in Sotirov, 2011).

ad B) Prostorsko-načrtovalska delitev naj bi 
enako kot v obstoječem SGGN tudi v alternativnih 
zagotavljala hierarhijo. Hkrati z njo je bila v SGGN 
uvedena tudi ekološka hierarhija, ki jo omogoča 
vertikalna regionalizacija ekosistemov (glej pogl. 
2.2). V skladu z njo so bili slovenski gozdovi ob 
oblikovanju Zakona o gozdnem reprodukcijskem 
materialu (ZGrM, 2002–2011) že razdeljeni na 
ekološke regije (ekoregije) in podregije (Kutnar 
in sod., 2002). V primerjavi z GGO so njihove 
prednosti dobro sovpadanje meja z glavnimi sku-
pinami gozdnih rastišč, posledično manj strategij 
za gospodarjenje z gozdovi v ekoregiji in predvsem 

enotnejše gospodarjenje z gozdnimi kompleksi 
(anko, 1998; Kovač in sod., 2012; Kovač in sod., 
2018) oz. skupinami rastišč. Celovita ekološka 
hierarhična delitev za Slovenijo še ni izdelana.

ad C, D) alternative SGGN so bile oblikovane 
s smiselnim povezovanjem različnih načrtovalskih 
ravni in njim ustreznih tipov načrtov. Pri njiho-
vem konkretnem oblikovanju so bili upoštevani 
naslednji pogoji in možnosti: i) namen SGGN: 
vsem ciljnim uporabnikom, samo izbranim, 
nikomur; ii) popolnost SGGN s tipi načrtov, ki 
služijo doseganju specifičnih ciljev uporabnikov: 
strateški (država, državne službe), taktično-ope-
rativni (lastniki gozdov); iii) stopnja svobode 
oz. priznavanja individualne odgovornosti pri 
gospodarjenju z lastnino: zelo reguliran, srednje 
reguliran in malo reguliran SGGN. Pri razmejeva-
nju ravni in vloge načrtov so bili v veliko pomoč 
redki orisi in pregledi obstoječih načrtovalskih 
sistemov (Bachmann in sod., 1996; Scientists, 
1999; Tittler in sod., 2001; Subotsch-Lamande in 
Chauvin, 2002; Bachmann, 2003; eC/DG-eNV, 
2014; Siry in sod., 2015). Poleg navedenih pogojev 
sta bili upoštevani še lastnosti, kot sta konsi-
stentnost in hitrost izmenjave informacij med 
načrtovalskimi nivoji. 

ad e) Po konferenci o okolju v riu l. 1992 in 
še zlasti sprejetju aarhuške konvencije (2004) je 
demokratizacija gozdarstva, temelječa na vklju-
čevanju lastnikov in drugih javnosti v proces goz-
darskega načrtovanja in odločanja, v gospodarsko 
razvitih in demokratičnih državah postala norma. 
Demokratični postopki so posebno zaželeni v pri-
merih programskih dokumentov, katerih namen je 
uresničevanje javno sprejetih politik (npr. NGP in 
strategije) in načrtov, ki obravnavajo javne koristi 
(obravnava ekosistemskih storitev/funkcij gozda). 
Demokratizacija je zaželena tudi s psihološkega 
vidika; vključevanje uporabnikov, še posebno 
lastnikov gozdov, z možnostjo odločanja, v načrto-
valskem procesu vzpostavlja možnost identifikacije 
z načrtom in doseganje konsenza o njegovi vsebini 
ter tako pripomore k njegovi realizaciji. Zaradi obeh 
učinkov vključevanje deležnikov v načrtovalski 
proces priporočajo faO, forest europe, Komisija 
eU (Commission, 2016) in okoljska ter sociolo-
ška znanost (Daniels in Walker, 1996; Buchy in 
Hoverman, 2000; Priscoli, 2004).
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Preglednica 1: Kvalitativne lastnosti sistemov GGN
Table 1: Quality characteristics of forest planning systems

ad f) V Sloveniji je zelo velika razpršenost 
gozdne posesti. Čeprav eksaktnih podatkov o 
lastniški strukturi gozdov ni na voljo in so med 
obstoječimi viri velika razhajanja (Medved in sod., 
2010; Schmithüsen in  Hirsch, 2010; Pezdevšek 
Malovrh, 2013; Premrl, 2014), je na njihovi podlagi 
mogoče sklepati, da ima več kot 95 % vseh lastni-
kov posest manjšo od 15 ha, pri čemer te posesti 
predstavljajo 47 % nacionalnih gozdov (556.900 
ha). Na osnovi istih virov so bili za potrebe te 
raziskave glede na površino nacionalnih gozdov 
določeni naslednji površinski strukturni deleži (P): 
0 < P ≤ 15 ha = 47%; 15 ha < P ≤ 200 ha = 23%; 
200 ha < P ≤ 2000 ha = 3%;  ter P > 2000 ha = 3%.

ad G) Integrirani gozdarski informacijski sistem, 
ki bi zaobjel podatke panelno organizirane krajinske 
(gozdne) nacionalne inventure (prim. Skudnik in 
Hladnik, 2018), razne gozdarske tematske karte, 
agregate inventur GGe in druge podatkovne vire, 
ki jih zbira Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), 
naj bi  bil osnovna podatkovna baza SGGN. Pri 
tem bi nacionalna krajinska (gozdna) inventura 
posredovala vse potrebne informacije o gozdovih 
na ravni države in ekoloških regij (stratumov). Iste 

informacije bi služile tudi oblikovanju nacionalne 
gozdarske politike in gozdne strategije (NGP) ter 
izdelavi strateškega načrta gozdov države in ekoregij. 
Na drugi strani bi se načrti za GGe in gozdne posesti 
še naprej napajali s podatki njihovih periodičnih 
inventur oz. popisov. V primeru prehoda na nov 
SGGN bo treba metode za pridobivanje podatkov 
znova izpopolniti.

2.5 Analiza vrzeli alternativ SGGN 
2.5 Gap analysis of the alternative planning 

systems

analiza vrzeli med alternativami SGGN je bila 
izdelana s pomočjo devetih kvalitativnih lastnosti, 
ki so bile določene na podlagi analizirane literature 
(Sabatier, 1986; Gorry in Morton, 1989; Gašperšič, 
1995; Bachmann in sod., 1996; Haberfellner in 
sod., 1997; Scientists, 1999; Buchy in Hoverman, 
2000; Priscoli, 2004; Bryson, 2011). Za vsako izmed 
lastnosti neke alternative (vključno s sedanjim 
sistemom) se je preverilo, če jo SGGN izpolnjuje. 
Izbrane so bile le medsebojno neodvisne lastnosti, 
ki so SGGN pojasnjevale kot celoto (Preglednica 1). 

Kvalitativna lastnost Lastnost SGGN Stopnja/raven

Politična/prostorska 
hierarhija

zastopanost političnih 
in organizacijskih 
prostorskih ravni

država, politična regija, GGO 
občina, GGe

odsek

ekološka hierarhija zastopanost ekoloških ravni 
ekoregija/podekoregija

skupina rastišč/tip gozda
ekosistem, sestoj/rastišče 

Načrtovalska hierarhija zastopanost načrtovalskih nivojev 
strateškost 

taktičnost, operativnost
Hierarhija informacijskih 

in procesnih tokov 
skladnost informacijskega in proce-
snega toka z načrtovalsko hierarhijo da, ne

Temporalna hierarhija  skladnost SGGN z vidika načrtoval-
skih horizontov da, ne 

Namembnost načrtov primernost vsebin načrtov na ciljne 
uporabnike 

lastnik gozda 
oblast, administracija

drugi uporabniki

Demokratičnost 
načrtovalskega postopka 

vključenost tehnik 
participativnega učenja in omo-

gočanje demokratičnega reševanja 
konfliktov 

informiranje 

odločanje, participativno 
učenje, konsenz

redundantnost prekrivanje/ločenost načrtov da, ne
Mednarodna primerljivost primerljivost  da, ne



GozdVestn 77 (2019) 7-8 289

Kovač, M.: Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji na razpotju: 
alternative sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (3. del)

2.6 Stroškovna ocena sistemov 
načrtovanja

2.6 Cost analysis of the planning systems

2.6.1    Splošno
2.6.1    General

Ocene stroškov izvedbe izbranih SGGN so bile 
izdelane s pomočjo porabe časa, potrebnega za 
desetletno delovanje načrtovalskega sistema. 
Ocene so bile izračunane za obstoječi SGGN 
(a0, brez stroškov nacionalne gozdne inventure) 
ter za alternativne sisteme a1, a2 in a4. Zaradi 
enostavnosti in tudi zaradi pomanjkanja določenih 
informacij so bili stroški sistemov a3, a5 in a6 
ocenjeni relativno glede na prvo omenjene.

2.6.2    Podatki in izračun povprečnih časov,  
   potrebnih za izdelavo zdajšnjih načrtov 

2.6.2    Data and calculation of mean times,  
   needed for the preparation of the  
   present forest plans

Za izračune časov, potrebnih za izdelavo posa-
meznih tipov načrtov, so bili uporabljeni podatki 
letnih poročil o delu ZGS (Preglednica 2; ZGS, 
2010–2017). Zbrani podatki za izdelavo obstoječih 
GG-načrtov GGO, GGe in gojitvenih načrtov iz 
let 2010–2017 (osem let) so obsegli čas, porabljen 
za izdelavo vseh načrtov GGO, ter za 80 % vseh 
GG- načrtov GGe in gojitvenih načrtov (prera-
čunano na desetletno periodo). 

Povprečen čas za izdelavo enega GG-načrta 
GGO je bil izračunan na osnovi dejanske porabe 
časa in števila izdelanih 14. načrtov GGO v letu 
2011 (Preglednica 2). Na enak način so bili izra-
čunani povprečni časi izdelave GG-načrtov GGe, 
pri čemer se je povprečje izračunalo iz letnih porab 
ur. Upoštevane so bile ure, porabljene za opise 
sestojev, meritve stalnih vzorčnih ploskev (SVP) v 
sestojih ter za pisanje  besedila načrta in njegovega 
sprejema (Preglednica 2). Ker natančnega opisa, 
kaj vse je zajeto v porabljenih urah, v poročilih 
ni, je bilo privzeto, da ure, namenjene pisanju  
besedila načrta, zajemajo tudi vnos podatkov, 
izdelavo kart, potrebne izračune (Kozorog in 
sod., 2013) in pripravljalna dela. V izračunih o 
novih alternativah SGGN ni bil upoštevan čas, 
porabljen za obnovo meja oddelkov in odsekov. 

V primeru izvedbenih gojitvenih načrtov je bil 
zaradi neznane povprečne površine in števila načr-

tov ocenjen samo čas, potreben za izdelavo enega 
hektarja načrta. Povprečna poraba je bila izračunana 
iz skupne površine in porabe ur v navedenih letih. 

2.6.3    Podatki in izračun okvirnih velikosti  
   prostorskih enot, predvidenih v novih  
   SGGN

2.6.3    Data and calculation of the sizes of  
   management units, foreseen in the  
   alternative planning systems 

Novi načrtovalski sistemi predvidevajo štiri nove 
prostorsko-načrtovalske enote, in sicer: ekoregije, 
združene GGe, lastniško homogene GGe in 
lastniško homogene gozdne posesti (GP). 

Ker ekoregije, enako kot veljavna GGO, segajo 
preko posestnih meja in prekrivajo vse gozdove 
države, se povprečne velikosti zanje niso izraču-
navale. ekoregije nastopajo v več predlaganih 
alternativnih SGGN.  

Združena GGe (ZGGe) je prostorska enota 
prve alternative (a1). enota je bila oblikovana 
z zlivanjem sosednjih (sedanjih) GGe v enoto s 
površino od 10.000 do 12.500 ha. Z arbitrarnim 
zlivanjem dveh do treh enot je nastalo 115 takih 
enot (Preglednica 3). 

Tretja in četrta nova prostorsko-načrtovalska 
enota sta lastniško homogeni GGe in gozdna 
posest (GP). Zaradi različno velikih posesti v 
zasebnem in javnem sektorju ter razpršenosti 
parcel, ki tvorijo posest enega samega lastnika, 
so bile velikostne kategorije posesti prirejene 
vsakemu sektorju lastništva posebej. Za javne 
gozdove so bile oblikovane štiri velikostne kate-
gorije posesti (JP 1, 2, 3, 4); prve tri se uvrščajo 
med lastniško homogene GGe, zadnja pa med 
lastniško homogene GP. Za oceno števila in drugih 
lastnosti (Preglednica 3, kolone število, površina, 
itn.) javnih gozdnih posesti (državnih, občinskih, 
mestnih) je bila uporabljena podatkovna baza 
o lastniški strukturi GGe (zasebni, državni in 
drugih javni gozdovi), izdelana s pregledom vseh 
GG-načrtov GGe, dosegljivih na pregledovalniku 
ZGS v začetku l. 2016 (ZGS, 2019). Zaradi lažje 
obdelave so bile skupne površine javnih gozdov 
v mejah ene GGe obravnavane kot en kompleks, 
čeprav je v GGe dejansko več kompleksov (parcel). 
Te površine so bile uporabljene za vse izračune.

enako smiselno (z drugačnimi površinskimi 
razredi) je bila izdelana delitev zasebnih gozdnih 
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Preglednica 2: Poraba ur za izdelavo GG-načrtov, prikazanih v letnih poročilih o delu ZGS (ZGS, 2010–2017)
Table 2: Time consumption for the preparation of present forest plans, presented in the SFS annual reports (SFS 
2010 – 2017)

Poraba ur za GG-načrte GGO

Leto Tip_nč N_nč P(ha) N_ur ur /1 nč Povprečna poraba ur za 
en načrt

2011 GGO 14 44.824 3201.71 3202 ur/1 nč
Poraba ur za GG-načrte GGE

Leto Tip_nč N_nč P(ha) N_ur ur /1 nč Povprečna poraba ur za 
en načrt 

2010 GGe 21.8 84.000 100.624 4615.78 3731 ur/1 nč
2011 GGe 19 100.000 74.838 3938.84
2012 GGe 24 125.000 113.055 4710.63
2013 GGe 25 120.000 76.155 3046.20
2014 GGe 21 123.500 75.522 3596.29
2015 GGe 23 118.117 62.774 2729.30
2016 GGe 24 98.629 83.462 3477.58
2017 GGe 28 100.291 104.641 3737.18

Poraba ur za izvedbene načrte GGE (gojitveni načrti)
Leto Tip_nč N_nč P(ha) N_ur ur /1 ha
2010 Ggoj 93.739 66.527 0,71 P (ha) vsa leta = 600.417
2011 Ggoj 73.602 46.545 0,63 N ur vsa leta = 344.771
2012 Ggoj 53.247 54.388 1,02 0,57 ure /1 ha
2013 Ggoj 62.251 47.602 0,76
2014 Ggoj 137.316 34.242 0,25
2015 Ggoj 57.999 31.868 0,55
2016 Ggoj 62.464 31.577 0,51
2017 Ggoj 59.799 32.022 0,54

Struktura porabe časa za načrte GGE – primer za l. 2017
Leto Tip_nč N_nč P(ha) N_ur N_SVP aktivnost
2017 GGe 100.291 19.897 opis sestojev
2017 GGe 16.758 11.320 meritve sestojev
2017 GGe 28 67.986  besedilo, sprejemanje nč.

Skupaj 28 100.291 104.641
Tip_nč = tip načrta; N_nč = število načrtov; P(ha) = skupna površina; N_ur = porabljeno število ur za vse delovne faze v enem letu; ur 
/1 nč = povprečna poraba ur 1 načrt; ur /1 ha = povprečna poraba ur za 1 ha; N_ SVP = število izmerjenih stalnih vzorčnih ploskev

površin. Velikostni razredi in njihov površinski 
obseg so bili glede na celotno površino gozdov 
v državi (Preglednica 3, % gozdov SLO) skupaj 
z drugimi lastnostmi (Preglednica 3) ocenjeni 
na osnovi razpoložljivih virov (Medved in sod., 
2010; Pezdevšek Malovrh, 2013; Premrl, 2014).

2.6.4    Izračun normativov, porabe ur in  
   ocen finančnih stroškov za obstoječi  
   načrtovalski sistem in najpopolnejšo  
   alternativo (A2)

2.6.4    Calculation of the norms, time  
   consumption and costs for the present  
   planning system and for the most  
   complete alternative (A2)

Za izračune časov, potrebnih za izdelavo različnih 
tipov potencialnih načrtov, so bili uporabljeni 
obrazci v nadaljevanju. Pri tem je poraba ur za 
sedanji GG-načrt GGO rabila okvirnemu izračunu 
stroškov potencialnega strateškega načrta države 
in ekoregij (SDer), za sedanji GG-načrt GGe izra-
čunu stroškov potencialnega taktično-operativnega 
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GDK 453:136.5+151.2(045)=163.6 

LATINSKO IME
Drosophila suzukii (Matsumura, 1931)

RAZŠIRJENOST
Plodova vinska mušica izvira iz jugovzhodnega dela Azije. 
V Evropi, Južni in Severni Ameriki je že vnesena.

GOSTITELJI 
Polifag. Napade več različnih vrst rastlin, ki imajo plodove. 
V gozdovih, na primer, napade borovnice (Vaccinium spp.), 
robide (Rubus spp.) in divjo češnjo (Prunus avium).

OPIS 
Plodova vinska mušica (Diptera, Drosophilidae) je majhna 
mušica (2–3,5 mm), ki je zelo podobna drugim vrstam 
vinskih mušic. Telo je rumeno do rjavo s temnimi preč-
nimi progami na zadku in rdečimi očmi. Samci plodove 
vinske mušice imajo na koncu vsakega krila temno pego 
ter temno progo na prvem in drugem členku stopalca  
(slika 1). Samice na krilih nimajo peg (slika 2). Prepoznamo 
jih lahko po dolgi, ostro nazobčani leglici. Razvoj osebkov 
navadno traja nekaj tednov, lahko pa tudi več mesecev. 
Plodova vinska mušica ima od 3 do 15 generacij na leto. 
Mušice začnejo rojiti pri 10 °C. Samice poiščejo plodove 
rastlin in v zoreče ter zrele sadeže s pomočjo leglice odložijo  
jajčeca. V posamezen plod lahko odloži jajčeca več samičk. 
Vsaka samica v svoji življenjski dobi odloži do 300 jajčec. 
Na začetku je poškodba sadeža komaj opazna (slika 3), 
vendar tkivo zelo hitro postane mehko. Ličinke plodove 
vinske mušice so majhne, bele, valjaste, dolge največ  
3,5 mm. So brez glave (acefalne) in brez nog (apodne). 
Ličinke se lahko, preden se zabubijo, preselijo v drug 
sadež (slika 4). Zanimivo je, da samci postanejo neplodni 
(sterilni) pri temperaturah nad 30 °C. Odrasle plodove 
vinske mušice živijo do 300 dni. 

 ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• poškodbe povrhnjice plodov
• gnili in plesnivi plodovi
• odrasli osebki – samci s črno pego na koncu vsakega krila

VPLIV
Plodova vinska mušica ima velik ekonomski vpliv v kmetij-
stvu, kjer uničuje pridelek v vinogradih in nasadih češenj, 
breskev ... Mušica lahko napade tudi plodove gozdnih rastlin, 
vendar vpliv vrste na gozdove in njihove funkcije ni raziskan. 
Znano je, da so divje rastline alternativni vir hrane za plodovo 
vinsko mušico, ko gojene vrste niso na voljo, gozdovi pa so 
pomembno zatočišče populacij v neugodnih okoljskih raz-
merah in lahko služijo kot rezervoar osebkov tega škodljivca. 

MOŽNE ZAMENJAVE
Druge vrste vinskih mušic. Samo samci plodove vinske 
mušice imajo na krilih črne pege. Druge vrste vinskih mušic 
praviloma napadajo gnijoče plodove. Nižje razvojne stopnje 
različnih vrst vinskih mušic je mogoče zanesljivo razlikovati 
med seboj samo s pomočjo molekularnih tehnik.

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

Slika 1: Odrasel samec plodove vinske mušice (foto: Gabrijel Seljak)
Slika 2: Odrasla samica plodove vinske mušice (foto: Martin Hauser)

Slika 3: Poškodba na češnji, ki jo je ob ovipoziciji z leglico napra-
vila samica plodove vinske mušice (foto: Martin Hauser).
Slika 4: Buba plodove vinske mušice (foto: Gabrijel Seljak)
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projekta CRP Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri 
obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji (V4-1818).
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LATINSKO IME
Nothophaeocryptus gaeumannii (T. Rohde) Videira, C. 
Nakash., U. Braun & Crous (sinonim: Phaeocryptopus 
gaeumannii (T. Rohde) Petr. (1938))

RAZŠIRJENOST
Naravni areal bolezni je Severna Amerika. V Evropi so jo 
prvič ugotovili leta 1925 v Švici, leta 1952 so jo zabeležili tudi 
v Sloveniji. V Evropi je bolezen prisotna na vseh območjih, 
kjer je (bila) posajena navadna ameriška duglazija.DA.

GOSTITELJI
Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco)

OPIS 
Sajasti osip duglazije je bolezen, ki jo povzroča gliva 
Nothophaeocryptus gaeumannii. Na spodnji strani iglic skozi 
listne reže prodrejo majhna črna trosišča (psevdoteciji). V 
maju ali juniju v njih dozorijo askospore, ki se z vetrom in 
dežnimi kapljicami razširjajo in okužujejo iglice tekočega 
leta. Gliva se razrašča v notranjosti iglice, skozi listne reže pa 
naslednjo pomlad prodrejo novi psevdoteciji. Ker so listne 
reže zapolnjene z glivnim tkivom, je prevodnost listnih rež 
motena in posledično je zmanjšana primarna produkcija. 
Za razvoj in obseg bolezni so pomembne mile zime, vlažne 
pomladi in zgodnja poletja ter gostota dreves duglazije.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
Iglice rumenijo in odpadajo. Iglice znotraj krošnje postopoma 
izgubljajo zelen odtenek (bledijo); razbarvanje lahko poteka 
enakomerno ali lisasto, barve pa si sledijo od bronasto zelene 
do umazano rdečkasto rjave (sliki 1 in 2). Obarvanje iglic 
poteka od vrha iglice proti njenem dnišču. Iglice odpadejo 
po 2–3 letih po okužbi, na veji ponavadi ostanejo iglice 
tekočega leta.
Na spodnji strani iglic so številna majhna črna trosišča 
(psevdoteciji), ki prodirajo iz listnih rež (sliki 3 in 4).  

V začetku so trosišča prekrita s kapljicami smole, zato so 
videti bela, šele v drugem in tretjem letu postanejo črna. 
Trosišča so razporejena v progah. Sčasoma iglice zaradi 
številnih trosišč dobijo sajast videz.
Bolj okužena drevesa imajo redko krošnjo (zaradi odpadanja 
iglic) in izrazito sajavost na iglicah.

VPLIV
V Severni Ameriki sajasti osip duglazije povzroča ekonomske 
izgube pri donosu sestojev duglazije, in sicer lahko bolezen 
povzroči manjšo višinsko (do 25 %) in debelinsko (do 35 %) 
rast dreves, kar se odraža celo do 52 % manjšem prirastku 
lesa. Tak les je tudi gostejši. Bolezen sicer najbolj priza-
dene mlada drevesa, ki lahko zaradi ponavljajočih okužb 
tudi propadejo. V Evropi sajasti osip duglazije zaenkrat ni 
pomembna bolezen, vendar lahko spremenjene podnebne 
razmere (toplejše in predvsem bolj vlažne pomladi) ali 
sadnja na neprimernih rastiščih vplivajo na večjo pogostost 
in intenzivnost bolezni tudi v evropskem prostoru.  

MOŽNE ZAMENJAVE
Sajasti osip duglazije lahko zamenjamo z drugimi boleznimi, 
ki se pojavljajo na iglicah duglazije; npr. rdeči osip duglazije 
(Rhabdocline pseudotsugae), črna plesen (Stomiopeltis pina-
stri), Zasmidium pseudotsugae (sinonim: Rasutorium pseu-
dotsugae). Osip in razbarvanje iglic povzročajo tudi ličinke 
storževe listonožke (Leptoglossus occidentalis), duglazijeva 
hržica (Contarina spp.), uši in posredno tudi glive, ki so v 
koreninskem sistemu (npr. Armillaria spp., Heterobasidion 
spp.). Poškodbe, ki so podobne sajastemu osipu duglazije, 
lahko nastanejo tudi kot posledica abiotskih poškodb (npr. 
pomanjkanje hranil, mraz). 

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

GDK 44:136.5+172.8(045)=163.6 

Sajasti (švicarski) osip duglazije

Slika 1: V sestoju duglazije je bolezen sajasti osip duglazije, ki je 
pri nekaterih drevesih povzročila močno poškodovanost krošenj  
(foto: Robert L. James, USDA Forest Service, Bugwood.org ). 
Slika 2: Preden okužene iglice odpadejo, se obarvajo v značilno rdeč-
kasto rjav barvni odtenek (foto: USDA Forest Service - North Central 
Research Station Archive, USDA Forest Service, Bugwood.org).

Slika 3: Na spodnji strani okuženih iglic je prisotno večje število 
trosišč (psevdotecijev) glive N. gaeumannii, kar povzroči sajast 
videz iglice (foto: Petr Kapitola, Central Institute for Supervising 
and Testing in Agriculture, Bugwood.org). 
Slika 4: Izraščanje trosišč (psevdotecijev) glive N. gaeumannii na 
spodnji strani iglic, ki so različno močno okužene (foto: Susan 
K. Hagle, USDA Forest Service, Bugwood.org).
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načrta lastniško enovite GGe, poraba ur sedanjega 
gojitvenega načrta pa izračunu stroškov enostav-
nega gospodarskega načrta gozdne posesti. Zaradi 
nepoznavanja novih procesov (npr. dejavnosti v 
okviru participativnega načrtovanja) in časovno 
bolj potratne izdelave načrtov za lastniško enovite 
posesti (razpršenost parcel) so bili v stroškovne 
ocene uvedeni faktorji povečanja ur (fU) z vre-
dnostmi od 1 do 2,5. Določeni so bili arbitrarno s 
ciljem upoštevanja razpršenosti posesti in izognitvi 
dajanju neposredne prednosti alternativnim siste-
mom in njihovim načrtom (Preglednica 4). 

Hkrati s porabo ur so bili stroški načrtovanja 
ocenjeni z denarnimi enotami. Uporabljeni sta bili 
sedaj veljavni vrednosti arrS raziskovalnih ur B 
in C za projekte (arrS, 2018), ki znašata 34,04 
eUr oz. 39,13 eUr. Navedena tipa ur sta bila 
izbrana, ker vključujeta kategorije za pokrivanje 
bruto plač (drugi bruto obeh ur za plače znaša ca. 
22 eUr) ter stroškov (mater. stroški, amortizacija) 
za izvajanje projekta. Pri izračunavanju se je za 
GG-načrte območij, ekoregij, GGe in terenski del 
nacionalne gozdne inventure uporabila ura C, za 
gojitvene in gospodarske načrte (Ggoj, eGGP), 

Preglednica 3: Osnovne značilnosti novih prostorskih enot
Table 3: Basic characteristics of the new spatial units

pisarniški del nacionalne gozdne inventure ter 
laboratorij pa ura B.

Uporabljeni obrazci za izračune (glej Pregle-
dnico 4 za podrobnosti):

a) Ocena stroškov izdelave sedanjih GG-načr-
tov GGO v urah in eUr: 
a) poraba časa; PU = N_ur * N_nč; 
b) cena načrtov: PU * C; 
kjer je PU = poraba ur, N_ur = število ur za izdelavo 
enega načrta, N_ nč = število načrtov v  desetih 
letih, C = arrS C tip ure = 39,13 eUr (v vseh 
obrazcih imajo oznake enak pomen).

B) Ocena stroškov izdelave sedanjih GG-načr-
tov GGe v urah in eUr:
a) poraba časa za povprečno GGe: N_ur = K * 
Pp_GGe; 
b) poraba časa: PU = N_ur * N_nč; 
c) cena načrtov: PU * C;
kjer je K = faktor porabe časa za povprečno veliko 
GGe = 3731 ur/4729 ha = 0,789 ur/ha, izračunan iz 
podatkov 2010–2017 (ta faktor je služil tudi izračunu 
porabe ur različno velikih novih GGe), Pp_GGe 
= povprečna površina GGe; produkt K * Pp_GGe 
izračuna število ur za povprečno GGe = 4.029 ur.

Tip površinskega kompleksa Število Površina Povpr. 
velikost

% površine 
gozdov SLO

ekoregije (preko lastništva) 6 gozdovi SLO 100,00
ZGGe (preko lastništva) 115 1.184.899,41 10.300,00 100,00

Lastniško-homogene GGe 
JP1: P večja od 2000 ha 48 163.142,06 3.398,79 13,76

JP2: P večja od 1000 ha in manjša/enaka 2000 ha 42 64.046,69 1.524,92 5,41
JP3: P večja od 200 in manjša/enaka 1000 ha 100 52.199,15 521,99 4,41

ZP5: P večja od 2000 ha 14 35.000,00 2.500,00 2,95
ZP6: P večja od 200 ha in manjša/enaka 2000 ha 121 36.093,96 300,00 3,05

Lastniško-homogene gozdne posesti (GP)
JP4: P manjša od 200 ha 

ZP7: P večja od 15 ha in manjša/enaka 200 ha - 272.526,88 40,00 23,00
ZP8: P manjša od 15 ha - 556.912,84 47,00

(ali: ZP8: P manjša od 10 ha) - 450.000,00
Skupaj javni gozdovi (državni in lokalne skupnosti) 284.365,73

Skupaj zasebni gozdovi 900.533,68
Skupaj nacionalni gozdovi 1.184.899,41 100,00

JP1 = javna gozdna površina ene lastniško homogene GGe (razpršene parcele predstavljajo en kompleks), večje od 2000 ha; JP2-4 = 
javne gozdne površine drugih površinskih razredov; ZP5 = zasebna gozdna površina ene lastniško homogene GGe (razpršene parcele 
predstavljajo en kompleks), večje od 2000 ha; ZP6-8 = zasebne gozdne površine drugih površinskih razredov.
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C) Ocena stroškov izdelave sedanjih gojitvenih 
načrtov v urah in eUr:
a) poraba časa: PU = ur / 1 ha * P(ha); 
b) cena načrtov: PU * B; 
kjer je ur/ ha = število ur, potrebnih za izdelavo 
1 ha načrta, P(ha) = skupna urejena površina v 
desetih letih (P(ha) = 950.000 ha gospodarskih 
gozdov je določena arbitrarno); B = arrS B tip 
ure = 34,04 eUr.

D) Ocena stroškov izdelave strateških načrtov 
države in ekoregij (SDer) v urah in eUr: 
a) poraba časa; PU = N_ur * N_nč * fU; 
b) cena načrtov: PU * C;
kjer je fU = faktor povečanja časa zaradi participa-
tivnega procesa in neznanih dejavnikov: fU = 2,5. 

e) Ocena stroškov izdelave taktično-operativ-
nih načrtov (TGGe) za večje lastniško enovite 
(javne in zasebne) gozdne posesti v urah in eUr:
a) poraba časa za eno GGe: N_ur = Pp_GGe * 1,5 K; 
b) poraba časa za vse GGe: PU = N_ur * N_nč * fU;
c) cena načrtov: PU * B;  
kjer je Pp_GGe = povprečna velikost nove GGe, 
1,5 K = za 1,5-krat povečan faktor K zaradi 
izdelave preprostega gojitvenega načrta, ki je del 
načrta TGGe.

f) Ocena stroškov izdelave enostavnih gospo-
darskih načrtov (eGGP) za manjše gozdne posesti 
v urah in eUr:
a) poraba časa: PU = ur / ha * P(ha) * fU; 
b) cena načrtov: PU * C;

G) Ocena stroškov nacionalne gozdne inventure 
v urah in eUr:  
a) poraba časa teren: PUT = (N_SVP/1 leto / 
N_SVP/1 dan) * N_sn * ur / dan * N_let; 
b) poraba časa fotoinventura: PUf = N_sn * ur/leto ;
c) poraba časa obdelava podatkov: PUO = N_sn 
* ur/leto;
d) cena nacionalne gozdne inventure: PUT * C + 
PUf * B + PUO * B.
kjer je PUT = poraba ur teren, PUf = poraba ur 
fotointerpretacija, PUO = poraba ur za obdelavo 
podatkov, N_SVP/1leto = število ploskev, posne-
tih v enem letu, N_SVP/1 dan = število ploskev, 
posnetih v enem dnevu, N_sn = število snemalcev/
sodelavcev, N_let = število let snemanja, ur /leto 
= letni obseg ur. 

Nacionalna gozdna inventura je bila pred-
videna kot kontinuirana, pri čemer naj bi cikel 
enega snemanja trajal štiri leta (mreža 2 x 2 km 

= 3040 SVP, vsako leto se posname 1/4 države oz. 
760 SVP). Zaradi vezave na načrtovalski cikel je 
inventura izračunana kot desetletni strošek (torej 
dva cikla in pol).  

3 REZULTATI 
3 RESULTS
3.1 Lastnosti alternativnih SGGN
3.1 Characteristics of the alternative 

planning systems 

Z upoštevanjem izhodišč (pogl. 2.4) je bilo obli-
kovanih šest načrtovalskih alternativ (a1 – a6), 
katerim je bila dodana še izhodiščna alternativa 
(a0), ki predstavlja obstoječi SGGN. Najpomemb-
nejše lastnosti sistemov so: 
• nova prostorsko/ekološka delitev (sedem  
 ekoregij),
• dve prostorsko-načrtovalski ravni, 
• uvedba demokratičnega načrtovalskega  
 postopka v SGGN,
• novi tipi načrtov in njihova prilagojenost  
 uporabnikom načrtov, 
• minimalna površina, za katero načrti niso  
 potrebni, 
• nacionalna gozdna inventura, ki je informa- 
 cijska podlaga za raven države in ekoregij. 

V alternativnih sistemih štirinajst GGO nado-
mešča sedem ekoregij in njihovih podregij (Slika1) 
(Kutnar in sod., 2002), ki dopuščajo delitev na 
podrejene (manjše) obračunske enote, kot so 
združene sedanje GGe (več sedanjih GGe v eno 
večjo ZGGe), skupine gozdnih rastišč (PNGG, 
1998-2014) ter nove lastniško enovite (homogene) 
GGe in posesti. V novih SGGN skupine rastišč 
nadomeščajo rastiščno gojitvene razrede, katerih 
uporaba zaradi neenotnega načina oblikovanja in 
prevelike razdrobljenosti (Kovač, 2018b; Kovač 
in sod., 2018) v SGGN ni predvidena.

Zaradi preprečevanja vsebinskega podvajanja 
načrtov in zagotovitve potreb uporabnikov sta 
bili za nove sisteme določeni dve načrtovalski 
ravni: na strateški naj bi se načrtovali in reševali 
problemi v javnem interesu (ohranitev integritete 
gozdnih kompleksov, ekosistemske storitve, var-
stvo narave), na taktično-operativni pa problemi 
z naslova gospodarjenja z gozdovi in zasebnih 
interesov (Kovač, 2003). Za obe ravni so bili obli-
kovani naslednji potencialni tipi načrtov, ki naj 
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bi bili v rabi v posameznih alternativah: strateški 
načrt države in ekoregij, razvojni prostorski načrt 
države in ekoregij, taktični načrt združenih GGe, 
taktično-operativni načrt lastniško enovite GGe 
ter enostavni gospodarski načrt gozdne posesti. 
Medtem ko taktični načrt združenih GGe predsta-
vlja poenostavljen sedanji načrt lastniško mešanih 
GGe (poenostavljeno nadaljevanje sedanjega 
sistema), sta zadnje omenjena nova tipa načrtov 
namenjena posameznim ali skupinam lastnikov, 
kot so država/lokalna skupnost, gospodarska 
družba/obrat, zasebnik.

Zaradi narave problemov, javnega interesa, 
dolgotrajnosti postopka in finančnih stroškov je 
demokratični načrtovalski postopek predviden 
samo v okviru procesa izdelave državnega in stra-
teških načrtov. V sistemih, ki teh tipov načrtov ne 
bi vsebovali, bi se problematika javnega interesa 
in posebnih vsebin morala reševati s posebnimi 

upravljavskimi načrti ali v okviru minimalnih 
usmeritev za gospodarjenje z gozdovi (MUGG).

V skupini z najmanjšimi posestmi (P ≤ 15 ha) 
je neugodna lastniška struktura gozdov zaradi 
številnih lastnikov terjala racionalne rešitve. Ker 
tovrstne posesti (praviloma gre za več parcel) eko-
nomsko-proizvodne vloge opravljajo v omejenem 
obsegu (lastna poraba, posamezni sortimenti za 
trg) in je na njih skoraj nemogoče izvajati ukrepe 
usmerjanja gozdov, niso bile vključene v sistem 
operativnega načrtovanja. Minimalna površina 
posesti, za katere ni potreben GG-načrt, je v 
evropskih državah najpogosteje od 20 do 30 ha 
(eC/DG-eNV, 2014; Kovač, 2018b). V predlogih 
alternativnih SGGN je bila minimalna površina 
arbitrarno določena pri 15 ha. Kljub izvzetju 
teh posesti iz SGGN bi zanje poleg zakonskih 
predpisov še vedno veljale Minimalne usmeritve 
za gospodarjenje z gozdovi (glej poglavje 3.2.7).

Preglednica 4: Podatki za izračunavanje normativov za tipe načrtov
Table 4: Data for calculating the norms of different types of forest plans

Tip načrta Privzeti podatki za izračun /normativi
alternativa 0 (a0)

GG načrt GGO N_ur = 3.202 ur; N_nč = 14; C = 39,13 eUr

GG načrt GGe K = 3.731 ur/4.729 ha = 0,789 ur/ha; Pp_GGe = 5.107 ha; 
N_ur = K/Pp_GGe = 4029; N_nč = 232; C = 39,19 eUr

Ggoj ur / 1 ha = 0,57 ur; P(ha) = 950.000 ha (ocena); B = 34,04
alternativa 1 (a1)

SDer N_ur = 3.202 ur; N _nč = 7; fU = 2,5
GG načrt ZGGe N_ur = (K*10.300 ha) = 8.127 ur; N_nč = 115 

alternativa 2 (a2)
SDer N_ur = 3.202 ur; N_nč = 7; fU = 2,5; Pon = 2 

TGGe za JP1 K * 1,5 * 3.400 ha; N = 48; fU = 1
TGGe za JP2 K * 1,5 * 1.525 ha; N=42; fU = 1,5
TGGe za JP3 K * 1,5 * 522 ha; N = 100; fU = 2 
eGGP za JP4 P = 4.978 ha; 0,6 ur/ha; fU = 2

TGGe za ZP5. K * 1,5 * 2.500 ha; N = 14; fU = 1 
TGGe za ZP6 K * 1,5 * 300 ha; N = 117; fU = 2
eGGP za ZP7 0,6 ur/ ha; P = 273.620 ha; fU = 2 

MUGG za ZP8 P = 556.914 ha
NGI = terenski del/letno 760 SVP, 2 SVP/dan; 2 snemalca; 8 ur/dan; obdobje 10 let 

foto inventura/letno 2.100 foto ploskev letno; 3.040 ur/leto; obdobje 10 let 
Statistični izračuni/leto 2 * fTe/leto = 2 * 1.700 ur/leto; obdobje 10 let

N = število območij/enot; P = površina; K = koeficient porabe časa; fU = faktor povečanja časa; Pon = ponovitev načrta v desetih 
letih; SVP = stalna vzorčna ploskev; JP/ZP površine lastniške kategorije (Preglednica 3); SDer = strateški načrt gozdov države in eko-
regij; TGGe = taktično-operativni načrt lastniško enovite GGe; MUGG = minimalne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi; NGI = 
nacionalna gozdna inventura; fotoinventura = inventura na letalskih posnetkov ali podobnih virih; statistični izračuni = vsi izračuni 
inventure; fTe = letna enota dela = full-time enota = 1700 ur/leto.
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Manjše površine od zdaj znanih GGe (P > 200 
ha) bi imele tudi nove lastniško enovite GGe, ki 
bi zaokrožale posest enega lastnika. Take GGe so 
namenjene tudi povezovanjem lastnikov gozdov 
v obrate.

3.2 Tipi načrtov in alternative SGGN
3.2 Types of plans and the alternative 

planning systems

3.2.1    Sedanji načrti
3.2.1    Present plans

Sedanji načrti v prispevku niso predstavljeni. 
GG-načrte GGO in GGe si je mogoče ogledati 
s pregledovalnikom ZGS (2019) na spletu. Tam 
niso dosegljivi gojitveni načrti, ki obsegajo opis 
načrtovalnih enot ter gozdnogospodarske cilje 
in ukrepe po negovalnih enotah. Izdelujejo se za 
vse gozdove ne glede na lastništvo.

3.2.2    Strateški načrt gozdov države in  
   ekoregij 

3.2.2    Strategic plan of the forests of the  
   country and ecoregions

Strateški načrt gozdov države in ekoregij (SDer) je 
nov tip načrta (Preglednica 5/1). Vseboval bi bistvene 
vsebine za državo in stratume – regije (razvoj gozdov, 
varstvo narave, ekosistemske storitve). Strokovne 
osnove, ki bi se nanašale na gozdove države, bi  
služile participativni pripravi strategij za gozdove 
glede temeljnih vprašanj (v odnosu do drugih 
politik) v okviru participativnega procesa NGP oz. 

njegovega trajnega dialoga. Poleg vizije in strategije 
bi dokument vseboval še analizo stanja gozdov.

Na drugi strani bi strokovne osnove za ekoregije 
(stratume) služile oblikovanju vsebin z naslova 
trajnostnega razvoja gozdov ter njihovih ekosis-
temskih storitev, viziji razvoja gozdov in gozdnih 
kompleksov ter strategij. Sestavni del dokumenta bi 
bil še kartno-tabelarni pregled ekosistemskih storitev 
gozdov, ki bi bil nastal v okviru dialoga NGP. V njem 
bi se oblikovali tudi cilji, ukrepi in naravovarstvene 
usmeritve. V vsakokratnem dialogu bi sodelovali 
vsi pomembni deležniki (oblast, lastniki gozdov, 
drugi sektorji, nevladne organizacije). Strateški 
načrt ekoregije, ki bi bil lahko oblikovan kot del 
strateškega načrta države ali kot samostojen načrt, 
bi bil osnova nižjim načrtovalskim enotam.

Z vidika namena je ta tip načrta instrument 
oblasti. Načrt z vidika veljavnosti ne bi bil omejen, 
njegova vsebina pa bi se redno posodabljala s 
podatki kontinuirane nacionalne gozdne inventure 
in drugih virov. Izdelavo načrtov v mejah ekoregij 
lahko spremeni morebitna razdelitev države na 
politične pokrajine.

3.2.3    Razvojni prostorski načrt gozdov  
   države in ekoregij

3.2.3    Development plan of the forests of the  
   country and ecoregions

razvojni prostorski načrt gozdov države in ekoregij 
(rPDer; Preglednica 5/1) je okrnjena varianta 
strateškega načrta države in ekoregij ter obsega 
samo kartni in tabelarni pregled ekosistemskih 

Slika 1: Levo – sedanja ureditev (14 GGO, 232 GGe); desno – ekoregije in združene GGe: 1 = alpska; 2 = Pohorska;  
3 = Predpanonska; 4 = Predalpska; 5 = Preddinarska; 6 = Dinarska; 7 = Submediteranska; združitev regij je simbolična. 
Figure 1: Left – present regulation (14 forest regions, 232 forest management units (FMU)). Right – ecoregions and merged 
FMUs: 1 = Alpine; 2 = Pohorje; 3 = Sub-Pannonian; 4 = Sub-Alpine; 5 = Pre-Dinaric; 6 = Dinaric; 7 = Sub-Mediterranean; 
Merged forest management units (FMU = GGE) are symbolic.
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storitev, vključno s kazalniki za njihovo spremljanje 
v času. Ta tip načrta, sistemsko enakovreden prej 
omenjenemu strateškemu načrtu, je instrument 
oblasti in naj bi se izdeloval za vse gozdove v 
državi. Tako kot prej omenjeni bi se izdeloval 
participativno in ne bi bil časovno omejen (redno 
vzdrževanje).

3.2.4    Taktični načrt združenih sedanjih  
   gozdnogospodarskih enot

3.2.4    Tactical plan of merged present forest  
   management units 

Taktični načrt združenih gozdnogospodarskih enot 
(TZGGe; Slika 1) je načrt, ki bi bil z vsebinskega 
vidika zelo podoben sedanjemu GG-načrtu GGe, 
vendar bi se izdeloval za prostorsko raven združene 
GGe (Preglednica 5/2). Združena GGe naj bi obse-
gla 2–3 sedanje GGe in bi njena površina znašala 
od 7.500 do 12.500 ha. Ta enota bi tako kot sedanja 
GGe obsegla vse gozdove znotraj njenih meja. Poleg 
opisa stanja gozdov in analize trajnosti sestojev bi ta 
tip načrta podajal še usmeritve za skupine rastišč. 
Ta načrt naj bi bil instrument oblasti. Načrt se ne 
bi izdeloval participativno, njegova veljavnost pa 
bi  trajala 15 let ali manj.

3.2.5    Taktično-operativni načrt lastniško  
    enotne gozdnogospodarske enote 

3.2.5    Tactical and operational plan of a  
    private/public forest management unit 

Taktično-operativni načrt lastniško enotnih GGe 
(TGGe) je nov tip načrta, ki naj bi se izdeloval za 
lastniško enotne javne in zasebne gozdne posesti 
(zasebnik, država, lokalna skupnost, podjetje) 
(Preglednica 5/2). Minimalna posest naj bi bila 
večja od 200 ha (taka površina je bila za potrebe 
študije določena arbitrarno), priporočena pa od 
1.000 do 5.000 ha. Sistemsko gledano bi bil ta načrt 
enakovreden sedanjim GG-načrtom GGe. Vsebina 
načrta bi obsegla opis skupin rastišč, stanje in analizo 
trajnosti sestojev (zaloga, prirastek, posek), cilje ter 
karto sestojev s priporočenimi gojitvenimi ukrepi. 
Vanjo bi bili prenešeni tudi nujni ukrepi, prenešeni 
s strateških načrtov. V skladu s potrebami lastnikov 
gozdov bi načrt lahko vseboval še dodatne vsebine, 
npr. lovstvo in kmetijstvo. Ta načrt bi bil instrument 
lastnika gozdov in ne bi bil izdelan participativno. 
Njegova veljavnost bi trajala 15 let ali manj.

3.2.6    Enostavni gospodarski načrt gozdne  
   posesti

3.2.6    Simple management plan of a forest  
   estate

enostavni gospodarski načrt gozdne posesti 
(eGGP; Preglednica 5/3) je nov tip načrta, ki 
bi se izdeloval za posesti s površino 0/15–200 
ha (arbitrarna določba: za vse javne gozdove; za 
zasebne posesti > 15 ha). Ta tip načrta je v Slo-
veniji že znan (ficko in sod., 2005; Jemec, 2010). 
Načrt bi vseboval analizo stanja sestojev, ukrepe 
za razvoj sestojev ter morebitne druge teme v 
interesu lastnika gozdov. Vseboval bi karto sesto-
jev s priporočenimi ukrepi zanje in za morebitne 
ekosistemske storitve gozdov. S sistemskega vidika 
je ta načrt enakovreden prej opisanemu lastniško 
enovite GGe in je tudi instrument lastnika gozdov. 
Načrt ne bi bil izdelan participativno. Njegova 
veljavnost bi trajala 15 let ali manj.

3.2.7    Minimalne usmeritve za gospodarjenje  
   z gozdovi

3.2.7    Minimal guidelines for forest  
   management

Minimalne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi 
(MUGG) so nov instrument. MUGG ni klasičen 
načrt ampak spisek najnujnejših ukrepov, ki jih 
je znotraj nekega definiranega prostora (skupina 
rastišča, podregija, posebej določena cona) treba 
izvajati (velikost končne sečnje, čas pomladitve, 
nujni ukrepi za preprečitev naravnih nesreč). 
Ta dokument naj bi pomagal ohranjati integri-
teto gozdov (vitalnost, velikost sečenj, hitrost 
pogozditev, priporočene drevesne vrste, ukrepi za 
preprečevanje bolezni) ter ekosistemske storitve 
razdrobljenih posesti in bi zavezoval lastnike, 
katerih posesti bi bile manjše ali enake 15 ha, 
za katere GG načrti ne bi bili zahtevani. Zaradi 
potrebne evidence površin, MUGG naj ne bi bil 
predviden v javnih gozdovih, ki bi bili v celoti 
predmet načrtovanja. Na osnovi virov je mogoče 
sklepati, da je skupna površina zasebnih posesti za 
katere bi veljale MUGG ca. 556.900 ha (oz. 450.000 
ha če bi minimalna površina znašala 10 ha). 

3.2.8    Integrirani gozdni informacijski sistem 
3.2.8    Integrated forest information system

Integrirani informacijski sistem (glej 2.3, adG) je 
podporni instrument in naj bi bil organiziran na 
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ravni države in ekoregij. Služil bi vsem lastnikom 
gozdov in oblasti za izračunavanje najrazličnejših 
kazalnikov in za prostovoljno izdelavo GG-načrtov.

3.3 Opis alternativnih sistemov 
gozdnogospodarskega načrtovanja

3.3 Description of the alternative planning 
systems

Izhodišča SGGN ter v 3.2 opisani novi tipi GG 
načrtov so omogočili oblikovanje šestih alterna-
tivnih načrtovalskih sistemov (Preglednica 6). 

Izhodiščna alternativa (A0) 
Izhodiščno alternativo (a0) predstavlja sedanji 
sistem gozdnogospodarskega načrtovanja, ki mu 
je dodan proces NGP. Sistem obsega načrte GGO, 
GGe in gozdnogojitvene načrte za odseke. Prva 
dva sta instrumenta države in strokovnih služb 
(oblasti), gozdnogojitveni načrt pa je instrument 
gozdarske strokovne službe in delno lastnikov 
gozdov. Vsi trije tipi načrtov so izdelani za lastniško 
mešane posesti. Noben izmed načrtov sedanjega 
SGGN ni izdelan z aktivno participacijo. Z vidika 
hierarhičnosti je sistem kvazihierarhičen (Kovač, 
2018b), z vidika namembnosti pa enostranski (ena 
skupina uporabnikov na vseh ravneh).   

Prva alternativa (A1)
Z vsebinskega vidika je prva alternativa (a1) soro-
dna sedanjemu sistemu načrtovanja, iz katerega 
je tudi izpeljana. Obsega proces NGP, razvojni 
prostorski načrt države in ekoregij (rPDer) ter 
taktično-operativni načrt združenih gozdnogo-
spodarskih enot (TZGGe) oz. presojo trajnosti v 
ZGGe. Ta alternativa je instrument oblasti in služi 
demokratičnemu urejanju javnega interesa na stra-
teški ravni (ekosistemskih storitev) ter spremljanju 
trajnostnega razvoja gozdov na ravni združenih 
GGe. Je hierarhična, z vidika zgradbe nepopolna.

Druga alternativa (A2)
Drugo alternativo (a2) tvorijo proces NGP, stra-
teški načrt gozdov države in ekoregij (SDer) ter 
sistemsko enakovredna taktično-operativni načrt 
lastniško homogene gozdnogospodarske enote 
(TGGe) in enostavni gospodarski načrt gozdne 
posesti (eGGP) (Slika 2). Za zasebne posesti pod 
površinskim pragom so predvidene minimalne 
usmeritve za gospodarjenje z gozdovi (MUGG). 
Ta alternativa je hierarhična in z vidika zgradbe 
popolna. Vse gozdne površine so sistemsko skladne 
z nadrejenim strateškim načrtom, operativno raven 

pa obsegata taktično-operativni (TGGe) in enostavni 
gospodarski načrt (eGGP). Minimalne usmeritve 
(MUGG) ohranjajo integriteto gozdov in druge 
zaveze (npr. Natura 2000). Ta alternativa zadovoljuje 
potrebe oblasti, lastnikov gozdov in javnosti. 

Tretja alternativa (A3)
alternativa (a3) je sistemsko enakovredna drugi. 
edina razlika med njima je, da ta alternativa name-
sto strateškega načrta države in ekoregij (SDer) 
vključuje vsebinsko okrnjen razvojno-prostorski 
načrt gozdov države in ekoregij (rPDer). enako 
kot druga alternativa tudi ta zadovoljuje interese 
lastnikov gozdov, oblasti in javnosti. 

četrta alternativa (A4)
Ta alternativa ni hierarhična, niti ni popolna z vidika 
zgradbe. Obsega proces NGP, oba tipa načrtov na tak-
tično-operativni ravni (TGGe, eGGP) in minimalne 
usmeritve za gospodarjenje z gozdovi (MUGG). 
Ta alternativa ne ureja problematike javnega inte-
resa. Problemi, povezani z ohranjanjem gozdnih 
ekosistemov, varstvom narave in ekosistemskimi 
storitvami, bi se zato morali urejati zunaj SGGN 
s participativnimi upravljavskimi načrti ali mini-
malnimi usmeritvami za gospodarjenje z gozdovi. 

Peta alternativa (A5)
Tudi ta alternativa je z vidika zgradbe okrnjena. 
Obsega samo proces NGP ter razvojno-prostorski 
načrt gozdov države in ekoregij (rPDer). Zaradi 
manka taktično-operativnih načrtov, bi za vse 
površine, razen za tiste, za katere bi se načrti 
izdelali prostovoljno, veljale minimalne usmeritve 
za gospodarjenje z gozdovi (MUGG), izdelane v 
okviru nadrejenega razvojno-prostorskega načrta 
(rPDer). Ta sistem zadovoljuje samo potrebe 
oblasti in javnosti. 

Šesta alternativa (A6)
Zadnja alternativa (a6) ne predvideva sistemskih 
načrtov; vključuje samo strategijo oz. proces NGP, 
integrirani gozdarski informacijski sistem na ravni 
države in ekoregij ter minimalne usmeritve za 
gospodarjenje z gozdovi (MUGG). Informacijski 
sistem naj bi služil vsem uporabnikom, z njim pa 
bi bilo mogoče preverjati trajnostni razvoj gozdov 
in ekosistemskih storitev ter izdelovati načrte za 
različne tipe posesti. Ker so v tem SGGN vsi tipi 
načrtov prostovoljni, se za varovane gozdove in 
površine s pomembnimi ekosistemskimi sto-
ritvami po potrebi pripravljajo usmeritve za 
gospodarjenje z gozdovi ali upravljavski načrti.

Kovač, M.: Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji na razpotju: 
alternative sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (3. del)
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Preglednica 5/1: Lastnosti strateških načrtov
Table 5/1: Characteristics of strategic plans

št. Lastnost strateški načrt gozdov države 
in ekoregij (SDER)

razvojni prostorski načrt gozdov 
države in ekoregij (RPDER)

1 Prostorska enota država in velikoprostorske krajine 
(5–7 ekoregij)

velikoprostorska krajina 
(5–7 ekoregij/20–25 podekoregij)

2 Načrtovalska raven strateška strateška
3 Načrtovalski horizont dolgoročni dolgoročni

3 ekološka 
hierarhija da da

4 Mesto v  načrtovalski 
hierarhiji

služi izdelavi NGP; kot načrt države in 
ekoregije (SDer)  nadrejen vsem načrtom  sistemsko enakovreden SDer 

5 Uporabnik gozdarska, okoljska in druge politike, 
občine, nacionalna statistika

gozdarska, okoljska in druge politike, 
občine, nacionalna statistika

6 Status obvezen obvezen

7 Veljavnost trajna z revizijo na 5 let ali po potrebi trajna z revizijo na 5 let ali po 
potrebi

8 Odgovornost država in občine znotraj ekoregij država in občine znotraj ekoregij

9 Izdelovalec načrta država s službami, pooblaščeni 
gozdarski načrtovalci, firme 

država s službami, pooblaščeni 
načrtovalci, firme 

10 Viri podatkov

razpoložljivi državni in občinski  dokumenti, 
zakonodaja, rezultati  nacionalne krajinske/
gozdne  inventure, različni posnetki gozdov, 

drugi viri, ankete o zahtevah po 
ekosistemskih storitvah gozdov (eSG)

 in karta potencialnih eSG

razpoložljivi državni in občinski 
dokumenti, zakonodaja, drugi viri, 

rezultati nacionalne krajinske/
gozdne inventure, različni posnetki 
gozdov, ankete o zahtevah po eSG 

in karta potencialnih eSG
11 Postopek poteka sočasno z NGP, participativni participativni

12 Nacionalni pomen

usmerjanje in spremljanje trajnostnega razvoja 
gozdov in uspešnosti ukrepov 
gozdarske politike, definiranje 

strateških problemov, osnova za 
politični strateški dokument 

usmerjanje in spremljanje trajno-
stnega prostorskega razvoja gozdov 

in določenih ukrepov gozdarske 
politike, usklajevanje prostorskih rab

13 Mednarodni pomen morebitna poročanja morebitna poročanja

14 Vsebina*

analiza trajnostnega razvoja s kazalniki TGG,
glavni strateški problemi v državi in ekoregijah,

vizija razvoja gozdov in prostorskega razvoja eSG, 
eSG, kartografski pregled in coniranje,

generične strategije za gospodarjenje s skupinami 
rastišč in eSG,

funkcionalne strategije za gospodarjenje 
z gozdnimi kompleksi znotraj GGe,

minimalne usmeritve za gospodarjenje 
z gozdovi (MUGG)

glavni strateški problemi v ekoregiji,
vizija prostorskega razvoja eSG 

po ekoregijah,
eSG, kartografski pregled in 

coniranje,
funkcionalne strategije za 

gospodarjenje z eSG znotraj GGe,
minimalne usmeritve za 

gospodarjenje z gozdovi (MUGG)

Kovač, M.: Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji na razpotju: 
alternative sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (3. del)

3.4 Analiza vrzeli med alternativnimi 
načrtovalskimi sistemi 

3.4 Gap analysis of the alternative planning 
systems

Izmed šestih alternativ samo a2 in a3 izpolnjujeta 
vse izbrane lastnosti (Preglednica 7). Obe odliku-
jejo vse štiri hierarhije, skladnost informacijskih 
tokov in namembnost. Manj zaželenih lastnosti 
imajo preostale alternative, ki se bistveno ločijo 

z vidika namembnosti. Medtem ko alternative 
a0, a1 in a5 zadovoljujejo potrebe oblasti in 
javnega interesa (izbrani podatki o gozdu, eko-
sistemske storitve), alternativa a4 zadovoljuje 
samo potrebe lastnikov. Zadnja alternativa a6 
zagotavlja samo ustrezne informacijske osnove 
za analize in izdelave načrtov na prostovoljni 
osnovi. Za vse skupine sistemov sta značilni 
delna ali zelo velika mednarodna primerljivost z 
gozdarskimi načrtovalskimi sistemi, znanimi v 
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Preglednica 5/2: Lastnosti taktično-operativnih načrtov
Table 5/2: Characteristics of tactical and operational plans

št. Lastnost Taktično-operativni načrt združenih GGE 
(TZGGE)

Taktično-operativni načrt lastniško enovi-
te GGE (TGGE)

1 Prostorska 
enota združene GGe (2–3 sedanje GGe) GGe s površino  ca. 200 ha < P < ca. 5000 

ha; enote so lastniško čiste

2 Načrtovalska 
raven taktična taktično-operativna

3 Načrtovalski 
horizont srednjeročni srednjeročni

3 ekološka 
hierarhija ne ne

4
Mesto v 

načrtovalski 
hierarhiji

podrejen SDer, rPDer podrejen SDer, rPDer

5 Uporabnik gozdarska, okoljska in druge politike, občine, 
strokovne službe

lastnik gozdov/koncesionar, gozdarska 
inšpekcija, razvoj podeželja

6 Status obvezen obvezen za javne (državne in občinske) 
in zasebne komplekse 

7 Veljavnost
10–15 let ali z revizijo po potrebi (veljavnost

 lahko različna in se določi tudi glede na 
intenzivnost gospodarjenja)

10–15 let z revizijo po potrebi (veljavnost 
lahko različna in se določi tudi glede na 

intenzivnost gospodarjenja)
8 Odgovornost država  lastnik gozdov/koncesionar

9 Izdelovalec 
načrta

država s službami, pooblaščeni 
načrtovalci, firme  

lastnik/koncesionar, lastnik/
koncesionar v sodelovanju 

pooblaščenim načrtovalcem, firmo 

10 Viri podatkov

razpoložljivi državni in občinski dokumenti, 
zakonodaja, drugi viri, rezultati inventure 

ZGGe, različni posnetki gozdov, karta eSG, 
terenski opisi, sestojne karte

razpoložljivi državni in občinski  
dokumenti, zakonodaja, drugi viri, različni 

posnetki gozdov, karta eSG, rezultati 
inventure GGe, terenski opisi, sestojne karte

11 Postopek neparticipativni neparticipativni

12 Nacionalni 
pomen

spremljanje trajnostnega razvoja gozdov in 
skupin gozdnih tipov, preverjanje strategije 

NGP v ZGGe, spremljanje uspešnosti ukrepov

izvedba strategije v GGe in 
spremljanje uspešnosti ukrepov

13 Vsebina*

analiza trajnosti gozdov v združeni GGe in 
skupin rastišč, 

analiza stanja sestojev: LZ, prirastek, 
zdravstveno stanje,

cilji za skupine rastišč (LZ, priporočeni posek, 
drevesne sestave), 

generične usmeritve za skupine rastišč 

analiza trajnosti skupin rastišč in sestojev 
(LZ, zdravstveno stanje, drugo), 

cilji in generične usmeritve za skupine 
rastišč, priporočen posek,

funkcionalne usmeritve za sestojne tipe 
skupin rastišč in za eSG,

sestojna karta s planiranimi ukrepi po 
sestojih in kontrolna karta za spremljanje 

izvedenih ukrepov,
druge vsebine
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demokratičnih in gospodarsko razvitih državah 
srednje in severne evrope.

3.5 Stroškovna analiza 
3.5 Cost analysis 

Z vidika absolutne porabe ur (Preglednica 8; 
kolona ur SGGN) in finančnih sredstev (kolona 
eUr/1ha, eUr/1 ha, leto) so bile izračunane alter-
native a0, a1, a2 in a4. Tretja alternativa (a3) je 

stroškovno zelo podobna drugi (a2; zaradi malo 
manjšega obsega dela nekoliko cenejša). Izjemi 
sta peta alternativa (a5), katere izdelava zaradi 
manka taktično-operativne ravni terja najmanjšo 
porabo ur (a1 – ure/stroški za TZGGe) in šesta 
(a6), za katero je poleg NGP in MUGG potrebna 
izgradnja informacijskega sistema in je kot taka 
z vidika obsega dela zahtevnejša od pete (a5) in 
manj zahtevna od prve (a1) alternative.
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Preglednica 5/3: Lastnosti taktično-operativnih načrtov 
Table 5/3: Characteristics of tactical and operational plans

št. Lastnost enostavni gospodarski načrt gozdne posesti (EGGP)

1 Prostorska enota posest s površino 0–15 ha < P ≤ 200 ha; 
posesti so lastniško čiste 

2 Načrtovalska raven operativna
3 Načrtovalski horizont srednjeročni
3 ekološka hierarhija ne
4 Mesto v načrtovalski hierarhiji podrejen SDer, rPDer
5 Uporabnik lastnik gozdov/koncesionar, gozdarska inšpekcija, razvoj podeželja

6 Status obvezen za javne (državne in občinske) posesti ne glede na velikost 
in zasebne posesti 

7 Veljavnost 10–15 let z revizijo po potrebi (veljavnost lahko različnain se določi
 tudi glede na intenziteto gospodarjenja)

8 Odgovornost lastnik gozdov/koncesionar, lastnik/koncesionar v sodelovanju 
pooblaščenim načrtovalcem, firmo

9 Izdelovalec načrta lastnik/koncesionar, lastnik/koncesionar v sodelovanju licenciranim 
načrtovalcem 

10 Viri podatkov
razpoložljivi državni in občinski dokumenti, zakonodaja, drugi viri, 

karta eSG,  rezultati lokalne inventure - terenski opisi, različni posnetki 
gozdov, sestojne karte

11 Postopek neparticipativni
12 Nacionalni pomen izvedba strategije in spremljanje uspešnosti ukrepov

13 Vsebina*

analiza sestojev (LZ, zdravstveno stanje, drugo),
cilji za sestoje, priporočen posek, 

ukrepi za sestoje in za eSG,
sestojna karta s planiranimi ukrepi po sestojih in kontrolna karta 

TGG = trajnostno gospodarjenje z gozdovi; eSG = ekosistemske storitve gozdov; LZ = lesna zaloga; druge kratice = glej druge tabele; 
minimalne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi (zunaj in znotraj Natura 2000) se glede na alternativo izdelujejo v hierarhično 
najvišjem načrtu. V primeru 4. alternative, ki je brez strateškega načrta, je minimalne usmeritve treba narediti posebej za vsako 
ekoregijo. Vsebina*: vsebine posameznih načrtov so zgolj okvirne in bodo morale biti še določene.  

Z vidika absolutne porabe ur (in finančnih sred-
stev) so od izhodiščne alternative a0 ugodnejše vse 
nove alternative, tudi zahtevnejše, kot so a1, a2, 
a3 in a4. Glavne razlike med ocenami stroškov 
so zaradi minimalnega podvajanja vsebin in del 
v novih tipih načrtov ter opustitve načrtovanja 
v posestih pod merskim pragom. Vsebinsko 
najpopolnejša alternativa a2, ki vključuje tudi 
desetletno izvajanje kontinuirane nacionalne 
gozdne inventure, je med novimi alternativami 
z vidika porabe ur in finančnih sredstev najob-
sežnejša. V primeru privzema praga minimalne 
površine 15 ha bi bil potreben delež ur v primerjavi 
z alternativo a0 manjši za 25 %, če pa bi minimalna 
površina znašala 10 ha, bi bil delež ur od nje (a0) 
manjši za 17 %. V obeh primerih bi obseg z načrti 
nepokritih gozdnih površin znašal 556.900 ha oz. 
450.000 ha. Poraba časa za obstoječi sistem a0 in 
alternativo a2 z minimalno površino 15 ha znaša 

1,28 oz. 1,62 ur/1 ha (oz. 47,91 eUr/ha oz. 60,36 
eUr/ha). Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da 
alternativni sistem a2 obsega tudi izvedbo naci-
onalne gozdne inventure ter izdelavo strateškega 
načrta za državo in ekoregije.

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUčKI 
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

V minulih desetletjih je slovensko gozdarstvo 
oblikovalo načrtovalski sistem s tremi ravnmi in 
tremi tipi načrtov. Zanj je značilno, da gozdove 
obravnava ne glede na lastništvo in zajema vse 
posesti ne glede na velikost. Od prve zasnove 
sistema v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
se z vidika zgradbe ni spreminjal (Kovač, 2018b). 
Ob spremembi Zakona o gozdovih l. 1993 (ZOG 
1993–2016) je bila dodana le še izvedbena (goji-
tvena) načrtovalska raven, na kateri je precej 
intenzivno načrtovanje neobvezno potekalo že 
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dobro desetletje prej (Golob, 1992). Vse od vstopa 
države v eU so se predvsem v načrte GGe dodajale 
vsebine, povezane z varstvom gozdnega okolja in 
narave, naravno in kulturno dediščino ter voda. 
Vseskozi se je povečevala tudi normativnost. Za 
zdajšnji SGGN je tako mogoče reči, da je izjemno 
reguliran z vidika obveznosti izdelave načrtov, 
obveznih vsebin načrtov in načrtovanih ukre-
pov ter skrajno omejujoč z vidika sodelovanja 
lastnikov v načrtovalskem procesu in njihovega 
odločanja (Kovač, 2018b). To dejstvo, poleg 
nekaterih informativnih virov (Commission, 
2016), potrjuje tudi nova vseevropska študija (ki 
vključuje 25 držav eU 28 oz. njihovih regij /razen 
Malte, Cipra in Luksemburga/ ter švicarski kanton 
aargau, Norveško, Srbijo, Bosno in Hercegovino 
in Severno Makedonijo), ki razkriva, da so pravice 
slovenskih lastnikov gozdov do gospodarjenja z 

lastnimi gozdovi zaradi sistema načrtovanja in 
omejitev lastninskih pravic zelo majhne. Z vidika 
indeksa teh pravic se Slovenija uvršča med najmanj 
liberalne države v eU in med 31 možnimi zaseda 
25. mesto; pred romunijo, Srbijo, Bosno in Her-
cegovino, Grčijo, Bolgarijo in Makedonijo vendar 
za Madžarsko, Slovaško in Hrvaško (Nichiforel in 
sod., 2018). K indeksu pravic še informacija, da 
vse (ali pretežna večina) evropske države prizna-
vajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi in s tem 
ekološko, ekonomsko in socialno vlogo gozdov 
(Schmithüsen in Hirsch, 2010; forest europe, 
2019) in imajo posamezne, npr. Švica, to zavezo 
celo zapisano v ustavi (Bundesverfassung, 2019). 

različne SGGN so v minulih desetletjih razvila 
tudi gozdarstva in oblasti drugih evropskih držav. 
avstrijsko je l. 1988 uvedlo enoravninski sistem 
gozdarskega načrtovanja. Osrednji dokument je 

Slika 2: Tipi načrtov v ekoregiji: Strateški načrt gozdov v mejah ekoregije (SDer), taktični načrti lastniško enovitih 
GGe (TGGe) in enostavni gospodarski načrti za gozdne posesti (eGGP). Površine pod minimalnim pragom (zeleno 
obarvano) urejajo minimalne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi (MUGG) (slika je simbolična).
Figure 2: Types of plans in an ecoregion: strategic plan within the ecoregion boundaries (SDER), tactical plans of private/
public forest management units and simple management plans for forest estates (EGGP). Areas below the threshold (colored 
green) are regulated by the minimal guidelines for forest management (MUGG) (symbolic picture)
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razvojni načrt gozdov, v okviru katerega potekata 
kartiranje in ovrednotenje štirih glavnih skupin 
funkcij gozdov (lesnoproizvodna, varovalna, okolj-
ska /podnebna, hidrološka/, prostočasna)(WeP = 
Waldentwicklungsplan; BMLfUW, 2008). S tem 
dokumentom, ki zajema vse nacionalne gozdove 
in s spremljanjem stanja gozdov s kazalniki traj-
nostnega razvoja gozdarstva (BMLfUW, 2015; 
forest europe, 2017; Gfra), se na ravni države 
zagotavlja trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Vsi 
gospodarski načrti na nižjih prostorskih ravneh 
(npr. načrt GGe, posestni načrt) so prostovoljni.

Švicarski kantoni razvijajo hierarhične triravnin-
ske in dvoravninske ter enoravninske načrtovalske 
sisteme. Sistemi predstavljajo poljubne kombinacije 
strateških načrtov kantonov (richtplan), njim 
podrejenih razvojnih načrtov gozdov (WeP), ki 
enako kot v avstriji obravnavajo razvoj gozdov 
skupaj s tremi skupinami funkcij gozdov /lesnopro-
izvodno, varovalno-zaščitno ter okoljsko-prostoča-

sno/) in klasičnih gospodarskih načrtov obratov in 
posesti (eDMZ, 1991; KZUG-eGWald, 1998/2018). 
V večravninskih sistemih se tipi načrtov ločijo po 
vsebini. Nadrejena raven je  največkrat predsta-
vljena z načrtom razvoja gozdov (ki je podrejena 
strateškemu načrtu kantona), podrejene ravni pa 
z načrti obratov in posesti (npr. kantoni Zürich, 
Zug, Graubünden). Na drugi strani eno-ravninski 
načrti (npr. kanton Bern) podajajo bistvene vsebine 
glede razvoja gozdov in njegovih funkcij v enem 
dokumentu, ki združuje lastnosti strateškega načrta 
in načrta razvoja gozdov (KwaG, 2014).

Dvoravninsko, nehierarhično načrtovanje  poteka 
tudi v franciji. Medtem ko na ravni departmajev 
izdelujejo večletne regionalne načrte razvoja gozdov 
(Le plan pluriannuel régional de développement 
forestier; Draaf H-N, 2012 - 2016), na operativni 
ravni izdelujejo gospodarske načrte za gozdne pose-
sti, večje od 25 ha (Plan simple de gestion forestière; 
eC/DG-eNV 2014, glej tudi Kovač, 2018b). 

Preglednica 6: Shematski pregled alternativnih sistemov načrtovanja
Table 6: Schematic overview of the alternative planning systems

Prostorska raven Raven A0 Novi sistemi (A1-A6) A1 A2 A3 A4 A5 A6
Država obstoječa reNGP

Država nova nacionalni gozdni pro-
gram – strategija (NGP) x x x x x x

GGO današnje meje obstoječa načrt GGO

ekološka regija/ podregija nova strateški načrt gozdov 
države in ekoregij (SDer) x

ekološka regija/ podregija nova
razvojni prostorski načrt 
gozdov države in ekoregij 

(rPDer)
x x o* x o*

Lastniško heterogena (sedanja) 
GGe obstoječa načrt GGe

Združene sedanje GGe nova taktični načrt združene 
GGe (TZGGe) x

Lastniško homogena GGe; 
P > 200 ha nova taktično-operativni načrt 

GGe (TGGe) o x x x o o

G. posest; 200 ha ≥ Pd > 0 ha 
(državna) 

G. posest 200 ha ≥ Pz > 15 ha 
(zasebna)

nova
enostavni gospodarski 
načrt gozdne posesti 

(eGGP)
o x x x o o

Odsek obstoječa gojitveni 
načrt

Posest/parcela Pz ≤ 15 ha nova
minimalne usmeritve za 
gospodarjenje z gozdovi 

(MUGG)
o x x x x x

x = zakonsko obvezno; o = prostovoljno; * načrta SDer in rPDer sta enakovredna in se vedno rabita izmenjujoče; če se dela en, se ne 
dela drugi in obratno; G. posest = gozdna posest; Pd = državna/javna posest; Pz = Posest zasebna; posest je lahko v več parcelah. a0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6 =alternativa 0, 1, 2, 3;
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Najbolj deregulirano je gozdarsko načrtovanje 
na Švedskem (Nylund, 2009; eC/DG-eNV, 2014), 
kjer je izdelava vseh načrtov prostovoljna. Ne 
glede na to je precej gozdov prekritih z načrti, ki 
jih izdelujejo za gozdne posesti vseh velikostnih 
redov. Podobno kot druge države tudi Švedska, 
čeprav brez obveznih načrtov, zagotavlja multi-
funkcionalnost gozdov (Wallin, 2017). 

alternative SGGN a0 in a1-a6 je z vidika 
obveznosti izdelovanja načrtov mogoče razvrstiti 
na zelo oz. malo regulirane, z vidika odgovor-
nosti za načrtovanje na neliberalne oz. liberalne 

(pri slednjih je odgovornost za načrte smiselno 
porazdeljena med različne akterje, kot so oblast, 
lastniki gozdov), z vidika namembnosti pa na malo 
ali široko uporabne (zadovoljevanje potreb vseh 
uporabnikov, samo izbranih ali nobenih nepo-
sredno). Štiri izmed šestih alternativ (a1, 2, 3, 5) 
uvajajo tudi demokratični načrtovalski proces za 
urejanje problematike javnega interesa v gozdovih. 

Z vidika mednarodne primerljivosti alternativa 
a0 kot celota ni primerljiva z nobenim sistemom 
v tujini. enako velja za alternativo a1. alternativi 
a2 in a3 je skupaj s tipi načrtov mogoče zaslediti 

Preglednica 7: analiza vrzeli med alternativami SGGN
Table 7: Gap analysis of the alternative planning systems

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6

Ciljne uporabniške skupine O O VD VD L O NI

Popolnost prostorske hierarhije D N D D N N na

ekoregija – GGO D D D D N D na

ZGGe, GGe, posest D D D D D N na

Sestoj/oddelek  D N D D D N na

Popolnost fitogeografske hierarhije N D D D N N na

ekoregija/podekoregija N D D D N D na

Skupina rastišč N D D D D N na

rastiščno gojitveni razred D - - - - -

Popolnost načrtovalske hierarhije N N D D N N na

Strateški vidik N D D D N D na

Taktični vidik D D D D D N na

Operativni vidik D N D D D N na

Skladnost informacijskega s procesnim tokom 
in načrtovalsko hierarhijo N D D D O O na

Temporalna hierarhija – usklajenost z vidika 
trajanja veljavnosti načrtov N D D D O O na

Popolnost namembnosti načrtov N N D D N N na

Lastniki N N D D D N na

Oblast, administracija D D D D N D na

Drugi uporabniki D D D D N D na

Demokratičnost načrtovalskega postopka N D D D N D na

Informiranje D D D D N D na

Participativno učenje N D D D N D na

Iskanje konsenza N D D D N D na

redundantnost – podvajanje vsebine D N N N O O na

Mednarodna primerljivost (SGGN v državah) - - f, CH CH De a S
O = sistem za oblast; VD = sistem za vse deležnike; L = sistem za lastnike gozdov; NI = sistem za nikogar 
(vse prostovoljno); D = da; N = ne; na = ni mogoče oceniti; f=francija; CH = Švica; De = Nemčija; a = avstrija; 
S = Švedska; SK = Slovaška;

Kovač, M.: Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji na razpotju: 
alternative sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (3. del)



GozdVestn 77 (2019) 7-8 303

v švicarskih kantonih, pri čemer kaže izpostaviti 
predvsem kantone Zürich, Zug, Wallis, Graubün-
den, ki razvijajo večravninske hierarhične sisteme. 
alternativo 2 je mogoče zaslediti tudi v franciji, 
kjer so regionalni načrti precej splošni. alterna-
tiva a4 je zelo pogosta v italijanskem, nemškem, 
španskem in skandinavskem gozdarstvu. Zadnji 
dve alternativi, a5 in a6, je kot celoti mogoče 
najti v avstriji oz. na Švedskem (eC/DG-eNV, 
2014; Kovač, 2018b). razviti in v študiji opisani 
SGGN niso edini mogoči. S kombiniranjem in 
upoštevanjem še katerega dejavnika je mogoče 
oblikovati še kakšno vmesno obliko. 

Z vidika zgradbe sta najbolj popolni alternativi 
a2 in a3, ki se bistveno razlikujeta le v podrob-
nosti strateškega načrta. V primerjavi z drugimi 
ta dva sistema nudita minimum informacij vsem 
uporabnikom načrtov, omogočata dolgoročno 
spremljanje razvoja vseh gozdov in ekosistemskih 
storitev na ravni države in ekoregij ter zagotavljata 
izvedbo ukrepov in usmeritev v vseh vrstah gozdne 
posesti. Sta tudi demokratična; ustvarjata namreč 
ugodne pogoje za razvoj gozdov in lastnikov 
gozdov (prim. Hayek, 2001) ter logično delita 
odgovornost za reševanje problemov, pri čemer 
strateške prepuščata državi, taktično-operativne 
pa vsem vrstam lastnikov gozdov. 

Manj popolne so alternative a1, a4 in a5. 
Prva in peta, prav tako participativni, sta name-
njeni samo oblasti in omogočata le spremljanje 
trajnostnega razvoja gozdov in ekosistemskih 
storitev na ravni države, ekoregij in združenih 
GGe. Operativno načrtovanje ostaja prostovoljno. 
Na drugi strani relativno draga alternativa a4 
ureja samo operativno načrtovanje z gozdovi. 
Čeprav sistemsko ne omogoča demokratičnega 
urejanja javnega interesa in spremljanja trajno-
stnega razvoja gozdov, je ta načrtovalski sistem v 
evropskih državah zelo razširjen. Z izjemo prve, 
alternative a2, a3 in a4 omogočajo načrtovanje 
in gospodarjenje z obrati, ki bi nastali z združe-
vanjem lastnikov gozdov. 

V okviru alternativnih sistemov je mogoče 
urejati tudi gozdarstvu sorodna področja, kot 
je npr. lovstvo, kar pa terja vključevanje drugih 
strokovnjakov. Za gospodarjenje z divjadjo se 
zdijo primerni predvsem ekoregionalni načrti, 
s katerimi bi bilo mogoče precej dobro reševati 

probleme, povezane s tipi gozdov (tudi habitatnimi 
tipi Natura 2000), in jedrne areale določenih 
populacij divjadi oz. vrst. Na drugi strani so 
za multifunkcionalno gospodarjenje s celotno 
posestjo (v primeru interesov lastnikov) zaradi 
optimiranja donosov in investicij ter usmeritev 
gospodarstev primerni taktično-operativni načrti 
GGe in načrti za gozdne posesti s površinami, 
večjimi  od 40 ha. Teme, ki bi jih bilo mogoče 
potencialno (samo na osnovi zahtev lastnikov) 
vključevati v te načrte, so izbrane ekosistemske 
storitve (npr. gospodarjenje za ogljik, gospodar-
jenje za rekreacijo /ureditev poligonov za gorsko 
kolesarjenje, sankanje/, nabiralništvo /kostanj, 
gobe, drugi sadeži/) ter kmetijsko gospodarjenje. 

Pri izbiri alternative je treba upoštevati tudi 
stroškovno analizo, čeprav je sedanje izračune, 
zaradi nepoznavanja vseh stroškov nekaterih pred-
videnih dejavnosti (participacija, razdrobljenost) in 
posledično uvedenih velikih faktorjev povečanja ur 
(fU), treba razumeti v pomenu relativne primerjave. 
Glede stroškov alternative a0 je treba zapisati, da 
ne vključujejo nacionalne gozdne inventure. Če 
bi bili vključeni, bi bili njeni stroški z vidika ur 
višji za 8 % (skupaj 1.65 mio ur; skupaj 61,46 mio. 
eUr). Velike rezerve za nižanje stroškov  pomeni 
tudi dobra organizacija dela. Tako kot delovne 
procese sedanje inventarizacije ZGS (prim. Kozo-
rog in sod., 2013) bi bilo z dobrimi strokovnimi 
in organizacijskimi ukrepi (šolanje terenskih ekip, 
uvedba načrtovalskih licenc za izvajalce) mogoče 
optimirati tudi stroške alternativnih sistemov. V 
nasprotju z alternativo a0 le-ti namreč vsebujejo 
precej visoke faktorje povečanja ur (fU). 

V povezavi s stroški sedanjega in prihodnjih 
načrtovalskih sistemov zasluži posebno vprašanje 
razdrobljenost posesti. Čeprav alternativni sistemi 
predpostavljajo, da bi precejšen del površine 
gozdov ostal neurejen, torej v jurisdikciji zakono-
daje in minimalnih usmeritev za gospodarjenje z 
gozdovi (MUGG), velja poudariti, da praga mini-
malne površine ni smiselno zmanjševati v nedo-
gled. V primeru  zmanjšanja minimalne površine 
na 5 ha, bi skupna površina takih posesti še vedno 
znašala 300.000 ha (Pezdevšek Malovrh, 2013; 
Premrl, 2014). Nadalje, dodatni preračun za alter-
nativo a2 kaže, da bi bila le-ta, v primeru popolne 
odprave minimalne površine (MUGG = 0 ha)  
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v primerjavi s sedanjo alternativo a0 z vidika 
obsega ur, dražja za 18 % (skupaj 1,798 mio ur), 
z vidika finančnega obsega pa za 14 % (skupaj 
64,92 mio. eUr). Vendar bi sistem vključeval 
desetletno nacionalno gozdno inventuro, prvo 
izdelavo in revizijo strateških načrtov države in 
ekoregij, vse operativne načrte in veliko rezerv v 
faktorjih povečanja ur (fU). In ker gospodarjenja 
z majhnimi posestmi zaradi specifičnih potreb in 
najrazličnejših (ne)interesov lastnikov praktično 
ni mogoče vtkati v kontekst načrtnega usmerjanja 
razvoja gozdnih kompleksov in skupin rastišč, bi 
obvezna izdelava gospodarskih načrtov za tovrstne 
posesti imela zgolj značaj birokratske ovire ter bi 
odražala veliko nezaupanje oblasti do lastnikov 
gozdov. Na drugi strani je velika razdrobljenost 
posesti v razredu 0–5 ha (Medved in sod., 2010; 
Pezdevšek Malovrh, 2013; Premrl, 2014) velik 
izziv za oblast in stroko. Pri tem bi prvo omenjeno 
moralo skrbeti predvsem, kako popraviti posle-
dice, ki jih je z odločitvami povzročila oblast v 
preteklosti (prim. Kovač, 2018b), drugo pa, kako 
predvsem male posestnike navdušiti za združeva-
nje v gozdne obrate. Samo na tak način je namreč 
mogoče v razdrobljenih in večinoma neučinkovito 
gospodarjenih gozdovih, brez omembe vrednih 
stroškov, relativno hitro vzpostaviti učinkovito in 
tudi finančno sprejemljivo gospodarjenje, ki bo 
v korist lastnikov gozdov in družbe. 

Posebno obravnavo, ki presega okvir te raz-
prave, zasluži še inventarizacija gozdov. Samo 
v informacijo naj služi navedba, da bo sedanji 
koncept inventarizacije gozdov treba spremeniti 
ne glede na spremembo načrtovalskega sistema. 
razlog temu je dejstvo, da obravnava podatkov in 
uporaba rezultatov, ki jih ustvarja sedanji koncept, 
nista vedno v skladu s statistično teorijo, niti nista 
zgradba in sestava sedanjega informacijskega 
sistema primerljivi z rešitvami v razvitih drža-
vah. Kot je mogoče sklepati, se bodo zaradi take 
reorganizacije zagotovo spremenili tudi stroški.

Manjše prihranke, ne da bi pri tem bilo ogro-
ženo samo gospodarjenje z gozdovi, lahko prinese 
tudi ohlapnejše določanje veljavnosti načrtov. 
Čeprav so dandanes pogoste predhodne revizije 
načrtov zaradi različnih dejavnikov, je tudi res, da 
vse GGe niso podvržene škodljivim zunanjim vpli-
vom in niso gospodarjene z enako intenzivnostjo. 

V tujini izvedbene načrte večinoma izdelujejo za 
čas 10–20 let (eC/DG-eNV, 2014; KWaG 2014). V 
prid bolj prilagodljivemu načrtovalskemu obdobju 
in morebitnemu podaljšanju zakonskega roka (npr. 
na 15 let)  so tudi spoznanja iz sedanjih načrtov 
GGe; kljub desetletni veljavnosti načrtov cilje v 
številnih GGe določajo za obdobje 15 ali 20 let 
(ZGS, 2019; Kovač in sod., 2018). 

Pomenljiva je tudi primerjava stroškov načr-
tovanja s tujino. Upoštevaje dejstvo, da je za 
hektar načrtovanja na treh ravneh potrebne 1,28 
ure (oz. 1,25 ure brez načrtov GGO) in ustrezne 
urne postavke, znaša cena  zdajšnjega načrtovanja 
(predvsem za potrebe oblasti) 47,90 eUr na hektar 
(oz. 46,42 eUr/ha brez načrtov GGO). Ocena je 
primerljiva s tržnimi cenami načrtov v tujini, ki 
so z vidika vsebin običajno skromnejši. V avstriji 
znaša tržna cena načrtov za male posesti 60 eUr/
ha, za srednje velike (100–200 ha) 50 eUr/ha, za 
velike (200–400 ha in več) pa 40 eUr/ha (ustni vir). 
V franciji država pod določenimi pogoji subven-
cionira stroške izdelave gospodarskih načrtov in 
revizije; za načrte za posesti s površino 10–25 ha 
(le-ti so prostovoljni) lastniku prispeva 70 eUr/ha,  
za načrte za posesti, večje od 25 ha (le-ti so 
obvezni), pa prispeva 1500 eUr za načrt in še  
20 eUr za vsak hektar nad 25 ha gozdne površine 
(arrêté, 2003). V ZDa so cene za načrte različne 
in odvisne od namena načrta ter statusa gozdarja 
(državni gozdar, zasebni konzultant). V primeru 
programa certificiranja/ohranjanja znašajo cene 
za izdelavo GG-načrta za manjšo posest (8–40 ha)  
1000–1500 eUr. Cene načrtov se z velikostjo 
posesti  zmanjšujejo in v primeru 400 ha površine 
znašajo 4000–5000 eUr (npr. GTCf, 2019). 

Poleg omenjenega številne alternative SGGN 
prinašajo še dobrodejne stranske učinke. Ker 
vključujejo nacionalno gozdno inventuro, tako 
omogočajo nemoteno poročanje za procese forest 
europe, UN/eCe, Global forest resource assesse-
ment, Habitatno direktivo, za Okvirno konvencijo 
ZN za podnebne spremembe ter za podobne 
evropske predpise.

 Upoštevaje zdajšnje stanje in potrebe po 
nadaljnjem razvoju gozdarskega načrtovanja v 
Sloveniji, je v prihodnje smiselno:
• vse uporabnike GG načrtov seznaniti s stanjem  
 v načrtovanju ter jih povabiti k široki in  
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 objektivni razpravi, ki naj poteka okoli sedaj  
 veljavnega SGGN in novih alternativ (tudi  
 drugačnih od tu predstavljenih),
• pridobiti informacije in izkušnje o izbranih  
 načrtovalskih sistemih v tujini (predvsem v  
 CH, a, De),
• izbrati eno ali dve alternativi in ju testirati v  
 nekaj različnih GGe, 
• analizirati prednosti in pomanjkljivosti  
 alternativ v primerjavi z izhodiščno (sedanji  
 sistem) ter v konsenzu z deležniki, med  
 katerimi morajo biti tudi lastniki gozdov, izbrati  
 eno izmed njih.

5 SUMMARY

Despite the duration of the present forest mana-
gement planning system, the forestry has not 
launched a broad discussion about its adequacy 
and possible different development. The system, 
encompassing the forest management plans of 
forest regions, forest management units and silvi-
cultural plans, has been systematically studied only 
since 2006, when the assessment of the planning 
contents, planning procedures and studying of 
the planning system structure first took place. 
as the present system is not optimal, the forest 
sector needs a new one, which will be in line 
with the theoretical requirements of systems and 
modern forest planning. additionally, the system 
should also reflect forest ownership structure 
and democratic social order as well as it should 
assist forest policy in monitoring the impacts of 
the implemented actions and forest owners in  
performing sustainable and economically efficient 
forest management.

The study was conducted in several phases. 
The first one was focused on the structure of the 
planning systems and the types of plans, the second 
on determining the alternative systems starting 
points and forming the systems along with the 
types of plans and the third on the determination 
of indicators for gap analysis. The last phase dealt 
with the cost analysis of the present system and 
of selected alternatives.

Six new alternatives were developed (Table 6). 
from the content point of view, the first (a1) is 
related to the present planning system (a0), from 
which it was derived. It comprises the process of 

national forest program (NfP), the development 
plan of the forests of the country and ecoregions 
and the tactical and operational plan of the merged 
(present) forest management units. The firstly 
mentioned plan is superior and is designed in 
a participatory way. This alternative represents 
an instrument of the authorities and is used for 
regulating public interest on the strategic level 
(ecosystem services) and for monitoring susta-
inable forest development at the level of merged 
forest management units.

The second alternative (a2) is composed of 
the NfP as a process, the strategic plan of the 
forests of the country and ecoregions, systemi-
cally equivalent tactical and operational plans 
of private/state forest management units (new 
forest management units) and simple forest 
estate management plans (figure 2). Minimal 
guidelines for forest management are foreseen 
for private properties under the threshold area. 
This alternative is hierarchical and complete 
from the viewpoint of the system structure. The 
alternative meets the needs of the authorities, 
forest owners and the public. Very similar is the 
third alternative. Instead of the strategic plan, it 
includes the development plan of the forests in 
the country and ecoregions. 

The fourth alternative is incomplete from the 
structural viewpoint. It comprises the NfP as a 
process, both types of plans on the tactical and 
operational level and minimal guidelines. This 
alternative does not regulate public interest.

The fifth alternative (a4) has a simple structure. 
It comprises only the NfP as a process and the 
development plan of the country and ecoregions. 
Due to the absence of the tactical and operational 
plans, only minimal guidelines for forest mana-
gement and statutory regulations are in force for 
all areas (except for those, for which the plans 
will be prepared voluntarily). This system meets 
only the needs of the authorities and the public. 
The last alternative (a6) does not contain any 
plans. It only includes the NfP and provides an 
integrated forestry information system on the 
level of ecoregions and minimal guidelines for 
forest management. This information system 
should assist all users in their preparation of 
plans and analyses.
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The gap analysis of the planning alternatives 
uncovered that all selected characteristics are met 
only by the second and the third alternative. Both 
of them excel the spatial, ecological, planning and 
temporal hierarchy, consistency of information 
flows and purpose. all the other alternatives are 
incomplete.

Considering the man-power (in hours) needed 
for the design of the planning system, all the new 
alternatives are more favorable than the present 
system. The most complete second alternative 
requires 17% - 25% less time and the other alter-
natives even less. Huge reserves are also hidden 
in an optimization process.

Based on the present conditions, it is reasonable 
to: i) inform all users of forest management plans 
about the conditions in current forest planning and 
invite them to a broad and objective discussion 
about planning systems, ii) acquire information 
and experiences about the selected planning 
systems in foreign countries, iii) select one or 
two alternatives and test them in different forest 
management units, iv) analyze the advantages and 
disadvantages of the alternatives in comparison 
with the present system and select one of them 
with the consent. 

6 ZAHVALA
6 ACKNOWLEDGEMENTS

Študija je nastala v okviru Javne gozdarske službe 
Nal. 4, ki jo financira MKGP. Za nekatere v članku 
zapisane ideje, priporočila ter za vsebinsko izčrpne 
pogovore o gozdarskem načrtovanju, ki so potekali 
več let, se najlepše zahvaljujem mag. J. Zafranu, 
dipl. inž. gozdarstva. Dr. a. Japlju se zahvaljujem za 
priporočila za izboljšanje prispevka, dr. a. ferreiri 
za izdelavo slik. Zahvaljujem se tudi dr. J. Krču in 
dr. Š. Pezdevšek Malovrh, ki sta mi posredovala 
podatke o razdrobljenosti lastništva, ter dr. N. 
Krajnc za literaturo. In nazadnje, iskreno zahvalo 
namenjam anonimnemu recenzentu prispevka, 
ki mi je z dopolnili in pripombami ta prispevek 
pomagal narediti boljši.

7 VIRI
7 REFERENCES

aarhuška konvencija, 2004. Zakon o ratifikaciji 
Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah (MKDIOZ).

anko B. 1998. Krajinskoekološka izhodišča tipizacije 
gozdnate krajine. Zbornik gozdarstva in lesarstva, 
57: 153–206.

arrêté 2003. (arrêté n°2003-212 du 11 février 2003). 
aide a l'etablissement d'un premier PSG ou a 
l'amelioration d'un PSG lors de son renouvellement. 
annexe 9, Page 1,2,3/3.  

arrS 2018: Sklep o ceni ekvivalenta polne zaposlitve 
za leto 2018. (http://www.arrs.si/sl/progproj/cena/
cena-19.asp)

Bachmann P. 2003. Changes in Swiss forest management 
and in forest planning. V: Bončina a. (Ur.) The 
21st forestry Study Days. Ljubljana 27-28 March, 
Slovenia. University of Ljubljana, Biotechnical faculty, 
Department of forestry and renewable forest 
resources: 53–64.

Bachmann P. 2005. forstliche Planung I, II, IIIl. 
Skript. Zürich, Professur für forsteinrichtung und 
Waldwachstum, eTH Zürich.

Bachmann P., Bernasconi a., Bohnenblust S., Buehler U. 
1996. forstliche Planung/La planification forestière. 
Berne, BUWaL/OfefP. 

Bachmann P., Bettelini D., Cantiani M. 1999. 
Développements récents de la planification forestière 
en Italie du Nord et en Suisse. revue forestière 
française, 51: 259–274.

Bailey r.G. 1983. Delineation of ecosystem regions. 
environmental management, 7: 365–373.

Bailey r.G. 2004. Identifying ecoregion boundaries. 
environmental management, 34: 14–26.

Bettinger P., Boston K., Siry J.P, Grebner D.L. 2017. forest 
management and planning. elsevier, academic Press.

BMLfUW 2008. Waldentwicklungsplan - richtlinien 
über Inhalt und ausgestaltung - fassung 2006.  Wien, 
republik Österreich, Bundesministerium für Land- 
und forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft:

BMLfUW 2015. Nachhaltige Waldwirtschaft  in 
Österreich; Österreichischer Waldbericht 2015. Wien, 
republik Österreich, Bundesministerium für Land- 
und forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: 
157 s.

Brukas V., Kuliešis a., Sallnäs O., Linkevičius e. 2011. 
resource availability, planning rigidity and realpolitik 
in Lithuanian forest utilization. Natural resources 
forum, 35: 77–88.

Brukas V., Sallnäs O. 2012. forest management plan as 
a policy instrument: Carrot, stick or sermon? Land 
Use Policy, 29: 605–613.

Kovač, M.: Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji na razpotju: 
alternative sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (3. del)



GozdVestn 77 (2019) 7-8308

Brukas V., Weber N., 2009. forest management after 
the economic transition—at the crossroads between 
German and Scandinavian traditions. forest policy 
and economics 11, 586–592.

Bryson J.M. 2011. Strategic planning for public and 
nonprofit organizations: a guide to strengthening 
and sustaining organizational achievement. John 
Wiley & Sons: 547 s.

Buchy M., Hoverman S. 2000. Understanding public 
participation in forest planning: a review. forest 
policy and economics, 1: 15–25.

Bundesverfassung, 2019: Bundesverfassung der 
Schweizerischen eidgenossenschaft (https://www.
admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/
index.html). 

Commission (european Commission), 2016. fitness 
Check of the of the eU Nature Legislation (Birds 
and Habitats Directives). Brussels, Commission 
Staff working document (SWD 2016), 472, final, 
16. 12. 2016. 

Cullotta S., Bončina a., Carvalho-ribeiro S.M., Chauvin 
C., farcy C., Kurttila M., Maetzke f.G. 2014. forest 
planning across europe: the spatial scale, tools, and 
inter-sectoral integration in land-use planning. 
Journal of environmental Planning and Management, 
58: 1384–1411. 

Daniels S.e., Walker G.B., 1996. Collaborative learning: 
improving public deliberation in ecosystem-based 
management. environmental impact assessment 
review, 16: 71–102.

Draaf H-N 2012 - 2016. Plan Pluriannuel régional 
de Développement forestier de Haute-Normandie 
rapport et annexes 2012–2016. Direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
de Haute-Normandie. (http://www.eure.gouv.fr/
Politiques-publiques/environnement/Politique-de-
l-eau-et-de-la-nature/Nature/foret/2012-2016-Plan-
Pluriannuel-regional-de-Developpement-forestier-
de-Haute-Normandie).

eC/DG-eNV 2014. forest Management Plans or equivalent 
instruments. Summary of Member States' replies to 
the DG eNV questionnaire. european Commission, 
Directorate-general environment. Directorate B - 
Natural Capital. eNV.B.1 - agriculture, forests and 
Soil. (http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/
fmp_table.pdf).faO/UN 2015. fra 2015 - Slovenia 
(country report). rome, faO/UN, forestry Dept.

eDMZ, 1991. WaG - Bundesgesetz über den Wald, Bern.
ficko a., Poljanec a., Bončina a. 2005. Presoja možnosti 

vključitve načrta za zasebno gozdno posest v zasnovo 
gozdarskega načrtovanja. Studia forestalia Slovenica 
- Strokovna in znanstvena dela, 123: 119–135.

forest europe 2019. forest europe. home page. 
fürst W., Schaffer H. 2000. Konzept des neuen 

Österreichischen Waldentwicklungsgesamtplanes 
"WeP-austria-Digital". fBVa Berichte, 112: 5–23.

Gašperšič f. 1995. Gozdnogospodarsko načrtovanje 
v sonaravnem ravnanju z gozdovi. Ljubljana, 
Biotehniška fakulteta, odd. za gozdarstvo: 170 str.

GIS, 2006–2017. Mnenja o osnutkih GG načrtov GGO in 
GGe ter o GGoj načrtih izdelana v letih 2005–2017. 
Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije. *Pojasnilo: 
Zaradi velikega števila mnenj so ta zaradi enostavnosti 
tu citirana kot eno delo. V Sicris/Cobiss zbirki so 
zavedena pod kategorijama 2. 13 in 2. 15. Strokovno 
menje o ....... Vsa mnenja so dostopna v Gozdarski 
knjižnici in večinoma tudi na spletu.  

Glück P., Oesten G., Schanz, H., Volz, K. 1999. formulation 
and Implementation of National forest Programmes 
Volume I: Theoretical aspects. efI Proceedings No. 30.

Golob a. 1992. analiza gozdnogojitvenega načrtovanja 
v Sloveniji in njegova vloga v prihodnosti. Gozdarski 
vestnik, 50: 14-23.

Gorry G.a., Morton M.S.S. 1989. a framework for 
management information systems. MIT Sloan 
Management review, 30: 49 s.

GTCf 2019. forest Management Planning (http://www.
greentimberforestry.com/management-plans.php).

Haberfellner r., Nagel P., Becker M., Büchel a., von 
Massow H., 1997. Systems engineering: Methodik 
und Praxis. Zürich, Verlag Industrielle Organisation 
Zürich: 618 s.

Haufler B.J., Crow T., Wilcove D., 1999. Scale 
considerations for ecosystem management. V: Szaro, 
N.C.J., W.T. Sexton, and a.J. Malk, (Ur.). ecological 
stewardship: a common reference for ecosystem 
management. Oxford, elsevier Science: 331–342. 

Hayek f.a., 2001. The road to serfdom. routledge, 
London, New York.

Hogl K., Kvarda e. 2008. The austrian forest Dialogue: 
Introducing a new mode of governance process to a 
well entrenched sectoral domain. forschungsbericht/
research report 1-2008. Vienna, Infer, University 
of Natural resources and applied Life Sciences: 82 s.

Jemec U. 2010. Gozdnogospodarski načrt za Jemčevo 
gozdno posest: diplomsko delo-univerzitetni študij. 
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

KWaG 2014. BSG 921.11 - Kantonales Waldgesetz 
(KWaG) vom 05.05.1997 (Stand 01.01.2014).

Klijn f., de Haes H.a.U. 1994. a hierarchical approach 
to ecosystems and its implications for ecological land 
classification. Landscape ecology, 9: 89–104.

Kovač M., 2003. Velikoprostorsko strateško načrtovanje 
za trajnostni razvoj gozdov (1. del). Gozdarski vestnik, 
10: 403-421.

Kovač M., 2018a. Slovensko gozdnogospodarsko 
načrtovanje na razpotju: zgodovina 
gozdnogospodarskega načrtovanja (prvi del). 
Gozdarski vestnik, 7: 279–291.

Kovač M., 2018b. Slovensko gozdnogospodarsko 
načrtovanje na razpotju: analiza sedanjega sistema 
(drugi del). Gozdarski vestnik, 7: 292–318.

Kovač, M.: Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji na razpotju: 
alternative sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (3. del)



GozdVestn 77 (2019) 7-8 309

Kovač M., Kutnar L., Mali B., Hladnik D. 2012. Izboljšanje 
informacijske učinkovitosti gozdnogospo-darskega 
načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema: 
Zaključno poročilo o rezultatih ciljnega raziskovalnega 
projekta V4-1070. Ljubljana, Gozdarski inštitut 
Slovenije: 33 s.

Kovač M., Planinšek Š., Kutnar L., Kraigher H. 2018. 
Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot: 
stanje in priporočila za njihovo izboljšanje. Sintezno 
poročilo o primernosti osnutkov gozdnogospodarskih 
načrtov gozdnogospodarskih enot. Ljubljana, 
Gozdarski inštitut Slovenije: 14 s. 

Kozorog e., Leban f., Pagon J. 2013. Posodobitev zbiranja 
in dopolnjevanja podatkov pri obnovi gozdno-
gospodarskih načrtov / Update of Knowledge and Data 
Completion When renewing forest Management 
Plans. Gozdarski vestnik, 71: 477–483.

Kutnar L., Zupančič M., robič D., Zupančič N., Žitnik 
S., Kralj T., Tavčar I., Dolinar M., Zrnec C., Kraigher 
H. 2002. razmejitev provenienčnih območij gozdnih 
drevesnih vrst v Sloveniji na osnovi ekoloških regij. 
Zbornik gozdarstva in lesarstva, 67: 73–117.

KZUG-eGWald, 1998/2018. Kanton Zug.- 
einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den 
Wald. Kanton Zug (BGS 931.1).

Machlis G.e., force J.e., Burch Jr, W.r., 1997. The 
human ecosystem part I: the human ecosystem as 
an organizing concept in ecosystem management. 
Society & Natural resources 10, 347–367.

Medved M., Matijašić D., Pisek r. 2010. Private property 
conditions of Slovenian forests in 2010 (preliminary 
results). V: Small-scale forestry in a changing worlds: 
opportunities and challenges and the role of extension 
and technology transfer. Proceedings of the IUfrO 
conference: 457–472.

Nichiforel L., Keary K., Deuffic P., Weiss G., Thorsen B.J., 
Winkel G., avdibegović M., Dobšinská Z., feliciano 
D., Gatto P., .., Bouriaud L. 2018. How private are 
europe’s private forests? a comparative property 
rights analysis. Land use policy, 76: 535–552.

Nylund J.-e., 2009. forestry legislation in Sweden. 
Uppsala, The Swedish University of agricultural 
Sciences, Department of forest Products, report 
No. 14: 37 s.

Omernik J.M. 1987. ecoregions of the conterminous 
United States. annals of the association of american 
geographers, 77: 118–125.

Pezdevšek Malovrh Š. 2013. forest Land Ownership 
Changes in europe: Significance for Management 
and Policy. Cost action fP 1201. WG3 forest Owner 
related Policies. first Joint MC and WG Meeting. 
Sopron, 22-24 april, 2013 (PPT presentation). 

PNGG 1998–2014. Pravilnik o načrtih za gospodarjenje 
z gozdovi in upravljanje z divjadjo.

Premrl T. 2014. Testni primer analize lastniške strukture, kot 
možni pokazatelj primernosti umeščanja proizvodnih 
verig. Ljubljana,. Gozdarski inštitut Slovenije, 7 s.

Priscoli J.D. 2004. What is public participation in water 
resources management and why is it important? Water 
International, 29: 221–227.

Sabatier P.a. 1986. Top-down and bottom-up approaches 
to implementation research: a critical analysis and 
suggested synthesis. Journal of public policy, 6: 21–48.

SaefL 2004. Swiss National forest Programme (Swiss 
NfP). Swiss agency for the environment, forests 
and Landscape, Bern, p. 117 s.

Schanz H., 2002. National forest programmes as discursive 
institutions. forest Policy and economics, 4: 269–279.

Schmithüsen f., Hirsch f. 2010. Private forest ownership 
in europe. Geneva timber and forest study paper; 
eCe/TIM/SP/26. Geneva, United Nations food and 
agriculture Organization, economic Commission 
for europe of the United Nations.

Scientists (Committee of Scientists) 1999. Sustaining 
the people's lands: recommendations for stewardship 
of the national forests and grasslands into the next 
century. U.S. Dept. of agriculture.

Siry J.P., Bettinger P., Merry K., Grebner D.L., Boston 
K., Cieszewski C. 2015. forest Plans of North 
america. amsterdam, Boston, ..Sydney, Tokyo, 
elsevier, academic Press: 458.

Skudnik M., Hladnik D. 2018. Predlog o organiziranju 
nacionalne gozdne inventure za mednarodno in 
domače poročanje o trajnostnem gospodarjenju z 
gozdovi. Gozdarski vestnik, 7: 319–331.

Subotsch-Lamande N., Chauvin C. 2002. L’aménagement 
forestier en europe et en amérique du Nord. 
Nouveaux concepts et techniques, nouvelles réponses. 
Ingénieries, No. spécial: 21–28.

Tittler r., Messier C., Burton P.J. 2001. Hierarchical 
forest management planning and sustainable forest 
management in the boreal forest. The forestry 
Chronicle, 77, 6: 998–1005.

UNeCe 1998. Convention on access to information, 
public participation in decision-making and access 
to justice in environmental matters. UNeCe.

Urbanová M. 2014. The National forest Programme of 
the Czech republic: an introduction of the 1993–2010 
development. acta Universitatis agriculturae et 
Silviculturae Mendelianae Brunensis, 59: 185–192.

Ustava rS Ur. l. rS, 1991-2006. Ustava republike 
Slovenije. 

ZGrM 2002-2011. Zakon o gozdnem reprodukcijskem 
materialu. 

ZOG 1993–2016. Zakon o gozdovih. 
Wallin I. 2017. forest management and governance in 

Sweden. Doctoral Thesis. alnarp, Swedish University 
of agricultural Sciences: 117 s. 

Winkel G., Sotirov M. 2011. an obituary for national 
forest programmes? analyzing and learning from 
the strategic use of “new modes of governance” in 
Germany and Bulgaria. forest Policy and economics, 
13: 143–154.

ZGS 2010-2017. Poročila o delu Zavoda za gozdove 
Slovenije za leta 2010-2017. Ljubljana, Zavod za 
gozdove Slovenije.

ZGS 2019: Pregledovalnik gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtov.

Kovač, M.: Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji na razpotju: 
alternative sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (3. del)



GozdVestn 77 (2019) 7-8310

Iz tujih tiskov

Izvleček
Dandanes različne politike vplivajo na rabo goz-
dnega prostora v Sloveniji. Poleg tega proizvodnja 
lesa in trženje lesa iz zasebnih gozdov dobivata 
vedno večji pomen v gozdarstvu pri nas. Lokalne 
pobude lahko te dejavnosti podpirajo, vendar pa 
imajo akterji znotraj teh pobud različne možnosti 
kako spodbujati mobilizacijo lesa iz zasebnih 
gozdov. Ta prispevek opredeljuje akterje, nji-
hovo vlogo, značilnosti in dojemanja v zvezi z 
mobilizacijo lesa iz zasebnih gozdov, in sicer s 
pomočjo študije o delovanju 25 lokalnih pobud 
(Društva lastnikov gozdov - DLG) in akterjev v 
omrežju njihovega delovanja. Poleg tega prispevek 
odgovori na vprašanja, ali ti akterji oz. deležniki 
prispevajo k bolj učinkoviti mobilizaciji lesa iz 
zasebnih gozdov. rezultati analize kažejo, da imajo 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Zveza lastnikov 
gozdov Slovenije (ZLGS), Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije (KGZS) in občine največji vpliv 
na delovanje 25 v raziskavi sodelujočih DLG. Od 
tega imajo prve tri inštitucije največji potencial za 
spremembe delovanja DLG in sicer s področja bolj 
učinkovite proizvodnje lesa in trženja. S pomočjo 
teh analiz so izdelani predlogi za izboljšave, ki bi 
lahko služili k razvoju smernic za gospodarjenje 
z zasebnimi gozdovi v Sloveniji.

Actors’ Potential for Change in Slovenian Forest  
Owner Associations
Akterji in njihove vloge v omrežju delovanja Društev  
lastnikov gozdov

Ključne besede: pobude v gozdarstvu, zasebni 
gozdovi, društva lastnikov gozdov, omrežje, akterji, 
mobilizacija lesa

Objavljeno v:
aUreNHaMMer, Peter K.,  ŠčAP, Špela, TRI-
PLAT, Matevž, KRAJNC, Nike, BREZNIKAR, 
Andrej. 2018. actors' Potential for Change in 
Slovenian forest Owner associations.

Small-scale forestry 17: 2, 165-189 str.

Povezava do celotnega prispevka: 
https://doi.org/10.1007/s11842-017-9381-2 
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Iz tujih tiskov

Izvleček
Natura 2000 je omrežje posebnih varstvenih 
območij za ohranitev ekološke raznovrstnosti in 
habitatov v evropski uniji. Vključitev zasebnih 
in javnih deležnikov v izvajanje in upravljanje 
Natura 2000 območij je steber uspeha omrežja. 
Kakovost procesa participacije je povezana s 
socialnim kapitalom (odnosi med deležniki in 
normami recipročnosti in zaupanja, ki izvirajo iz 
njih). Članek preučuje spremembe v relacijskem 
socialnem kapitalu, potem ko se je participativni 
proces razvil pri pripravi Programa upravljanja 
območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 v 
Sloveniji. Spremembe smo analizirali s pomočjo 
dveh glavnih dejavnikov: raven zaupanja v druge 
deležnike in konflikti med deležniki. rezultati 
kažejo porast ravni zaupanja v javno upravo in 
hkratno znižanje ravni zaupanja v ostale dele-
žnike. Večina anketirancev izpostavlja prisotnost 
štirih vrst konfliktov: konflikti zaradi omejevanja 
človekovega delovanja; konflikti, ki jih ustvarja 
naraščanje birokratskih postopkov; konflikti, ki 
jih povzroča ne povsem sprejeta definicija insti-
tucionalnih vlog; in konflikti zaradi nepopolnih 
informacij o zahtevah Nature 2000. raziskave o 
vlogi socialnega kapitala pri upravljanju z narav-
nimi viri bi lahko izboljšale kakovost procesa 

Collaboration and conflicts between stakeholders in drafting the 
Natura 2000 Management Programme (2015–2020) in Slovenia
Sodelovanje in konflikti med deležniki pri pripravi Programa 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 v Sloveniji

participacije tako, da bi povečale medsebojno 
zaupanje in zmanjšale konflikte med deležniki. 
Prihodnje raziskave bi se morale usmeriti na vlogo 
socialnega kapitala v upravljanju z naravnimi viri 
v različnih socialno-ekonomskih in kulturnih 
kontekstih.

Ključne besede: Direktiva o habitatih, Direktiva 
o pticah, več nivojsko upravljanje, participacija 
javnosti, varstvena območja, raven zaupanja

Objavljeno v:
GaLLO, Martina, PEZDEVŠEK MALOVRH, 
Špela, LaKTIĆ, Tomislav, De MeO, I., PaLeTTO, 
alessandro. 2018. Collaboration and conflicts 
between stakeholders in drafting the Natura 2000 
Management Programme (2015-2020) in Slovenia.

Journal for nature conservation 42, 
36-44 str.

Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.02.003  
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Gozdarstvo v času in prostoru
GDK 4:971(045)=163.6

V četrtek, 6. junija 2019, sta v Škofji Loki pote-
kala jubilejna 10. seminar in delavnica iz varstva 
gozdov – tradicionalno srečanje vseh, ki delujemo 
na področju varstva gozdov v Sloveniji. Dogodek 
organizirata Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) in 
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) z namenom 
predstavitve novih spoznanj s področja varstva 
gozdov in aktualnih varstvenih problemov. Dogo-
dek je vsako leto organiziran na drugem goz-
dnogospodarskem območju. Letošnji seminar in 
delavnico je gostila območna enota Kranj Zavoda 
za gozdove Slovenije. Srečanja se je udeležilo 84 
udeležencev iz različnih organizacij: večinoma 
zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdar-
skega inštituta Slovenije, predstavniki Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške 
fakultete, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP), Inšpektorata rS za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo in predstavniki 
podjetja Slovenski državni gozdovi.

10. seminar in delavnica iz varstva gozdov

V uvodnem pozdravu je mag. Janez Logar, 
vodja območne enote Kranj ZGS, poudaril pomen 
varstva gozdov za ohranjanje vseh njegovih funkcij 
na lokalni ravni in tudi širše. Jože Mori, vodja 
sektorja za ukrepe v gozdovih ZGS, je izpostavil 
pomen varstva gozdov in pravočasnega ukrepanja 
ob pojavu dejavnikov tveganja, kot so domači 
škodljivci in bolezni, invazivne tujerodne vrste 
in podnebne spremembe, in poudaril nujnost 
povezovanja med znanostjo in prakso. V uvodu sta 
udeležence srečanja pozdravila še Primož Habjan, 
predstavnik MKGP, in dr. Barbara Piškur, vodja 
oddelka za varstvo gozdov na GIS.

Kot že nekajkrat do sedaj, smo na srečanje 
povabili gosta iz tujine. Tokrat je bil to doc. dr. 
Gernot Hoch iz Inštituta za varstvo gozdov na 
Dunaju (BfW), ki nam je predstavil problema-
tiko smrekovih podlubnikov v severni avstriji. V 
avstriji v zadnjih letih dosegajo rekordne vrednosti 
poškodb dreves zaradi podlubnikov, po nekaterih 

Slika 1: Terenski del 10. seminarja in delavnice iz varstva gozdov v GGe Selca (foto: S. Zidar)
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ocenah naj bi v severnem delu avstrije izgubili 
kar 70 % smreke. razlog za to tiči predvsem v 
vse pogostejših izredno suhih in vročih poletjih. 
Pravna podlaga na področju varstva gozdov pred 
podlubniki v avstriji je v primerjavi z našo veliko 
bolj splošna. Zakonodaja, ki je pravna podlaga 
za izvajanje ukrepov v avstriji, je forstgesetz iz 
leta 1975 ter forstschutzverordnung iz leta 2003. 
Priporočila, ki jih avstrijska gozdarska stroka daje 
lastnikom gozdov za varstvo pred podlubniki, so 
enaka kot v Sloveniji (hitra odstranitev poškodo-
vanih dreves; v primeru močno poškodovanih 
površin izvajajo povečan in usmerjen obseg 
ukrepov). Pri velikih namnožitvah podlubnikov 
se avstrijci soočajo z enakimi težavami kot mi: 
premajhna kapaciteta izvajalcev (posek in spra-
vilo), industrija je zasičena z veliko količino lesa, 
napaden les ni pravočasno odstranjen iz gozda 
in zastaja v gozdovih. Uvedli so registrirana 
začasna skladišča neobdelanega lesa v ustrezni 
oddaljenosti od gozdnih sestojev. Velik izziv ob 
izrednih namnožitvah podlubnikov predstavlja 
varno shranjevanje velike količine smrekovine 
na začasnih skladiščih. V avstriji na skladiščih 
uporabljajo metode, kot so beljenje lesa, zmanj-
šanje ustreznosti materiala za razvoj podlubnikov 
(razrez lesa, predelave v sekance, sušenje lesa), 
uporaba insekticidne mreže Storanet, uporaba 
insekticidov, v primeru večjih količin lesa upora-
bljajo mokro skladiščenje. Mnogi od teh načinov 
so zelo dragi in zahtevajo posebno infrastrukturo, 
zato je njihova praktična uporabnost zelo ome-
jena. Od metod, ki kažejo velik potencial, je doc. 
dr. Hoch predstavil beljenja lesa neposredno po 
poseku s posebej prilagojeno procesorsko glavo 
na stroju za sečnjo (harvesterju), ki ga uvajajo na 
nekaterih deloviščih, za kar poteka tudi projekt 
DeBarK na univerzi BOKU na Dunaju.

V nadaljevanju je dr. Jurij rozman, ZGS, 
predstavil probleme varstva gozdov v gozdno-
gospodarskem območju Kranj. Poudaril je, da 
sta gozd in okolje v stalnem medsebojnem stiku 
in vplivu. Gozd je lahko stabilen le do mere, do 
katere je usklajen oz. prilagojen na svoje okolje. 
Tako gozd kot okolje se intenzivno spreminjata, 
pri tem je podal povezavo med stanjem gozdov 

na kranjskem območju in varstvenimi problemi 
in nakazal vpliv klimatskih sprememb. Glede 
na prikazane trende se bo varstvena problema-
tika zaradi podlubnikov še povečala. Porušeno 
razmerje razvojnih faz, ki se kaže v močnem 
presežku debeljakov oz. neustrezna horizontalna 
in vertikalna struktura gozda, vpliva na statično 
stabilnost gozda. Zasmrečenost, v območju ima 
ohranjeno vrstno sestavo le 30 % površine gozdov, 
pa na biološko stabilnost gozda. Iz vidika trajno-
stnega gospodarjenja z gozdovi je izpostavil še 
problematiko pomanjkljive negovanosti mladovij 
in drogovnjakov ter neusklajeno razmerje gozd 
– divjad. rastlinojeda divjad zaradi selektivnega 
objedanja vodi v zmanjšano vrstno pestrost in 
spremenjeno prihodnjo strukturo gozdov. V 
zadnjih 50 letih se je delež jelke v lesni zalogi 
prepolovil, iz nekaterih gozdov v Karavankah je 
jelka že izginila. Njeno mesto je prevzela smreka, 
glavni razlog je preštevilčna jelenjad.

Sledila so tri predavanja o upravljanju z divjadjo. 
Dr. Matija Stergar, ZGS, je predstavil rezultate 
večletnega popisa objedenosti mladja in giba-
nje številčnosti jelenjadi v Sloveniji. rezultati 
kažejo, da je z vidika objedanja gozdnega drevja 
najbolj pomembna jelenjad, odvzem jelenjadi 
(odstrel) pa ima minimalen vpliv na objedenost 
priljubljenih vrst, npr. jelke. Zaključil je, da samo 
odvzem divjadi iz narave ne bo rešil problematike 
objedenosti gozdnega mladja in s tem povezanih 
težav pri obnovi gozdov, ampak se bo problema 
treba lotiti širše. Marija Kolšek, ZGS, je predstavila 
sredstva za zaščito pred divjadjo in s tem povezano 
zakonodajo ter smernice ZGS. Tomaž Polajnar, 
ZGS, je predstavil sredstvo za zaščito mladja pred 
divjadjo »Trico« in iz prve roke podal praktične 
izkušnje pri njegovi uporabi.

Dr. Tine Hauptman, Oddelek za gozdarstvo 
na Biotehniški fakulteti, je predstavil spremljanje 
žagovinarjev v obdobju med 2016 in 2018. V 
Sloveniji so prisotne 4 vrste iz rodu Monochamus, 
od katerih je najbolj pogost M. galloprovincialis, 
ki je značilen za borove sestoje (ostale tri vrste 
najdemo v smrekovih gozdovih). Dr. Maarten 
de Groot, GIS, je predstavil izsledke raziskave o 
vplivu drevesne sestave na namnožitev smrekovih 
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podlubnikov. rezultati kažejo, da večja pestrost 
drevesnih vrst v gozdovih pripomore k manjši 
številčnosti smrekovih podlubnikov, zato je pri 
gospodarjenju z gozdovi in obnovi po naravnih 
ujmah smiselno težiti k čim večji vrstni pestrosti. 
Dr. andreja Kavčič, GIS, je poročala o delavnici 
o ukrepih proti biotičnim dejavnikom tveganja 
v gozdovih, ki jo je organiziral evropski gozdar-
ski inštitut v Pragi aprila 2019. Cilj delavnice 
je zbirka orodij za preprečevanje in ukrepanje 
na biotične dejavnike tveganja v gozdovih, ki 
bodo v kratekem tudi javno dostopna na portalu 
riskplatform. Poudarila je, da nobeno orodje ni 
univerzalno in nobeno ni brez napak, zato je treba 
vsako kritično ovrednotiti in prilagoditi na dane 
razmere ter obstoječe kapacitete in možnosti. Dr. 
Nikica Ogris, GIS, je poročal o prvi najdbi rjave 
pegavosti bukovega listja v Sloveniji leta 2018. 
Gre še za eno v vrsti novih rastlinskih bolezni, ki 
ogrožajo naše gozdove. Še posebej, ker je bukev 
ena od nosilnih drevesnih vrst pri nas. Dr. Ogris 
je udeležence, predvsem pa revirne gozdarje, ki 
so večino časa na terenu, pozval k opazovanju 
in vzorčenju simptomatičnih dreves za potrebe 
nadaljnjih raziskav razširjenosti te bolezni buko-
vega listja v Sloveniji. Dr. Barbara Piškur, GIS, 
je predstavila pomen zgodnjega odkrivanja in 
hitrega ukrepanja proti karantenskim škodlji-
vim organizmom, kar bo posebej obravnavano 
v projektu CrP V4-1823 „razvoj organizacijske 
in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje ob 
izbruhu gozdu škodljivih organizmov“.

V drugem delu srečanja smo si na terenu 
ogledali sanacijsko obnovo poškodovanih gozdov 
v gozdnogospodarski enoti Selca (odseki 13121–
13128). Na strmih pobočjih so po sanitarni 
sečnji lubadark nastale večje gole površine, ki 
so jih zasadili s sadikami različnih drevesnih 
vrst prilagojeno mikrorastiščnim razmeram. To 
problematiko sta nam nazorno predstavila Boštjan 
Škrlep (ZGS, vodja Ke) in Maruša Šelb – rozman 
(ZGS, revirna gozdarka). Sledila je praktična 
predstavitev zaščite sadik s sredstvom »Trico« 
(Tomaž Polajnar, ZGS). Terenski ogled smo 
zaključili s predavanjem o invazivnih rastlinskih 
vrstah in poskusi njihovega zatiranja v gozdovih 
v gozdnogospodarskem območju Maribor (dr. 
Mateja Cojzer in Nenad Zagorac, ZGS).

V letu 2020 nadaljujemo s tradicionalnim 
srečanjem varuhov gozdov, ki skrbijo za zdravje 
gozdov. 

Vsa predavanja s seminarja so na voljo na sple-
tnem portalu za varstvo gozdov. Povezava: http://
www.zdravgozd.si/dogodki.aspx?iddogodek=17 

Poročilo so pripravili: 
Nikica Ogris, Barbara Piškur, 

andreja Kavčič, Jurij rozman, Marija Kolšek
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Zadnji teden junija, od torka, 25. do nedelje,  
30. junija 2019, je v skavtskem okoljskem centru v 
Kočevskem rogu potekal 2. poletni gozdarski tabor 
za dijake, ki smo ga organizirali na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške 
fakultete. Dijaški tabor je ena izmed promocijskih 
aktivnosti, s katerim želimo dijakom približati 
študij ter delo gozdark in gozdarjev. Opažamo 
namreč, da zanimanje za študij gozdarstva upada, 
zlasti med gimnazijci, kar je po našem prepričanju 
zaskrbljujoče za prihodnost stroke. Tabora se je 
udeležilo devet dijakinj in dijakov iz različnih 
delov Slovenije (Osrednjeslovenska, Prlekija, 
Koroška, Notranjska in Dolenjska). 

Tabor smo si organizatorji (avtorji prispevka), 
po vzoru prvega tabora iz leta 2017, zamislili tako, 
da je bil vsak dan namenjen enemu izmed področij 
gozdarstva. Tako so udeleženci spoznavali varstvo 
gozdov, prostoživeče živali in lovstvo, gozdno 
in vegetacijsko ekologijo ter gozdno tehniko in 
ekonomiko.

Poletni gozdarski tabor za dijake
GDK 945(045)=163.6
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Prvi dan je bil po kratki splošni predstavitvi 
gozdarstva namenjen varstvu gozdov. roman 
Pavlin je udeležencem predstavil najpomembnejše 
abiotske in biotske dejavnike, ki ogrožajo gozdove. 
Dijake smo seznanili z vplivi podnebnih sprememb 
in vse pogostejšimi ujmami, ki lahko privedejo do 
nagle namnožitve posameznih skupin žuželk. Za 
nekaj najznačilnejših gozdnih žuželk smo pripravili 
vzorce njihovih simptomov na gozdnem drevju 
v obliki rovnih sistemov pod skorjo in v beljavi, 
izhodnih odprtin, miniranih listov, skeletiranih 
listov in zoocecidijev (šišk) na različnih delih 
rastlin. Od povzročiteljev bolezni gozdnega drevja 
je bil poudarek na parazitskih glivah in njihovih 
simptomih (razbarvanje listov, micelijske pre-
vleke, nekroze rastlinskih delov, pojav trosišč in 
stromatičnih zasnov). Gozdno varstvene ukrepe 
smo predstavili kot posege v ekosistem, ki ne 
smejo imeti občutnih posledic na ostale gozdne 
organizme, kar izključuje uporabo nevarnih 
pesticidov. Na terenskem delu so si udeleženci 

Slika 1: Udeleženci tabora ob Kraljici roga (foto: G. fidej)
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tabora v okoliških gozdovih ogledali simptome 
žuželk na bukvi in jelki. Nekaj najznačilnejših 
predstavnikov gozdnih žuželk so si sodelujoči 
lahko ogledali tudi pod binokularno lupo, npr. 
saproksilni vrsti Ips typographus (osmerozobi 
smrekov lubadar) in Pityogenes chalcographus 
(šesterozobi smrekov lubadar) ter plenilsko vrsto 
Thanasimus formicarius (mravljinčasti pisa-
nec).  S strani sodelujočih je bilo največ vprašanj 
zastavljenih v zvezi s kompleksnim delovanjem 
feromonov, ki se uporabljajo tudi za obvladovanje 
podlubnikov v kontrolno-lovnih pasteh. 

Drugi dan je bil posvečen prostoživečim 
živalim in lovstvu. Klemen Jerina, Vera Zgonik 
in Jernej Javornik so dijakom predstavili naj-
pomembnejše vrste sesalcev in ptičev v naših 
gozdovih. Udeležence smo seznanili z značil-
nostmi in ekologijo parkljarjev in velikih zveri 
ter nekaterih pogostejših mezoplenilcev ujed 
in vranov. Sledila je predstavitev interakcij med 
živalmi in rastlinami. Le te smo opisali v smislu 
koevolucije in medsebojne odvisnosti vrst; razvoja 
aktivne in pasivne zaščite rastlin pred plenjenjem, 
zoohorije ter transporta hranil. Predstavili smo 
še organiziranost lovstva ter lovsko-upravljavsko 
načrtovanje v Sloveniji. Dijakom je bila posebej 
zanimiva tudi telemetrija prostoživečih živali, 
saj so lahko na terenu v okolici Lovskega vrha 
locirali in sledili košuti v sklopu enega izmed 
naših raziskovalnih projektov. enega izmed pro-
stih večerov smo izkoristili za opazovanje živali 
iz visokih prež, za kar gre zahvala revirnemu 
lovcu Juretu Škulju in vodji LPN na Kočevskem, 
Marku Vilfanu. Udeleženci so se seznanili tudi z 
monitoringom volkov z izzivanjem tuljenja, ki ga 
je predstavila Urša fležar iz društva Dinaricum. 
Po pričakovanju je bilo s strani udeležencev 
največ vprašanj na temo velikih zveri. razvila 
se je tudi burna debata glede odstrela volkov in 
medvedov, kar je verjetno posledica družbenih 
razmer v času tabora. 

Tretji dan smo z udeleženci pod vodstvom 
Gala fideja in andreja rozmana obiskali pragozd 
rajhenavski rog. Udeleženci so spoznali ekologijo 
glavnih drevesnih vrst dinarskih gozdov, to so 
jelka, bukev in smreka. Opazovali smo razlike 
med gospodarskim gozdom in pragozdom ter 
poudarili pomen odmrlih ostankov dreves za 

biotsko pestrost. Pojasnili smo pomen raziskovanja 
pragozdov oz. gozdnih rezervatov pri vpeljevanju 
spoznanj v sonaravno gospodarjenje z gozdovi v 
Sloveniji. Mimo izjemne jelke, Kraljice roga, smo 
pot nadaljevali k udorni jami, rezervatu Prelesni-
kova koliševka, ki je kot kraško mrazišče zanimiva 
zaradi vegetacijskega obrata. Udeleženci so bili 
navdušeni nad različnimi življenjskimi strategi-
jami drevesnih vrst in kako jih upoštevamo pri 
sonaravnem gospodarjenju z gozdovi. 

Predzadnji dan tabora je bil namenjen gozdni 
tehniki in ekonomiki. anton Poje in Matevž Mihe-
lič sta dijakom prikazala zgodovinski razvoj gozdne 
tehnike na področju roške žage. V ta namen smo 
si ogledali stalno razstavo, ki je postavljena v kleti 
skavtskega doma ter se seznanili s problematiko 
gozdnih prometnic. Mednje sodijo tudi gozdne 
železnice, zato smo nadaljevali z ogledom ostankov 
gozdne železnice na Žagi. V nadaljevanju teren-
skega dela smo dijake seznanili s problematiko 
poškodb gozdnih tal, ki nastanejo po delu s težko 
gozdarsko mehanizacijo. Na terenu smo bili gostje 
podjetja SiDG, kjer smo na aktivnem delovišču 
tega podjetja dijakom prikazali celoten postopek 
pridobivanja lesa od strokovne izbire drevja za 
posek, do sečnje in spravila lesa. Pri sečnji z 
motorno žago smo posebno pozornost posvetili 
pravilnim in varnim tehnikam dela, pri spravilu 
lesa s prilagojenim kmetijskim traktorjem pa smo 
se predvsem dotaknili problematike poškodb tal 
ter načrtovanja odpiranja gozdov, ki je nujno za 
okolju prijazno izvedbo del. Sproti smo odgovarjali 
na številna vprašanja, seveda pa brez fotografiranja 
v traktorju ni šlo.  

Tabor smo zaključili še z obiskom pragozda 
Krokar, kjer smo s čudovitim razgledom na obširne 
gozdove Kolpske doline in sosednjega Gorskega 
kotarja udeležencem pojasnili, da je bil pragozd 
Krokar sprejet pod UNeSCO naravno dedi-
ščino evropskih bukovih gozdov, kot pomembno 
ledenodobno zatočišče, od koder se je po zadnji 
poledenitvi bukev najverjetneje razširila v srednjo 
evropo in proti Karpatom.  

Tabor ni bil namenjen zgolj spoznavanju 
gozdarstva, pač pa tudi preživljanju prostega 
časa v naravi. Večkrat smo popoldan in zvečer 
odšli na kopanje v Kočevsko jezero, si v Kočevju 
ogledali tekmovanje v metu motorke, se večkrat 
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Slika 2: Veseli, a utrujeni ob zaključku tabora v pragozdu Krokar (foto: a. Jenič)

odpravili na sprehode na vrh roga, se družili ob 
tabornem ognju, si pripravili okusno podpeko iz 
mesa divjega prašiča ter poizkušali ostalo »divjo« 
hrano (npr. korenike repinca).  

Zanimanjem dijakov za predstavljene teme je 
bilo veliko. Dijaki so pri večini dejavnosti aktivno 
sodelovali, spraševali in kritično razmišljali. 
Sodeč po anketi, so se veliko naučili o gozdu in 
gozdarstvu. Tabora se je večina udeležila pred-
vsem zato, ker jih je zanimalo, kaj se skriva pod 
imenom »gozdarski tabor« in ker so želeli prosti 
čas preživeti v naravi nekoliko »odrezani« od 
ostalega sveta. Glede na pozitivne odzive dijakov 
verjamemo, da smo jim to omogočili v največji 
meri. Prav tako so spoznali, da je gozdarstvo 
mnogo več, kot le »sekanje dreves«. Kljub temu 
se najverjetneje za študij gozdarstva ne bo odločil 
nihče. Zato se pri tem pojavlja vprašanje kako pri 
mladih spodbuditi zanimanje za gozdarstvo (Ne 
»zgolj« za naravo in gozd?!). Na to vprašanje (še 
vedno) nimamo odgovora. Verjetno je največ kar 
lahko v zvezi s tem trenutno storimo raziskovalci 
in predavatelji na oddelku za gozdarstvo Bf, 
da nadaljujemo s podobnimi aktivnostmi, kjer 
bomo s strastjo korektno in iskreno posredovali 

naša znanja mladim, ne glede na vse. Pri tem bi 
si v prihodnje vsekakor želeli sodelovanja tudi 
drugih inštitucij, ki delujejo na področju gozda 
in gozdarstva.

Tabor je finančno podprla Pahernikova usta-
nova, za kar se ji iskreno zahvaljujemo. Posebna 
zahvala gre tudi vsem omenjenim zunanjim 
izvajalcem, ki so pomagali pri izvedbi tabora. 
Prav tako bi tabor zelo težko izvedli brez pomoči 
študentov gozdarstva in Društva študentov goz-
darstva. Posebna zahvala gre tako študentom: 
Hani Štraus, Timu Pircu, Luki Kocjančiču, Luki 
Jernejčiču in Davidu raidi za pomoč pri vsakda-
njih opravilih v koči.

Jernej JaVOrNIK1, Vera ZGONIK1, 
Gal fIDeJ1, Tine HaUPTMaN1, 

Klemen JerINa1, Matija KLOPČIČ1, 
Matevž MIHeLIČ1, roman PaVLIN1, 

anton POJe1, andrej rOZMaN1 in 
Dušan rOŽeNBerGar1

1 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,  
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,  

Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenija 
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Če bo katero od prihodnjih državnih tekmovanj 
gozdnih delavcev in delavk potekalo samo malo 
slabše organizirano od 12., ki je za nami, bo še 
vedno organizirano odlično. Vendar je bilo 12. tako 
dobro izpeljano, da bo kaj takega v prihodnje zelo 
težko ponoviti. Imajo pa organizatorji v načrtu še 
marsikaj, zato v resnici ne bo presenečenje, če jim 
uspe naslednjo odmevno prireditev še izboljšati. 

Imamo zares sijajne tekmovalke in tekmovalce, 
trenutno celo evropsko prvakinjo in prvaka – Ines 
frančeškin in roberta Čuka – za njima pa še 
celo vrsto izjemnih posameznikov, med katerimi 
nekateri zaostajajo kvečjemu zaradi manj izkušenj. 
Posledično to pomeni tudi močno reprezentanco, 
ki nas bo prihodnje leto zastopala v Srbiji na sve-
tovnem prvenstvu. Logična posledica naštetega je 
velika želja organizatorjev, da bi pripravili svetovno 
tekmovanje, dostojno sijajnih dosežkov naših 
tekmovalk in tekmovalcev ter tudi tujim ekipam 
dokazali, da Slovenija nima samo izjemnih tekmo-
valcev, ampak tudi organizatorje, pokrovitelje in 
posluh za to dejavnost na najvišji ravni.  

12. državno tekmovanje gozdnih delavcev v 
Postojni se je ob poligonu Srednje gozdarske in 
lesarske šole začelo s slovensko himno in pozdrav-
nimi govori častne pokroviteljice dr. aleksandre 
Pivec, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, podžupana Občine Postojna andreja 

12. državno tekmovanje gozdnih delavcev v znamenju presežnikov
GDK 945.26(497.4)(045)=163.6

Gozdarstvo v času in prostoru

Berginca, glavnega direktorja SiDG Zlatka ficka 
in Cvetke Kernel, ravnateljice Srednje gozdarske 
in lesarske šole Postojna, ki je tekmovanje tudi 
uradno odprla. Ministrica dr. aleksandra Pivec 
je v svojem nagovoru poudarila velik pomen 
strokovnega usposabljanja gozdnih delavk in 
delavcev na najvišji ravni za državo, ki ima tako 
velik delež gozdne površine in bi morala v razvoj 
lesne industrije vlagati več kot v preteklosti. Glavni 
direktor SiGD Zlatko ficko je ponosen, da je orga-
nizatorjem s skupnimi močmi kljub zahtevnosti 
tekmovanje vedno uspelo kakovostno izpeljati, 
zato tudi za prihodnost ne sme biti strahu, temveč 
le visoko zastavljeni cilji, ki so lahko edini prava 
smer k uspehu. V imenu vseh tekmovalk in tek-
movalcev je Patrik Kraševec svečano prisegel, da 
bodo tekmovali pošteno, Luka Seidl pa je v imenu 
sodnikov obljubil pošteno ocenjevanje oz. sojenje. 
Po nagovoru ravnateljice SGLŠ Postojna, Cvetke 
Kernel, so se tekmovalke in tekmovalci preselili 
na izjemno dobro pripravljen tekmovalni poligon.

V zelo prijetnem, čeprav tekmovalno napetem 
vzdušju so se med seboj pomerili gostujoči tekmo-
valke in tekmovalci iz avstrije, Srbije in Hrvaške ter 
najboljši sekači in sekačice iz Slovenije. Ob glasnem 
spodbujanju gledalk in gledalcev se je pomerilo kar 
71 udeležencev tekmovanja, ki so svoje spretnosti 
prikazali v petih tekmovalnih disciplinah:

Slika 1: Najboljše slovenske gozdne delavke (foto: arhiv SiDG)
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• menjava verige in obračanje letve,
• kombinirani rez,
• natančni (precizni) rez na podlagi,
• zasek in podžagovanje,
• kleščenje.

Pred nastopom je vse motorne žage, meče in 
verige pregledala in potrdila strokovna komisija, 
ki je svoje delo opravila brezhibno. Tekmovalci so 
se dejansko lahko brez skrbi in v miru pripravili 
na svoje nastope, saj so bili ves čas informirani, 
kdaj in kje bodo nastopili. Vodstvo tekmovanja je 
poskrbelo za velik zaslon, na katerem so se izpisovali 
trenutni rezultati, njihov uradni napovedovalec 
in moderator pa je v več jezikih navzoče ves čas 
obveščal o dogajanju. Do zamud in zastojev kljub 
rekordnemu številu tekmovalcev ni prihajalo.

Gledalke in gledalci, ki so si lahko ob robu tek-
movališča ogledali tudi izjemno pestro ponudbo 
pokroviteljev, so imeli kaj videti – najprej skoraj 
neverjetno okretnost tekmovalcev in tekmovalk pri 
menjavi verige in obračanju letve, nato pa znanje 
in natančnost pri kombiniranem rezu, natančnem 
rezu na podlagi in zaseku ter podžagovanju. Kot 
vselej je bila največja poslastica tako za tekmovalke 
in tekmovalce kot za gledalke in gledalce zadnja 
disciplina, torej kleščenje. To je simulacija kleščenja 
vej, ki so umetno vstavljene v deblo, razmik med 
venci znaša natančno 44 centimetrov, venci pa 
imajo točno določen razpored vej, da so pogoji 
tekmovanja za vse enaki. 30 količkov iz mehkega 
lesa predstavlja veje, 6-metrski drog je ostružen na 
premer 14 centimetrov. Tekmovalec mora odrezati 
vse količke, premika pa se lahko le, ko je meč na 
nasprotni strani hloda. Prav neverjetno se zdi, da 
najboljši vse to opravijo v manj kot 15 sekundah. 

Naše tekmovalke in tekmovalci so se odrezali 
sijajno, prav gotovo pa imajo tudi nekaj rezerve. V 
absolutni konkurenci je bilo med prvimi desetimi 
tekmovalci kar pet Slovencev, kar je vsekakor tudi 
izjemen ekipni uspeh. Prvih deset tekmovalcev v 
absolutni kategoriji:
1. Jurgen erlacher, austria team
2. Janez Meden, Husqvarna
3. Blaž Jurjavčič, Stihl team Slovenija
4. ante Zadro, Sjekačka repr. rh
5. Matija Oblak, Stihl team Slovenija
6. robert Čuk, Husqvarna
7. Davor Ivanković, Sjekačka repr. rH
8. Daniel Oberrauner, austria team
9. Boštjan Kobe, GG Novo Mesto
10.  Janez Urbančič, Stihl team Slovenija

Izmed naših tekmovalcev sta se najbolje odre-
zala Ines frančeškin s 16. mestom v absolutni 
konkurenci in naslovom državne prvakinje ter 
Janez Meden, ki je osvojil 2. mesto v absolutni 
konkurenci in prav tako naslov državnega prvaka. 

Najboljših deset na državnem prvenstvu:
1. Janez Meden, Husqvarna 
2. Blaž Jurjavčič, Stihl team Slovenija
3. Matija Oblak, Stihl team Slovenija
4. robert Čuk, Husqvarna
5. Boštjan Kobe, GG Novo mesto
6. Janez Urbančič, Stihl team Slovenija
7. Damir Pelko, Gozd Ljubljana
8. Žiga Švigelj, Husqvarna
9. Stanko Bartolj, GG Novo mesto
10.  Šimen Maksimiljan Drašler rožanc, Husqvarna

ekipno so v absolutni konkurenci med 16 eki-
pami slavili člani ekipe Team austria pred ekipo 
Husqvarne in Stihl teama Slovenije, v državnem 
prvenstvu pa so bili izmed 12 ekip najboljši člani 
ekipe Husqvarna pred ekipama Stihl team Slovenija 
in Gozd Ljubljana. rezultati so bili že v času tekmo-
vanja na voljo na uradni spletni strani SiGD, za kar 
gre prav tako zasluga izjemni ekipi organizatorjev. 
Prav tako si pohvalo zaslužijo tudi dijakinje in dijaki 
SGLŠ Postojna, ki so med tekmovanjem skrbeli za 
tekmovališče, rekvizite in logistiko.

Ob zaključku tekmovanja, ki se je končalo 
z domiselno glasbeno podlago ob zmagoslavju 
najboljših, je spregovoril organizator tekmovanja 
in profesor v SGLŠ Postojna Marjan Vadnu, ki je 
izrazil zadovoljstvo nad organizacijo ter dijaki-
njami in dijaki, kar kaže na pravo usmeritev šole 
in veliko naložbo v prihodnost v tej za Slovenijo 
nadvse pomembni panogi. Tekmovalno zastavo 
je spustil legendarni sodnik tekmovanj gozdnih 
delavcev franc Ivančič in tako s simbolno gesto 
povezal preteklost s prihodnostjo. In za to se nam, 
po videnem v Postojni, zares ni treba bati.

12. državno tekmovanje gozdnih delavcev Slove-
nije sta s pomočjo pokroviteljev organizirali družba 
Slovenski državni gozdovi in Srednja gozdarska in 
lesarska šola Postojna. Sodelovalo je sedem posame-
znikov in štirinajst ekip gozdnih delavcev, od tega 
tri ekipe dijakov in študentov ter štiri vabljene tuje 
ekipe iz tujine. Tokrat so na slovenskem državnem 
prvenstvu prvič nastopile tudi ženske.

Marta Krejan Čokl
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Uvodnik

25 let javne gozdarske službe
V Sloveniji je gozd osrednji krajinski gradnik, saj pokriva skoraj 60 odstotkov ozemlja države in 
tako značilno zaznamuje našo zeleno deželo in njene prebivalce. Je resnično vsestranski igralec, 
pravi multitalent, saj je proizvajalec lesa in hkrati »delodajalec«. Gozd daje rastlinam, živalim 
in glivam življenjski prostor. Je rezervoar za pitno vodo in dobavitelj kisika. Nesebično ponuja 
možnosti za oddih in rekreacijo. Kot trajnostno skladišče ogljika je eden naših najpomembnej-
ših partnerjev v boju proti podnebnim spremembam, ki pomaga preprečevati dvig temperatur. 
V zeleni Sloveniji gozd uspešno opravlja osrednjo ekosistemsko in krajinsko vlogo praktično 
povsod, kjer le lahko uspeva.

Letos je bilo jubilejno leto, saj smo obeležili petindvajset let dela sodobne javne gozdarske službe 
v samostojni slovenski državi, ki jo izvajata Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut 
Slovenije in temu jubileju je namenjena tudi tokratna številka Gozdarskega vestnika.

Petindvajset let dela javne gozdarske službe je priložnost, da javnosti še glasneje sporočamo, da 
z gozdom ravnamo skrbno, v dobro narave in ljudi, da gozdu ne gre slabo kljub stalnim izzivom, 
ki so postavljeni predenj, predvsem pa, da si vsi sodelujoči skladno s svojim poslanstvom priza-
devamo za dobrobit našega največjega naravnega bogastva.

Četrt stoletja delovanja javne gozdarske službe v samostojni Sloveniji je obdobje, ko se vsak od nas 
lahko v mislih vrne na začetke delovanja javne gozdarske službe, premeri njegovo sedanje delo ter 
se v iskanju ključnih izzivov zazre v prihodnost delovanja javne gozdarske službe. Kljub številnim 
čerem je gozdarska stroka uspešno prebrodila viharne tranzicijske čase. Slovensko šolo odgovor-
nega ekosistemskega gospodarjenja z gozdovi, s katero smo najprej prevzeli pionirsko vlogo, zdaj 
pa smo med vodilnimi v svetu, izvaja javna gozdarska služba v Zavodu za gozdove Slovenije ter 
Gozdarskem inštitutu Slovenije. Z roko v roki z lastniki gozdov ter z aktivnim sodelovanjem vseh 
deležnikov, seveda. Pri tem je zelo pomembno, da se skrb za gozdove ter naravo nasploh izvaja 
enotno, ne glede na lastništvo in v neodvisnih strokovnih inštitucijah.

Javna gozdarska služba se dnevno dokazuje pred lastniki gozdov, uspešno sodeluje z vladnimi 
in nevladnimi organizacijami, seznanja in ozavešča javnost ter si prizadeva za tvorno strokovno 
delovanje v prid trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Pristojnosti javne gozdarske službe so v 
zakonu zapisane tako, da stroki zagotavljajo možnost, da z roko v roki z lastniki gozdov uspešno 
usmerja razvoj gozdov.

Slovensko gozdarstvo temelji na zavezanosti viziji zagotavljanja trajnostnega razvoja gozdov kot 
ekosistemov v pomenu njihove biotske raznovrstnosti ter vseh njihovih ekoloških, proizvodnih 
in socialnih funkcij s sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem, kar je kot temeljno vodilo 
zapisano v Nacionalnem gozdnem programu.

Aktualno dogajanje je povezano s sanacijami posledic naravnih ujm, razhajanji med obiskovalci 
gozdov in njihovimi lastniki ter iskanji širšega trajnostnega ravnotežja med številnim interesi v 
gozdu, ki so le glavni med mnogoterimi izzivi nosilcev gozdne politike.

Pri načrtovanju in vodenju gozdne politike si tudi v prihodnje želimo tvorno sodelovanje, da bi 
ga skupaj z drugimi nosilci trajnostnega gospodarjenja z gozdovi usmerjali skladno s potrebami 
gozda, lastnika in družbe kot celote.

Na tak način se bo uspešno nadaljevala tradicija trajnostnega gospodarjenja z našim največjim 
bogastvom!

Gregor Meterc, vodja Sektorja za gozdarstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Strokovna razprava
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Gozdarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije – 
prehojena pot in razvojni izzivi
Forest management planning at the Slovenia Forest Service - achievements and 
developmental challenges

Matjaž GUČEK1, Dragan MATIJAŠIĆ2, Aleš POLJANEC3

Izvleček:
Guček, M., Matijašić D., Poljanec, A.: Gozdarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije – prehojena pot in ra-
zvojni izzivi, Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 9. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 33. Prevod 
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V zadnjih petindvajsetih letih se je gozdarsko načrtovanje racionaliziralo in posodabljalo. Vpeljana je kontrolna vzorčna 
metoda na območju celotne Slovenije, dosežen je znaten napredek pri zajemanju, shranjevanju in obdelavi podatkov o 
gozdovih in gospodarjenju z njimi, poenotene in podrobno opredeljene so vsebine gozdarskih načrtov, opredeljena so 
merila za vrednotenje funkcij gozdov, v gozdarsko načrtovanje je tudi formalno uvedena participacija, kar je prispevalo 
k uresničevanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. Načrti so postali pomembna podlaga za upravljanje območij 
Natura 2000. Z izvajanjem lovskoupravljavskega načrtovanja se je okrepil ekosistemski pristop pri upravljanju gozdov. 
Gozdarsko načrtovanje se mora stalno posodabljati in vključevati nove tehnološke možnosti. Pridobljene izkušnje so 
pomembna podlaga za spremembe načrtovanja. Glede na spremenjene okvirne pogoje gospodarjenja z gozdovi in 
nove tehnološke možnosti bo posodobitev usmerjena v vsebine načrtov, zajem podatkov o sestojih in modeliranje ter 
načrtovanje usmerjanje razvoja gozdov, sodelovanje z uporabniki, razvoj gozdarskega informacijskega sistema, koncept 
funkcij gozdov in postopke sprejemanja gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtov.
Ključne besede: gozdarsko načrtovanje, gozdarski informacijski sistem, prenova

Abstract:
Guček, M., Matijašić D., Poljanec, A.: Forest management planning at the Slovenia Forest Service - achievements and 
developmental challenges; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 77/2019, vol 9. In Slovenian, abstract 
in English, lit. quot. 33. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In the last 25 years, forest management planning has been rationalized and updated. The control sampling method 
in the entire Slovenia has been introduced, a considerable progress in acquiring, storing and processing data on fo-
rests and their management has been achieved, contents of forest plans have been unified and determined in detail, 
standards for evaluating forest functions have been determined, the participation has been formally introduced into 
forest management planning. All that contributed to the realization of multi-purpose forest management, the plans 
have become an important basis for the management of the Natura 2000 areas and the approach to the forest manage-
ment has been strengthened through the application of the hunting-management planning. Regardless of that, forest 
management planning has to be constantly updated and incorporate new technological possibilities. Therefore, the 
gained experiences represent an important basis for changing the planning. With regard to the changed framework 
conditions of forest management and new technological possibilities, planning update will be focused to the changes 
of the plan contents, cooperation with the users, development of the forest information system, updating the concept 
of forest functions and procedures for adopting forest management and hunting-management plans. 
Key words: forest management planning, forest information system, reform

1 Mag. M. G., Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. matjaz.gucek@zgs.si
2 D. M., National Forestry Agency of Georgia, 6 Gulua str. Tbilisi, Gruzija, dragan.matijasic@cimonline.de
3 Dr. A. P., Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija. ales.poljanec@zgs.si

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) 
je z zakonom o gozdovih leta 1993 med drugim 
dobil pomembno nalogo na področju spremljave 

gozdov in načrtovanja, saj je nosilec gozdarskega in 
lovskoupravljavskega načrtovanja za vse gozdove v 
Sloveniji. 25 let je primerna doba za pregled opra-
vljenih korakov na področju gozdnogospodarskega 
načrtovanja in predstavitev pogleda v prihodnost. 
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Gospodarjenje z gozdovi v Republiki Sloveniji 
je po Zakonu o gozdovih (1993) z dopolnitvami 
in Resolucijo o nacionalnem gozdnem pro-
gramu (2007) zasnovano na načelih trajnosti, 
sonaravnosti in večnamenskosti. Pri tem je goz-
dnogospodarsko načrtovanje pomembno orodje 
za upravljanje gozdov in uresničevanje temelj-
nih načel gospodarjenja z gozdovi (Poljanec in 
sod., 2019). Velik pomen načrtnemu upravljanju  
gozdov dajejo nekatere značilnosti gozdov, kot 
na primer kompleksnost gozdnih ekosistemov, 
dolgi proizvodni cikli, obsežnost gozdnega pro-
stora ter velik javni in zasebni pomen gozdov 
(Bončina, 2009).

Od opredelitve sedanje zasnove gozdnogo-
spodarskega načrtovanja (Zakon o gozdovih, 
1993 in nasl.; Pravilnik o gozdnogospodarskih 
in gozdnogojitvenih načrtih, 1998 in nasl.) do 
danes se je pomen upravljanja gozdov poveče-
val, predvsem zaradi večjih pritiskov na gozdni 
prostor, ter povečanega ekološkega in socialnega 
pomena gozdov. 

Gozdnogospodarsko načrtovanja je hierarhično 
organiziran sistem na več ravneh in je zasnovan 
na ideji deduktivnega načrtovalskega pristopa 
pri katerem iz splošnih, strateških usmeritev na 
ravni države postopno prehajamo do konkre-
tnih ukrepov v sestoju (Poljanec in sod., 2019). 
Tako uresničujemo načela, opredeljena na višjih 
ravneh, vse do  posameznih sestojev. Strateške 
odločitve na nacionalni ravni, ki predstavljajo 
politiko gospodarjenja z gozdovi, so določene 
v Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu 
(2007). Pomembno orodje za uresničevanje naci-
onalnega gozdnega programa so območni načrti 
(14 območij) in območni lovskoupravljavski načrti 
(15 območij), ki se vsakih deset let pripravljajo 
hkrati za celotno območje Slovenije. Posebnost 
območnih načrtov je hkratna obravnava goz-
dnogospodarskih vsebin in vsebin upravljanja 
s prostoživečimi živalskimi vrstami, zato so ti 
načrti pomemben instrument gozdarske in lovske 
politike. Javni gozdarski službi je s tem zaupano 
upravljanje z gozdnim ekosistemi kot celoto. 
Pomemben sestavni del območnih načrtov je 
opredelitev območij s poudarjenimi funkcijami 
gozdov in členitev prostora, kar je pomembno 
za zagotavljanje večnamenskega gospodarjenja 

z gozdovi in sodelovanje v prostorskem načr-
tovanju. Načrti za gozdnogospodarske enote (v 
nadaljevanju enote, skupno jih je 231) združujejo 
značilnosti okvirnega in podrobnega načrtovanja. 

Gozdnogospodarski načrti so podlaga za 
adaptivno upravljanje gozdov. Hkrati so tudi 
pomembno orodje za zagotavljanje varstva narave 
in ohranjanja ugodnega stanja kvalifikacijskih 
habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst na obmo-
čjih Natura 2000.

Koncept načrtovanja se od 1993 do danes ni 
bistveno spreminjal, medtem ko se je zaradi druž-
benih in tehnoloških sprememb dopolnjeval način 
izdelave načrtov. V načrte so bile vključene nove 
vsebine, npr. vsebine, povezane z zavarovanimi 
območji, vodo in kulturno dediščino). Načrti 
so zato postajali obsežnejši in manj pregledni. 
Vsebinsko jih je treba posodobiti, da bodo izpol-
njevali namene načrtovanja in bili bolj prilagojeni 
potrebam uporabnikov. Predloge sprememb je 
mogoče formalno izpeljati le s spremembo pravnih 
predpisov, ki urejajo to področje.  

V prispevku predstavljamo značilnosti razvoja 
gozdarskega načrtovanja v obdobju delovanja in 
izhodišča za posodobitve načrtovanja, s katerimi 
bi se prilagajali spremenjenim okvirnim pogojem 
za gospodarjenje z gozdovi. 

2 RAZVOJ 
GOZDNOGOSPODARSKEGA 
NAČRTOVANJA V ZADNJIH 25 
LETIH

2 DEVELOPMENT OF FOREST 
MANAGEMENT PLANNING IN THE 
LAST 25 YEARS

2.1 Kontrolna vzorčna metoda na 
območju celotne Slovenije

2.1 Control sampling method on the entire 
territory of Slovenia

Gozdnogospodarsko načrtovanje si v ožjem 
pomenu predstavljamo kot proces reševanja 
različnih kompleksnih problemov v gozdnih 
ekosistemih (Gašperšič, 2006). Ravno komple-
ksnost strukture gozdnih ekosistemov, omejena 
predvidljivost razvoja in odločanje ob nepo-
polni informiranosti so poglavitni razlogi za 
vzpostavitev adaptivnega upravljanja gozdov oz. 
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kontrolne vzorčne metode (Nicolis, 1994; Bon-
čina in Poljanec, 2006). Pomemben sestavni del 
tega koncepta je spremljanje razvoja gozdov in 
presojanje sprememb glede na izvedene ukrepe. 
Metode pridobivanja podatkov v gozdnih sestojih 
so se spreminjale od začetka načrtnega gospodar-
jenja do danes (Kovač, 2009). Sprva so se zbirali 
osnovni gozdarski podatki, z večanjem zahtev do 
gozda so se pojavile večje potrebe po dodatnih 
informacijah. V nekaj zadnjih desetletjih temelji 
spremljava gozdov na podatkih, ki jih pridobi-
vamo na stalnih vzorčnih ploskvah (kontrolna 
vzorčna metoda) (Hočevar, 2003). V Sloveniji 
je kontrolna vzorčna metoda v gozdarski praksi 
prvič uporabljena leta 1972 na gozdnogospodar-
skem območju Bled (Poljanec in Gartner, 2009). 
S sprejetjem Pravilnika o gozdnogospodarskih 
in gozdnogojitvenih načrtih (1998) pa je bila po 
večletnem preizkušanju metoda uradno uvelja-
vljena za območje celotne Slovenije. 

V postopku obnove gozdnogospodarskih 
načrtov enot tako dosledno zbiramo številne 
podatke o gozdovih. Poglavitna vira podatkov sta 
inventura na sistematični mreži stalnih vzorčnih 
ploskev in ocena sestojnih in drugih znakov na 
ravni sestojev (opisi sestojev). Podatki, zbrani 
na več kot sto tisoč stalnih vzorčnih ploskvah, 
omogočajo podroben vpogled v stanje in razvojno 
dinamiko gozdnih sestojev ter v biotsko razno-
vrstnost gozdov (Poljanec in sod., 2019). Imajo 
pa tudi veliko uporabno vrednost za raziskave 
stanja in razvoja gozdov. 

2.2 Tehnološki napredek pri zajemu 
podatkov 

2.2 Technological advances in data capture 

Z ustanovitvijo leta 1994 je bila ena od nalog novo 
ustanovljene javne gozdarske službe na področju 
gozdnogospodarskega načrtovanja poskrbeti za 
vsebinsko in tehnološko prenovo gozdnogospo-
darskega načrtovanja. Usmerjanje razvoja gozdov 
mora temeljiti na ažurnih in natančnih podatkih 
o gozdu in gozdnem prostoru ter gospodarjenju z 
gozdovi. Poleg stalnih vzorčnih ploskev je sestojna 
karta pomemben podatkovni sloj o gozdovih, ki 
na ravni Slovenije obsega 320.000 sestojev. Od 
leta 1997 sestojno karto z opisi sestojev dopol-
njujemo. Ima veliko uporabno vrednost za načr-

tovanje razvoja gozdov, sodelovanje z gozdnimi 
lastniki in načrtovanje na ravni gozdne posesti, 
pomembna je tudi za druge namene, povezane 
npr. z ohranjanjem biotske raznovrstnost (Poljanec 
in Bončina, 2006).

Zbiranje podatkov o značilnostih gozdov po 
oddelkih oz. odsekih je v veljavi vse od začetka 
izdelave gozdnogospodarskih načrtov. Na ravni 
celotne Slovenijo so podatki na ravni oddelkov 
dostopni od petdesetih let dvajsetega stoletja 
(Poljanec, 2008). Do leta 1998 je bila izbira načina 
pridobivanja podatkov o stanju gozdov prepuščena 
posameznim gozdnogospodarskim območjem, 
po tem letu pa se je s sprejemom Pravilnika o 
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih 
(1998) zbiranje podatkov o stanju gozdov poeno-
tilo. Ključni podatki o gospodarjenju z gozdovi se 
zbirajo na ravni odsekov; na ravni odsekov ZGS 
vzdržuje evidenco sečenj in evidenco gojitvenih, 
varstvenih in drugih del. 

ZGS je kmalu razvil prostorsko informatiko in 
močno izpopolnil gozdarski informacijski sistem 
(Ficko in sod., 2013). Tako je bil leta 2008 na 
voljo grafični sloj sestojev z atributnimi podatki 
v enotni podatkovni zbirki za vse gozdove Slove-
nije. V okviru gozdnogospodarskega načrtovanja 
izdelujemo in vzdržujemo tri ključne grafične 
podatkovne sloje: sloj gozdnih sestojev, oddelkov 
oziroma odsekov ter sloj funkcij gozdov. Poleg tega 
od leta 2008 letno redno vzdržujemo še grafične 
podatke o drugih gozdnih zemljiščih (npr. rušje, 
daljnovodi in obore), krčitvah gozdov v kmetijske 
namene ter površinah gozdov v zaraščanju. Te 
podatkovne sloje izdelujemo in vzdržujemo na 
podlagi digitalnih ortofoto posnetkov in teren-
skega ogleda ob obnovah načrtov enot. V minulih 
desetih letih so bile aktivnosti usmerjene k zagota-
vljanju večje natančnosti zajema podatkov, kar so 
omogočili natančnejši ortofoto posnetki, predvsem 
pa lidarski posnetki celotne površine slovenskega 
ozemlja. Z lidarskim zajemom podatkov je poleg 
ploskovnega zajema možen tudi vpogled v višino 
vegetacije, kar omogoča boljše razmejevanje med 
različnimi sestojnimi tipi in natančnejše določanje 
gozdnega roba. Lidarski podatki so omogočali 
tudi kvalitetnejši zajem gozdnih cest in predvsem 
gozdnih vlak, ki se na ortofoto posnetkih pogosto 
ne vidijo (Rebolj in Beguš, 2015). 
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Uporabniki podatkov, ki se zbirajo v informacij-
skem sistemu ZGS, so številni; poleg zaposlenih na 
ZGS so to lastniki gozda, MKGP (npr. usklajevanja 
gozdnega roba, druga gozdna zemljišča, varovalni 
gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, podatki 
o gozdovih), MOP in ARSO (podatki o gozdovih za 
kazalce okolja), SiDG (splošni podatki o odsekih in 
oddelkih, gozdni fondi in možni posek po sestojih, 
drevesna sestava po sestojih, načrtovana gojitvena 
in varstvena dela po sestojih), KGZ (podatki o goz-
dovih za PEFC), DURS (npr. podatki o območjih, 
ki s cestami niso odprta, podatki o varovalnih goz-
dovih in gozdovih s posebnim namenom), GURS 
(npr. podatki za vrednotenje gozdnih zemljišč in za 
izračun katastrskega dohodka), ZRSVN (podatki o 
funkciji ohranjanja biotske raznovrstnosti, podatki 
o trhlem drevju in ekocelicah, podatki o Natura 
2000 območjih), GIS, BF in ostale raziskovalne 
inštitucije (različni podatki o gozdovih).

Podatke obširnega gozdarskega informacijskega 
sistema ZGS smo dali na vpogled javnosti z obliko-
vanjem prostorskega pregledovalnika gozdarskih 
podatkov (Poljanec in sod., 2015). Poleg podatkov 
o gozdnih sestojih je poseben poudarek namenjen 
funkcijam gozdov in conaciji gozdnega prostora 
z vidika rekreacije in turizma. Maja 2016 smo na 
pregledovalnik naložili tudi nove sloje podatkov 
Lidar (digitalni model reliefa in digitalni model 
krošenj) ter dodali še orodje za poizvedbo podat-
kov o gozdovih na ravni parcel. Pregledovalnik 
je dostopen na naslovu: http://prostor.zgs.gov.si/
pregledovalnik/. Poleg pregledovanja podatkov 
o gozdovih je uporabnikom na enostaven način 
omogočena pridobitev vseh podatkov o gozdovih 
iz pregledovalnika.

2.3 Vsebina gozdnogospodarskih načrtov
2.3 Content of forest management plans

S pravnimi akti je opredeljena vsebina gozdnogo-
spodarskih načrtov območij in enot. Predpisane 
vsebine načrtov še ne zagotavljajo, da bodo ti 
kakovostni (Jerina in Jonozovič, 2011). Vsebin-
ska zasnova načrtov se od leta 1993 ni bistveno 
spreminjala, so pa bile dodane nekatere vsebine 
povezane z upravljanjem biotske pestrosti, kul-
turne dediščine in upravljanjem vodnih virov 
in erozijskih območij. S tem se je obseg načrtov 
povečal, preglednost pa nekoliko zmanjšala.  

V tem obdobju je bila pomembna sprememba 
vzpostavitev omrežja Natura 2000. Slovenija je pri 
upravljanju z območji Natura 2000 razvila specifi-
čen sistem, ki temelji na vključevanju naravovar-
stvenih smernic v vse sektorske načrte. V tem se je 
gozdarstvo izkazalo kot najbolj urejen sektor, saj 
je ob začetku upravljanja z območji Natura 2000 
kot edini sektor v državi že imel izdelan sistem 
načrtovanja in veliko izkušenj na tem področju 
(Kogovšek in Žitnik, 2015). Pomembna prednost 
je, da ZGS organizacijsko dobro obvladuje celoten 
gozdni prostor in ima stike z lastniki gozdov. 
Metodologija za upravljanje z območji Natura 
2000 preko gozdnogospodarskih načrtov je bila 
razvita leta 2008 in se je ob tesnem sodelovanju  
z Zavodom za varstvo narave razvijala in nad-
grajevala (Žitnik in sod., 2015). Gozdnogospo-
darski načrti so s tem postali pomembno orodje 
za zagotavljanje varstva narave in ohranjanja 
ugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov 
in kvalifikacijskih vrst na območjih Natura 2000 
(Bibič, 2015). Takšna zasnova aktivnega varovanja 
teh območij je v evropskem merilu izvirna rešitev 
(Ferlin in sod., 2006; Danev in Krajčič, 2009).  

V postopek izdelave oziroma sprejemanja 
gozdnogospodarskih načrtov so vključene raz-
lične strokovne inštitucije, ki s svojega področja 
pripravijo vsebine, pomembne za upravljanje 
gozdov. Usklajevanje vsebin in oblikovanje proto-
kolov za vključevanje smernic je zahteven proces,  
kateremu je bilo v minulih petih letih namenjeno 
precej aktivnosti. Ta postopek je treba dopolnjevati 
tudi v prihodnje. Na takšen način sta v izdelavo 
načrtov, poleg Zavoda za varstvo narave Slovenije, 
vključeni še Zavod za varstvo kulturne dediščine 
in Direkcija RS za vode.

2.4 Funkcije gozdov in zagotavljanje 
večnamenskega gospodarjenja

2.4 Forest functions and implementation of 
multi-purpose forest management

Funkcije gozda so pomembno prispevale k uvelja-
vljanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi 
(Simončič in Bončina, 2012). Prvo okvirno ovre-
dnotenje funkcij gozdov na ravni celotne države je 
bilo izvedeno leta 1991 ob izdelavi območnih goz-
dnogospodarskih načrtov za obdobje 1991–2000. 
Ob pripravi Pravilnika o gozdnogospodarskih 
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in gozdnogojitvenih načrtih leta 1998 so bila v 
okviru posebne skupine podrobneje opredeljena 
merila za ovrednotenje funkcij s ciljem enotnega 
in usklajenega dela pri določitvi površin gozda 
s poudarjenimi funkcijami (Matijašić, 2005; 
Simončič in Bončina, 2015). Pri izdelavi gozdno-
gospodarskih načrtov enot v obdobju 2001–2008 
so se merila preverjala in oblikovali predlogi 
sprememb. V letu 2008 je na podlagi sprememb 
takratnega Pravilnika o gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih nastal Priročnik za 
izdelavo gozdnogospodarskih načrtov enot (2008) 
v katerem so podrobneje opredeljena merila za 
določanje območij s poudarjenimi funkcijami. 
Pozneje je bil način določanja funkcij v raziska-
vah različnih avtorjev (Pirnat, 2007; Planinšek in 
Pirnat, 2012; Bončina in sod., 2014, 2015; Klopčič 
in sod., 2015; Poljanec in sod., 2015; Simončič, 
2016; Kovač in sod., 2017) večkrat kritično ovre-
dnoten in predlagane so bile spremembe koncepta, 
vendar pravni predpisi še niso bili spremenjeni.  

Pomemben instrument za zagotavljanje večna-
menskega gospodarjenja z gozdovi je participacija 
ključnih deležnikov v procesu načrtovanja. Oblika 
participacije je bila s predpisanim postopkom 
sprejemanja načrtov tudi formalno določena (Pra-
vilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
načrtih, 1998 in nasl.). Pristopi vabljenja javnosti 
k podajanju pobud v obeh postopkih možne 
participacije (v obdobju pred izdelavo načrta in 
v okviru javne razgrnitve / javne obravnave) so 
različni in poleg obveščanja na krajevno običajen 
način obsegajo tudi aktivno vabljenje zainteresi-
rane javnosti preko zaposlenih na ZGS (osebno 
vabljenje, pošiljanje vabil večjim lastnikom, objave 
v lokalnih medijih, itd.). Navkljub vsemu je zbranih 
relativno malo pobud lastnikov gozdov in ostale 
zainteresirane javnosti in tudi udeležba na javnih 
obravnavah je pogosto skromna. Večjo udeležbo 
lastnikov in druge zainteresirane javnosti je treba 
zgotoviti predvsem v fazi izdelave načrta, ko se 
vsebine lažje spreminjajo in upoštevajo pobude 
lastnikov. 

2.5 Ekosistemski pristop pri 
gospodarjenju z gozdovi

2.5 Ecosystem management approach

V Sloveniji gozdni prostor pokriva 64 % celotne 
površine, zato prav gozd in ohranjena narava 
prispevata k prepoznavnosti države in odslikavata 
odnos družbe do trajnostnega razvoja, s katerim se 
poskuša zagotoviti trajno in optimalno delovanje 
gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in 
živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajno-
stna raba in upravljanje gozdnih virov (Resolucija 
o nacionalnem gozdnem programu, 2007). Javna 
gozdarska služba mora usmerjati gospodarjenje 
z gozdom kot ekosistemom celostno, z upošte-
vanjem vseh njegovih funkcij. Zato ni naključje, 
da je Zakon o gozdovih (1993 in nasl.) javni 
gozdarski službi dodelil tudi lovskoupravljavsko 
načrtovanje. Pri izdelavi območnih gozdnogospo-
darskih načrtov je pomembna prednost hkratna 
obravnava gozdnogospodarskih vsebin in vsebin 
upravljanja s prostoživečimi živalmi. Poleg tega 
ZGS pripravlja tudi letne načrte lovskoupravlja-
vskih območij, ki sledijo dolgoročnim načrtom 
in so njihova izvedbena raven. V njih so določeni 
ukrepi za doseganje dolgoročnih ciljev (npr. višina 
in struktura odvzema živalskih vrst, ukrepi v 
okolju divjadi). Na tak način je javni gozdarski 
službi zaupana pomembna naloga upravljanja z 
gozdnim ekosistemom kot celoto. 

3 IZZIVI ZA PRIHODNJE
3 FUTURE CHALANGES

Na področju gozdnogospodarskega načrtovanja 
je izzivov veliko, načrtovanje pa je treba dopol-
njevati tudi zaradi velikih družbenih in okoljskih 
sprememb (Klopčič in sod., 2015). Vse večje 
spremembe morajo biti dobro premišljene, rešitve 
naj bodo postopne in vsaj večje spremembe pre-
verjene na izbranih primerih preden se izpeljejo 
na ravni celotne Slovenije. Nekateri pomembni 
prihodnji izzivi so bili že opredeljeni (Poljanec in 
sod., 2015) in jih zato le povzemamo, dodajamo 
pa nekaj predlogov, za katere menimo, da so 
nujni za izvedbo sprememb (npr. pravni predpisi) 
oziroma vplivajo na razvoj gozdnogospodarskega 
načrtovanja.
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3.1 Zakonodaja
3.1 Legislation

Nekatere nujno potrebne večje spremembe v 
gozdnogospodarskem načrtovanju so mogoče 
le ob posodobitvah in spremembi obeh za goz-
dnogospodarsko načrtovanje ključnih pravnih 
predpisov – Zakona o gozdovih (1993 in nasl.) in 
Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi 
in upravljanje z divjadjo (2010). Sedanji pravni 
predpisi zelo podrobno opredeljuje vsebino načr-
tov in gozdarskemu načrtovanju nalagajo naloge, 
ki jih ob sedanjih kadrovskih in finančnih virih 
kljub tehnološkemu posodabljanju in racionali-
zaciji ni mogoče izvesti v celoti (Poljanec in sod., 
2015). Izziv je tako izvedba smiselnih sprememb 
predpisov, ki naj določijo najmanjše vsebinske in 
postopkovne zahteve in dopuščajo različno prila-
gajanje vsebinskih poudarkov glede na specifično 
problematiko območij, za katere se načrt izdeluje. 

3.2 Ravni načrtovanja
3.2 Levels of forest management planning

Dve ravni načrtovanja (območje, gozdnogospodar-
ska enota) sta se v minulih letih izkazali kot ustrezni. 
So pa opazne tudi pomanjkljivosti, predvsem z 
vidika vsebinske zasnove ter pristojnosti načrtov in 
postopkov, manj pa z vidika prostorskih okvirjev, 
za katere se načrti izdelujejo. Večje spremembe 
prostorskih okvirov predlaga Kovač (2018, 2019), 
vendar predlogi niso skladni s sedanjo organizi-
ranostjo gozdarstva, zlasti javne gozdarske službe 
in tudi ne s politično razdelitvijo Slovenije na 
občine. Predlagane spremembe gozdnogospodar-
skih območij v eko-regije ne bi prinesle prednosti, 
kvečjemu več težav pri izdelavi in izvedbi načrtov. 
Spremembe meja gozdnogospodarskih območij in 
lovskoupravljavskih območij, za katere se izdelujejo 
gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti bi 
bile smiselne ob uvedbi pokrajin oziroma pri orga-
nizacijskih spremembah lovstva in javne gozdarske 
službe, ki bi območja poenotila. Tudi predlogi za 
večje spremembe meja gozdnogospodarskih enot 
(Kovač, 2019) niso bistveni za posodabljanje in 
večjo učinkovitost načrtovanja. Večje možnosti za 
to vidimo v večji vsebinski prilagojenosti načrtov 
posebnostim območij, kar se lahko odrazi tudi v 
večji različnosti (zvrsteh) načrtov. 

3.3 Vsebine načrtov
3.3 Content of FM plans

Vsebinska zasnova obeh ravni načrtovanja je bila že 
večkrat kritično presojana in izpostavljene so bile 
glavne slabosti: obsežnost in podrobnost posame-
znih načrtov (Kovač, 2004; Klopčič in sod., 2015, 
Poljanec in sod., 2015), podvajanje vsebin med 
obema ravnema (Bončina 2003; Kovač in sod., 
2008; Klopčič in sod., 2015; Poljanec in sod., 2015), 
nejasna razmejenost pristojnosti posameznih načr-
tov (Poljanec in sod., 2015; Kovač, 2018). Prevelik 
poudarek je namenjen analizam in prikazovanju 
podatkov, premalo pa so izpostavljene odločitve 
za prihodnje gospodarjenje z gozdovi (Klopčič in 
sod., 2015; Poljanec in sod., 2019). Zato je treba 
vsebine načrtov omejiti na podlage in odločitve za 
prihodnje gospodarjenje, obseg zmanjšati, vsebino 
pa usmeriti k uporabnikom načrtov. 

Pri območnih načrtih je treba izpostaviti stra-
teške vsebine, ki se potem konkretizirajo z načrti 
enot. Večji poudarek je treba nameniti vprašanjem 
večnamenske rabe gozdov in prostorskim vsebinam 
z ambicijo, da območni načrti postanejo upravlja-
vski načrti za gozdni prostor. Z načrtovanjem na 
ravni območij je treba opredeliti strategije razvoja 
gozdov in strategije reševanja ključnih območnih 
gozdnogospodarskih problemov. V času okoljskih 
sprememb in naraščajočega tveganja pri gospodar-
jenju z gozdovi postaja ta naloga vse bolj osrednja. 
V območnih načrtih je treba določiti strategije za 
trajnostno upravljanje z divjadjo in njihovo usklaje-
nost z okoljem, strategije pridobivanja lesa in druga 
razvojna vprašanja pri gospodarjenju z gozdovi.

Vsebino načrtov enot je treba omejiti na prikaz 
odločitev in podlag za gospodarjenje z gozdovi. 
Dopolniti je treba sistem načrtovanja na ravni 
gozdnih sestojev. Nujne so dopolnitve načrtovanja 
na območjih s poudarjeno varovalno in zaščitno 
funkcijo, hudourniških območjih in tudi na obmo-
čjih Natura 2000. Zaradi vse večje negotovosti pri 
gospodarjenju z gozdovi, ki jih prinašajo podnebne 
spremembe, je treba z načrti zagotoviti prilagajanje 
gozdov pričakovanim spremembam. Povečana 
nepredvidljivost zahteva tudi spremenjen kon-
cept adaptivnega upravljanja, ki bo omogočal 
večjo prožnost in odzivnost na (ne)pričakovane 
spremembe in dogodke v gozdovih. Hkrati pa je 
treba vsebine načrtov prilagoditi problematiki in 
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posebnostim naravnih in družbenoekonomskih 
razmer v posamezni enoti . 

Pomemben sestavni del načrtov enot je sestojna 
karta s pripadajočo zbirko podatkov o stanju, 
usmeritvah in ukrepih na ravni sestojev (Poljanec in 
Bončina, 2006). Le-ta, skupaj z drugimi podlagami 
(npr. gozdne prometnice, tehnološka karta, karta 
funkcij), revirnemu gozdarju in lastnikom podaja 
dovolj dobre podatke o stanju gozda, smernicah, 
možnemu poseku in predvidenih gojitvenih delih. 
Kakovost sestojne karte in njeno uporabno vrednost 
je mogoče s sodobnimi tehnološkimi možnostmi 
izboljšati. Sestojna karta bi tako v mnogo primerih 
lahko predstavljala temelj za izbiro drevja za posek 
in svetovanje lastnikom gozdov in tako prevzela 
sedanjo vlogo gozdnogojitvenih načrtov, v dolo-
čenih primerih (npr. izrazit javni interes, večja 
intenzivnost gospodarjenja, vpeljava dodatnih 
ukrepov povezanih s krepitvijo funkcij gozdov 
oziroma sanacijo poškodovanih gozdov), pa se 
pripravijo izvedbeni načrti oz. projekti (Poljanec 
in sod., 2015), kar se vnaprej določi v načrtih 
gozdnogospodarskih enot. Predpogoj za takšno 
posodobitev je ohranitev oz. dvig kakovosti zbiranja 
podatkov z meritvami na stalnih vzorčnih ploskvah 
in opisih sestojev, kar je mogoče le z zadostnim 
in kakovostnim kadrom ter sodobno tehnično in 
informacijsko podporo.

3.4 Razvoj gozdarskega informacijskega 
sistema

3.4 Forest information system development

V prihodnje je velik izziv posodobitev gozdarskega 
informacijskega sistema. V minulih letih so bili 
narejeni pomembni koraki. V letu 2013 je nastal 
podatkovni model in v letu 2018 se je začelo inten-
zivno delo na vzpostavitvi enotnega podatkovnega 
skladišča, ki bo obsegal atributni in grafični del. 
Vzpostavitev podatkovnega skladišča je temelj za 
ves nadaljnji razvoj. Velik izziv, s katerim se na 
gozdnogospodarskem načrtovanju soočamo že 
danes je vzpostavitev uporabnikom prijaznega, 
sodobnega načina zajema podatkov (tablični zajem 
podatkov o stalnih vzorčnih ploskvah), medtem ko 
za razmejevanje sestojev ter vnos podatkov opisov 
sestojev še poteka razvoj aplikacije. Uporabniku 
prijazna aplikacija za vnos podatkov na terenu, z 
vgrajenimi avtomatskimi kontrolami podatkov, bi 

znatno skrajšala čas za vnos in čiščenje podatkov 
ter hkrati izboljšala kakovost podatkovnih zbirk. 
Prav tako bo treba v prihodnje izdelati aplikacije 
za obdelovanje podatkovnih baz, modeliranje in 
ovrednotenje alternativnih odločitev. Poseben izziv 
bo povezati celoten izbor aplikacij v enoten sistem.

3.5 Funkcije gozdov
3.5 Forest functions

Območja s poudarjenimi funkcijami gozdov prispe-
vajo k uresničevanju večnamenskega gospodarjenja 
in so pomembna za sodelovanje gozdarstva v sis-
temu prostorskega načrtovanja. V letu 2013 so bile 
delavnice na Pokljuki, na katerih smo koncept dolo-
čanja funkcij gozdov presojali z različnih vidikov in 
v okviru široke skupine strokovnjakov oblikovali 
ključna izhodišča za spremembo koncepta, katerega 
pogoj je sprememba pravnih predpisov (Bončina 
in sod., 2014, 2015). Glavni poudarki dopolnitve 
koncepta funkcij gozdov bodo usmerjeni k zmanj-
šanju števila funkcij, spremembi prikaza območij 
s poudarjenimi funkcijami, možnostjo prikaza 
območij s prednostno funkcijo (brez prekrivanj) 
in podobno, zagotovo pa ukiniti prikaze funkcij-
skih enot. Celoten predlog sprememb mora biti 
usmerjen k poenostavitvi, večji jasnosti koncepta 
z ohranitvijo pristojnosti gozdarstva v prostorskem 
načrtovanju, ki jih predstavljajo funkcije gozdov 
danes in izboljšanju povezave med območji s pou-
darjenimi funkcijami in ukrepi, ki so namenjeni 
za izboljšanje zagotavljanja poudarjenih funkcij.

3.6 Postopek sprejemanja in participacija
3.6 Process of FM plans elaboration and 

participatory approach

V zakonskih in podzakonskih aktih je treba spre-
meniti podrobno opisane postopke sprejemanja 
gozdnogospodarskih načrtov in postopke vklju-
čevanja javnosti. V prihodnje je treba postopek 
sprejemanja načrtov časovno omejiti, poenostaviti 
in prilagoditi ravni, za katero se načrti pripravljajo. 
Zainteresirano javnost naj bi vključili že v fazi 
izdelave osnutka gozdnogospodarskega načrta, 
večjo vlogo participacije je treba nameniti v 
postopku izdelave in sprejemanja območnih goz-
dnogospodarskih načrtov, od oblik participacije 
pa uporabiti aktivne oblike (npr. delavnice, iskanje 
rešitev v obliki delovnih skupin …) (Poljanec in 
sod., 2015). Prav tako je treba preveriti postopek 
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izredne obnove načrtov, ki je enak postopku 
rednega sprejemanja načrtov in zato dolgotrajen. 
Večina izrednih obnov načrtov je posledica prese-
ganja poseka zaradi sanitarno varstvenih sečenj. 
Zato bi bilo smiselno, da se namesto postopka 
izredne obnove načrtov enot izdela sanacijski 
načrt, ki bi veljal do konca ureditvenega obdobja, 
nato pa se izdela redna obnova načrta. Ker v tem 
primeru sanacijski načrt zgolj rešuje problematiko 
v ujmah poškodovanih gozdov je pomembno, da 
sprejemanje načrta ni dolgotrajno, pač pa se ga 
pripravi v okviru javne gozdarske službe, potrdi 
pa ga ministrstvo. V primeru povečanih zahtev po 
redni sečnji pa se ohrani institut izredne obnove 
načrta, ki je predpisan z zdajšnjo zakonodajo.

4 ZAKLJUČEK
4 CONCLUSIONS

V minulem obdobju se je gozdnogospodarsko 
načrtovanje stalno dopolnjevalo vendar je sama 
zasnova gozdnogospodarskega načrtovanja od 
uveljavitve Zakona o gozdovih do danes ostala 
praktično nespremenjena. Številni avtorji iz raz-
ličnih inštitucij (ZGS, BF in GIS) opozarjajo na 
nujnost posodobitve gozdnogospodarskega načr-
tovanja. Nekaterih zakonsko predpisanih nalog, 
ki so bile naložene gozdarskemu načrtovanju v 
minulem obdobju, ni bilo mogoče izvesti brez 
racionalizacij (zmanjšanje stopnje vzorčenja, 
selektivna izdelava opisov sestojev), ki so sicer 
pomenile zmanjšanje porabe časa, a na račun 
zmanjšanja kakovosti načrtov. 

V prihodnje je treba spremembe načrtovanja 
obravnavati celostno, pri čemer morajo biti vse 
spremembe koncepta gozdarskega načrtovanja 
dobro premišljene in utemeljene z argumenti in 
analizami. Spremembe so nujne, morajo pa biti 
usmerjene v tiste sklope načrtovanja, ki so časovno 
obsežni. Vključevati je treba »novosti« in nove 
tehnološke možnosti (analiza velikih baz podatkov, 
orodja za avtomatiziran zajem, kontrolo in shra-
njevanje podatkov). H kakovosti zbiranja podatkov 
bi veliko pripomoglo ponovno lidarsko snemanje 
oz. vzpostavitev cikličnega lidarskega snemanja 
površja Slovenije in za določene primere uporaba 
satelitskih posnetkov Sentinel. Spremembe zasnove 
gozdnogospodarskega načrtovanja so mogoče le 
ob spremembi pravnih predpisov.

Slovenija je, v primerjavi z drugimi evropskimi 
državami razvila specifičen način gospodarjenja 
z gozdovi, za katerega se je uveljavilo ime Sloven-
ska gozdarska šola. Takšen sistem ima številne 
prednosti, ki presegajo nekatere slabosti. Temu je 
prilagojeno tudi gozdarsko načrtovanje. Ne glede 
na to se okvirni pogoji za gospodarjenje z gozdovi 
in tudi tehnološke možnosti spreminjajo in temu 
se mora prilagajati tudi gozdarsko načrtovanje. 
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Podnebne spremembe postajajo glavni izziv javne gozdarske 
službe na področju gojenja in varstva gozdov
Climate Change is Becoming the Main Challenge for the Public Forestry Service in the 
Field of Silviculture and Forest Protection 

Andrej BREZNIKAR1

Izvleček:
Breznikar, A.: Podnebne spremembe postajajo glavni izziv javne gozdarske službe na področju gojenja in varstva 
gozdov; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 8. Prevod Breda Misja, 
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Ukrepi prilagajanja na vse očitnejše posledice podnebnih sprememb v gozdovih so velik izziv tudi za javno 
gozdarsko službo. S prilagajanjem gospodarjenja z gozdovi in prilagoditvami celotnega odziva gozdarstva na 
izzive podnebno nestabilnega okolja želimo zmanjšati negativne posledice podnebnih sprememb in zagotoviti 
uresničevanje vseh funkcij gozdov tudi v prihodnosti. Za prilagajanje so nujni strateški pristop in pravočasni 
ter učinkoviti prilagoditveni ukrepi na vseh nivojih. V prispevku je predstavljen nabor predlaganih ukrepov na 
področju gojenja in varstva gozdov, cilj katerih je zmanjšanje tveganja pri proizvodnji lesa in škode v gozdnih 
sestojih zaradi sedanjih in prihodnjih škodljivih učinkov podnebnih sprememb. 
Ključne besede: podnebne spremembe, ukrepi prilagajanja, gojenje in varstvo gozdov.

Abstract:
Breznikar, A.: Climate Change is Becoming the Main Challenge for the Public Forestry Service in the Field of 
Silviculture and Forest Protection; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 79/2019, vol 9. In Slove-
nian, abstract in English, lit. quot. 8. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The adaptation measures required by the more and more obvious consequences of climate change in forests represent 
a major challenge also for the public forestry service. With adaptation of forest management and adjustment of 
the entire forestry response to the challenges of the climatically unstable environment, we want to reduce negative 
consequences of climate change and ensure the realization of all forest functions also in the future. The strategic 
approach, on-time and efficient measures on all levels are necessary for adaptation. In this article, we present the 
set of the suggested measures in the field of silviculture and forest protection. Their goal is to reduce the risk in 
wood production and damage in forest stands due to the present and future harmful impacts of climate change. 
Key words: climate change, adaptation measures, silviculture and forest protection.
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1 UVOD
V zadnjem desetletju slovenski gozd doživlja 
velike preizkušnje zaradi spreminjajočega se 
naravnega in tudi družbenega okolja. Potrebe 
družbe po materialnih in nematerialnih dobrinah 
iz gozda so vedno večje, po drugi strani pa so 
gozdovi vedno bolj ogroženi, v prvi vrsti zaradi 
podnebnih sprememb. 

Učinki podnebnih sprememb na gozdne eko-
sisteme so dejstvo, saj jih lahko občutimo tako v 
Sloveniji kot po vsem svetu. V večini primerov 
podnebne spremembe negativno vplivajo na 
gozdove in na zagotavljanje funkcij gozdov, od 

lesnoproizvodne pa do palete ekoloških in soci-
alnih funkcij gozda (FAO, 2013). 

Različni ekstremni dogodki v gozdovih so sicer 
naravni pojav, ki pomeni preizkušnjo stabilnosti 
in vitalnosti gozdnega ekosistema. Tovrstni izzivi 
slovenskemu gozdu se pojavljajo vedno pogosteje 
in so posledica globalno spreminjajočega se 
naravnega okolja in našega podnebja. Vse napake 
človeške družbe, kot so onesnaževanje, pretirana 
uporaba fosilnih goriv in pretirano izkoriščanje 
naravnih virov, so porušile naravno ravnotežje, kar 
se kaže v nepredvidljivosti celotnega naravnega 
sistema (Kajfež Bogataj, 2014).
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Ključni odziv javne gozdarske službe na pod-
nebne spremembe je prilagajanje gospodarjenja 
z gozdovi tako na nivoju gozdnega sestoja kot 
širše na regionalnem in državnem nivoju. Prav 
tako prilagajanje ni omejeno na ukrepe gojenja 
in varstva gozdov, ampak vključuje vsa področja 
gozdarstva in gozdarsko politiko nasploh.  

2 PODNEbNE SPREMEMbE 
DOLOČAJO NAČIN 
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI

Napovedi predvidenih vplivov podnebnih spre-
memb v našem okolju kažejo na zviševanje 
povprečne letne temperature, večjo sušnost v 
vegetacijskem obdobju, drugačno razporeditev 
padavin (več padavin pozimi in manj poleti), spre-
membe v zastopanosti drevesnih vrst v gozdovih, 
pogostejši pojav naravnih ujm (požari, vetrolomi, 
snegolomi in žledolomi), širjenje tujerodnih vrst 
in razmah bolezni ter škodljivcev v okolju (Cerbu 
in sod. (ur.), 2013; Dolinar, 2018). 

Na prihodnost gozdov že v normalnih raz-
merah vpliva toliko spremenljivk, da je rezultat 
težko natančno predvideti. Zdi se, da je ob hitrih 
podnebnih spremembah in vseh spremljajočih 
pojavih prihodnost za gozdove še toliko bolj 
negotova. Medtem ko lahko svetovni modeli 
podnebja na globalni in regionalni ravni napo-
vejo vzorce podnebnih sprememb z relativno 
gotovostjo, so projekcije podnebnih sprememb 
na nacionalni in zlasti lokalni ravni verjetno manj 
natančne. Negotovost je izziv za gozdarsko stroko, 
ki mora upoštevati številne možnosti prilagajanja  
(FAO, 2013).

V gozdovih so postali v zadnjih letih zelo pogo-
sti različni ekstremni dogodki, obseg poškodb pa 
presega vse doslej znane posledice naravnih ujm v 
gozdovih. Po žledolomu februarja 2014, ko je bilo 
poškodovanih za več kot 9 milijonov m3 drevja, 
so v naslednjih letih podlubniki poškodovali za 
nadaljnjih 7 milijonov m3 drevja, vetrolomi v letih 
2017 in 2018 pa še za dobre 3 milijone m3 dreves 
(Poljanec, 2019).

Slika 1: Poškodbe slovenskih gozdov zaradi naravnih ujm v obdobju 2014–2019
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Pri gospodarjenju z gozdovi so v ospredju 
sanacija poškodb v gozdovih in ukrepi varstva 
gozdov. V slovenskih gozdovih v zadnjih letih 
znaša sanitarni posek poškodovanega in obolelega 
drevja že od ene polovice do dve tretjini vsega 
poseka v gozdovih. Z večanjem deleža sanitarne 
sečnje se manjša dohodek lastnika gozda, zmanj-
šuje se varnost pri delu v gozdu,  nastajajo motnje 
na trgu gozdnih lesnih sortimentov in gozdarskih 
storitev, poleg tega pa se zmanjšuje tudi možnost 
gozdarske stroke, da bi z načrtnim posekom lahko 
vplivala na  prihodnjo strukturo gozdnih sestojev. 

Uspešna prilagoditev temelji na prilagodljivih 
sistemih gospodarjenja z gozdovi, še zlasti pri 
sanaciji posledic naravnih ujm v gozdovih.

3 PRILAGAJANJE POSTAJA 
KLJUČNI DEL VSEH 
GOZDNOGOSPODARSKIH 
STRATEGIJ

Ukrepanje ob podnebnih spremembah terja dve 
vrsti odzivanja: na eni moramo zmanjšati emi-
sije toplogrednih plinov, torej sprejeti ukrepe za 
blažitev obsega podnebnih sprememb, na drugi 

pa moramo ukrepati tako, da se prilagodimo 
neizogibnim posledicam (Kajfež Bogataj, 2012). 

Izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, 
terjajo čimprejšnjo prilagoditev gospodarjenja z 
gozdovi. Zamude pri ukrepanju bodo še povečale 
stroške in težave pri izvajanju prilagoditev. 

Prilagajanje, ki ga predstavljajo vsi ukrepi 
za zmanjšanje negativnih učinkov podnebnih 
sprememb na zagotavljanje vseh funkcij gozdov, 
je ključni odgovor gozdarske stroke na podnebne 
spremembe. Prilagajanje je nujno za ohranjanje 
blaginje in dosežene stopnje zadovoljevanja potreb 
družbe, ne le zaradi ohranjanja gozda in narave. 

Negotovosti, povezane s podnebnimi spre-
membami, so velike; vsaka shema gospodarjenja 
z gozdovi mora biti pripravljena za nenehno 
prilagajanje glede na spreminjajoče se stanje 
gozda. Sonaravno, trajnostno in mnogonamen-
sko gospodarjenje z gozdovi, kot ga razvijamo v 
Sloveniji v zadnjih 50 letih, je učinkovit okvir za 
odzivanje na podnebne spremembe. Ob učinko-
viti gozdarski administraciji omogoča adaptivno 
prilagajanje gozdnogospodarskih odločitev, saj je 
zaradi hitrih sprememb sedanje znanje o delovanju 

Slika 2: Vetrolom leta 2018 na območju Koprivne (foto: arhiv ZGS)
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ekosistemov omejeno, prihodnost pa negotova. 
V Sloveniji bi bile še večje pričakovane motnje v 
razvoju gozdov zaradi podnebnih sprememb, če ne 
bi imeli relativno velike naravne biotske pestrosti 
gozdov, veliko samoobnovitveno sposobnost na 
pretežnem delu gozdov in prevladujočega skupin-
sko postopnega malopovršinskega gojenja gozdov.

4 PROCES DOLOČANJA 
PRILAGODITVENIH UKREPOV

Proces določanja in izbire prilagoditvenih ukrepov 
mora slediti splošnim načelom, ki zagotavljajo 
njihovo učinkovitost (Prutsch in sod., 2010). 
Načela so med seboj povezana, njihov pomen pa 
je odvisen od stopnje prilagajanja, od ravni odlo-
čanja ali od posebnih pogojev na lokalnem nivoju. 
V procesu uvajanja prilagajanja moramo najprej 
vzpodbuditi in zagotoviti zavezo vseh akterjev 
k spremembi delovanja, problem podnebnih 
sprememb moramo dobro razumeti in pritegniti 
pozornost vseh vpletenih, prepoznati moramo 
primerne deležnike in z njimi sodelovati, spoprijeti 
se moramo z negotovostmi in raziskati vse možne 
vplive podnebnih sprememb, prepoznati moramo 
prednostna nerešena vprašanja in širok spekter 
prilagoditvenih možnosti, izogniti se moramo 
napačnim načinom prilagajanja, prilagoditvene 
možnosti je treba razvrstiti po pomembnosti, 
spremeniti predpise in vzpostaviti podporne 
strukture ter načrtno spremljati in ocenjevati sam 
potek prilagajanja ter ga po potrebi dopolnjevati 
glede na novo zbrana dejstva. 

Prvi korak pri pripravi strategije prilagajanja 
na podnebne spremembe je ocena ranljivosti in 
tveganja (FAO, 2013). Cilj ocene ranljivosti in tve-
ganja je opredeliti stopnjo, do katere lahko gozd in 
gozdarstvo prizadenejo škodljivi učinki podnebnih 
sprememb. Ocena ranljivosti in tveganja po navadi 
vključuje analizo pričakovanih sprememb podnebja 
in oceno sposobnosti gozdnih ekosistemov ter 
gozdarskega sektorja, da kljubujejo podnebnim 
spremembam. Za to analizo mora gozdarstvo v 
partnerstvu z deležniki določiti trenutne in priča-
kovane okoljske strese, trenutne podnebne razmere 
in kako le-te vplivajo na gozdove, predvidene 
spremembe podnebnih razmer in pričakovani 
vpliv sprememb na gozd kot sistem.

Drugi korak je ocena prilagoditvenih zmoglji-
vosti gozdov, ki je zelo povezana s predvideno 
hitrostjo podnebnih sprememb. Pri tej oceni se 
naslanjamo na trenutno zmogljivost gozda ali 
gozdarskega sektorja, da se prilagodi podnebnim 
spremembam, na zaznane omejitve pri tem, na 
analizo, ali je predvidena hitrost podnebnih spre-
memb hitrejša od prilagoditvenih zmogljivosti 
gozda ali gozdarskega sektorja, in na analizo 
tekočih prizadevanj na tem področju.

Tretji korak pomeni pripravo prilagoditvenih 
strategij na različnih ravneh – na nivoju gozdnega 
sestoja, na nivoju gozdnega gospodarstva in na 
nivoju gozdarske politike. 

5 KLJUČNI UKREPI PRILAGAJANJA 
NA PODROČJU GOJENJA IN 
VARSTVA GOZDOV 

Glavni cilj prilagoditvenih ukrepov na področju 
gojenja in varstva gozdov je zmanjšanje negativnih 
vplivov podnebnih sprememb na gozdne sestoje 
ter trajno zagotavljanje proizvodnje lesa in vseh 
ekoloških in socialnih funkcij gozdov. 

Pri načrtovanju prilagoditvenih ukrepov v 
slovenskih gozdovih se zgledujemo po podrobnih 
evropskih študijah glede možnosti prilagajanja 
gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe, 
kot sta AGRI-2007-G4-06 Poročilo generalnemu 
direktoratu Evropske komisije za kmetijstvo in 
razvoj podeželja (Lindner in sod., 2017) in rezul-
tati projekta MANFRED, v katerem je sodeloval 
tudi Zavod za gozdove Slovenije (Cerbu in sod., 
2013). Pred vključevanjem v gozdarske načrte in 
gozdarsko prakso je treba  vse ukrepe prilagoditi 
razmeram na lokalnem nivoju.

V Sloveniji bo glavni prihodnji izziv pri gospo-
darjenju z gozdovi prilagajanje drevesne sestave v 
gozdnih sestojih. Smreka je pri tem najbolj ogro-
žena, še posebno na gozdnih rastiščih, kamor po 
naravi ne sodi, predvsem v nižinah in na sušnih 
območjih. Bukev je veliko bolj prilagodljiva vrsta, 
čeprav se bodo najverjetneje slabšale razmere za 
njeno uspevanje, podobno kot za večino  drugih 
najpogostejših drevesnih vrst v slovenskih goz-
dovih (Kutnar in sod., 2009). Z načrtnim zmanj-
ševanjem deleža smreke na zanjo neprimernih 
rastiščih moramo nadaljevati, pospeševati pestro 
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minjajoče se okolje. Po drugi strani pa je gozd v 
obdobju obnove posebno občutljiv za spremembe 
v podnebju, saj so mlada drevesa še posebno 
občutljiva za sušo in druge ekstremne podnebne 
razmere. Selekcijski pritisk na mladje izboljšuje 
možnosti za preživetje odraslih sestojev, ki se 
razvijejo iz mladja. Nujna je izbira drevesnih vrst, 
ki so prilagojene na različne rastiščne razmere, ki 
lahko tvorijo stabilne in strukturno pestre gozdne 
sestoje. Pri obnovi s sajenjem je najbolj zanesljiva 
uporaba gozdnega reprodukcijskega materiala  
domorodnih drevesnih vrst in njihovih provenienc 
ter uporaba ustrezne zmesi različnih drevesnih 
vrst, provenienc in genotipov. Kjer je le mogoče, 
zagotavljamo naravno obnovo gozdnih sestojev

Ključni ukrep prilagajanja gospodarjenja z 
gozdovi bo tudi povečevanje stabilnosti in odpor-
nosti gozdnih sestojev na pričakovane pogostejše 
naravne ujme (vetrolomi, snegolomi). Ustrezne 
rešitve so v mozaičnem strukturiranju gozdnih 
sestojev, v oblikovanju prebiralnih zgradb v za 
to primernih sestojih in v pravočasnih redčenjih 
odraščajočih gozdnih sestojev. Stabilnost sestoj-
nih zgradb lahko povečamo tudi z zmanjšanjem 
velikosti sestojnih vrzeli, nego gozdnih robov, 
skrajševanjem proizvodnih dob in izborom dre-
vesnih vrst z globokim koreninskim pletežem.

V povezavi s pričakovano pogostnostjo poja-
vov škodljivcev in bolezni je potrebno: nadaljnji 
razvoj protokolov za spremljanje škodljivcev in 
bolezni, vzpostavitev nadzornih mrež in uporaba 
sistemov zgodnjega odkrivanja in hitrega odziva-
nja, kar zagotavlja učinkovit sistem zdravstvenega 
varstva rastlin. Pomembni so tudi preventivni in 
prilagoditveni ukrepi za zmanjšanje tveganja za 
nekatere škodljivce in bolezni, kot so povečanje 
biotske raznovrstnosti gozdov, izbira drevesnih 
vrst in njihovih provenienc, ki so prilagojene na 
spremenjene rastiščne  razmere, ter skrajšanje 
proizvodnih dob (stari sestoji so bolj občutljivi 
za napad bolezni in škodljivcev).

Spremembe v naravnem okolju in globalizacija 
prinašajo tudi vse večjo nevarnost razmnožitve 
karantenskih in invazivnih tujerodnih vrst, ki 
se lahko povsem prilagodijo na nove razmere v 
okolju in se uspešno  razmnožujejo. Kmalu posta-
nejo zelo številne in začnejo povzročati okoljsko 
ali gospodarsko škodo. Ko se invazivne vrste v 

novem okolju razširijo, jih pogosto ni več mogoče 
odstraniti. Zato so zelo pomembni preventivni 
ukrepi, s katerimi preprečujemo vnose novih 
tujerodnih vrst, ozaveščanje javnosti o njihovi 
nevarnosti in vzpostavitev sistema zgodnjega 
obveščanja ter hitrega odzivanja na tujerodne 
vrste (ZOHO). Slednji omogoča zaznavo novih 
tujerodnih vrst v zgodnjih fazah širjenja, oceno 
tveganja njihove naselitve ter hitro ukrepanje, s 
katerim vrste odstranimo ali zamejimo širjenje 
ter ublažimo njihove negativne vplive na okolje, 
gospodarstvo ali zdravje ljudi. 

Posebno velika grožnja so smrekovi podlubniki, 
ki jo lahko zmanjšamo le z dosledno izvedbo vseh 
ukrepov varstva gozdov (npr. sanitarna sečnja, 
ukrepi ravnanja s sečnimi ostanki ...). Tveganje za 
njihovo namnožitev lahko zmanjšamo s poveča-
njem deleža listavcev in drugih iglavcev, pri tem pa 
mora biti izbira drevesnih vrst prilagojena napove-
dim glede potencialne ustreznosti drevesnih vrst 
v podnebnih spremembah ob upoštevanju (ne)
zanesljivosti modelnih analiz. Poleg tega lahko 
ogroženost zaradi podlubnikov zmanjšamo z: 
zmanjševanjem deleža starih smrekovih gozdov, 
rednim spremljanjem stanja gozdnih sestojev, 
odstranjevanjem virov potencialne naselitve 
podlubnikov,  izboljšanjem odprtosti gozdov v 
ogroženih gozdnih predelih in sistematičnim 
spremljanjem razvoja in gostote populacij pod-
lubnikov v okolju.

Vedno višje temperature brez povečevanja 
količine padavin v vegetacijskem obdobju vodijo 
do večje verjetnosti nastanka suše. Njen negativen 
vpliv lahko zmanjšamo z izborom drevesnih vrst, 
provenienc in genotipov, ki niso občutljivi za sušo, 
skrajševanjem proizvodnih dob in zmanjševanjem 
gostote gozdnih sestojev in s tem konkurence za 
vodo v koreninskem delu.

Nevarnost gozdnih požarov v Sloveniji se bo 
povečevala predvsem zaradi pogostejših sušnih 
obdobij, višjih temperatur čez poletje in večje 
vetrovnosti. Ključni ukrepi za zmanjšanje požarne 
ogroženosti so: zmanjšanje akumulacije goriva v 
gozdnih sestojih z različnimi metodami redčenja, 
izbor drevesnih vrst, ki so manj občutljive za 
ogenj, priprava načrtov varstva pred požari in 
povezovanje vseh akterjev varstva pred požari v 
določenem okolju.

Breznikar, A.: Podnebne spremembe postajajo glavni izziv javne gozdarske službe  
na področju gojenja in varstva gozdov



GozdVestn 77 (2019) 9 337

Posebno pozornost bo treba nameniti tudi 
krepitvi varovalne in zaščitne vloge gozdov, ki bo 
postala zelo pomembna v podnebno nestabilnem 
okolju tako za ohranitev gozdov kot za varovanje 
človekove infrastrukture. Ukrepi pri gospodarjenju 
so podrejeni njihovi varovalni in zaščitni vlogi – 
uporaba posebnih načinov in  manjša intenzivnost 
redčenj za zmanjšanje možnosti erozije, izbor 
ustreznih drevesnih vrst za erozijska območja, 
prilagoditev obnove gozda, prepoznavanje in 
promocija varovalne in zaščitne funkcije gozda. 

Za zagotavljanje trajnega razvoja gozdov je treba 
vzdrževati biotsko in genetsko pestrost gozdov z 
oblikovanjem vrstno pestrih in robustnih robov 
gozda, oblikovanjem ekoloških koridorjev, ohra-
nitvijo starih in mrtvih dreves, s preprečevanjem 
nadaljnje drobitve gozdne posesti, z dinamičnim 
vzpostavljanjem ekocelic za ogrožene vrste, s cona-
cijo rekreacije in turizma v gozdu, z zaščito velikih 
gozdnih območij zaradi povečevanja odpornosti in 
povezljivosti naravnih populacij ter z dinamičnim 
prilagajanjem potencialni biotski raznovrstnosti v 
določenem okolju. Možnost preživetja gozdnega 
drevja je v veliki meri odvisna od genetske pestrosti 
domačih drevesnih vrst, ki jo je treba varovati z 
vsemi ukrepi gospodarjenja z gozdom.

6 ZAKLJUČEK
Ukrepi na področju gojenja in varstva gozdov so le 
del strategije prilagajanja na podnebne spremembe. 
Za učinkovit in usklajen odziv je treba pripraviti in 
izpopolniti celosten sistem odziva gozdarske stroke 
na pričakovane prihodnje podnebne razmere. 
Celotno slovensko gozdno gospodarstvo – od javne 
gozdarske službe, gozdarske politike, gozdarskih 
podjetij, lastnikov gozdov, raziskovalcev, izobra-
ževalnih ustanov do akterjev trženja in predelave 
lesa – je v zadnjih letih, ko so negativne posledice 
podnebnih sprememb postale tako rekoč stalnica, 
pridobilo bogate izkušnje in novo znanje o ustrezni 
in učinkoviti sanaciji poškodovanih gozdov ter 
o možnostih povečevanja njihove stabilnosti in 
odpornosti. To pa je znanje, ki nam bo v priho-
dnosti, po pesimističnih napovedih podnebnih 
strokovnjakov, prišlo še kako prav.

Poleg tega je pridobljeno znanje jamstvo za 
preživetje gozda v podnebno nestabilnem okolju, ki 
se mora prenesti tudi v sonaravno gospodarjenje z 

gozdovi, v načrtno in strokovno delo ter v ustrezno 
strokovno in finančno podporo lastnikom gozdov 
v teh zahtevnih časih.

Pri prilagajanju podnebnim spremembam je 
nujno učinkovito sodelovanje med deležniki v 
gozdarstvu, dobro znanje s področja odločanja 
na strani vseh akterjev in poznavanje morebitnih 
prilagoditvenih možnosti. Resnična prilagoditev 
na podnebne spremembe poteka na lokalni ravni, 
na nivoju gozdnega sestoja, na višjih strateških 
nivojih pa moramo ukrepe povezati in podpreti ter 
natančno spremljati in ocenjevati njihove učinke 
ter končno ponovno prilagoditi ukrepe, ki bodo 
razvoj gozdov usmerjali v strateško postavljene cilje.
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Upravljanje velikih zveri v Sloveniji
Management of Large Carnivores in Slovenia
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izvlečkom v angleščini, cit. lit. 24. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Slovenija ima bogate izkušnje s trajnostnim upravljanjem in varstvom populacij velikih zveri, zato marsikje v 
svetu velja za zgled na področju upravljanja populacij medveda, volka in risa. V preteklosti sta bili pri nas po-
pulaciji volka in medveda že na robu izumrtja, ris pa je bil celo iztrebljen. Zdaj ris ponovno poseljuje slovenske 
gozdove, populaciji medveda in volka pa se v zadnjem desetletju (pre)hitro krepita in že dolgo nista bili v tako 
ugodnem stanju. Medveda in volka danes pri nas še najbolj ogroža razhajanje mnenj v družbi – na eni strani 
zagovorniki popolne zaščite vsakega osebka, na drugi  pa zagovorniki (vsaj lokalnega) iztrebljenja zveri. To zelo 
ovira strokovno upravljanje populacij, k nastanku takšnega stanja pa je zagotovo svoj delež prispevala zasta-
rela evropska naravovarstvena zakonodaja. Zato bi moral biti glavni izziv upravljavcev posodobitev evropske 
zakonodaje, s pomočjo katere bi bilo mogoče pri ljudeh, ki živijo na območju prisotnosti velikih zveri, ohraniti 
določeno raven strpnosti do zveri ter uravnavati številčnost velikih zveri v mejah, ki še omogočajo ugodno stanje 
populacij, obenem pa so sprejemljive tudi za ljudi, ki z velikimi zvermi sobivajo.
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of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Slovenia has rich experiences with sustainable management and protection of populations of large carnivores; 
therefore, it is regarded as a model in the field of management of the brown bear, wolf and lynx populations in 
many places worldwide. In the past, wolf and bear populations in Slovenia were at the brink of extinction, and 
the lynx was extinct. Presently the lynx is populating Slovenian forests again, and the bear and wolf populations 
are strengthening (too) quickly in the current decade and have not been in such a favorable condition for a 
long time. In Slovenia, a polarized opinion in the society represents the greatest danger for the bear and wolf – 
there are proponents of absolute protection of every single specimen on one hand and proponents of (at least 
local) extinction of carnivores on the other. This represents a major obstacle for professional management of 
populations; also out-of-date European environmental legislation has contributed its share to the emergence of 
such state. Thus, the managers’ main challenge should be the updating of the European legislation, with whose 
help it would be possible to preserve a certain level of tolerance towards the large carnivores with the people 
living in the areas where they are present and to regulate the numbers of large carnivores in the limits which still 
enable favorable condition of the populations and are at the same time acceptable for the people who coexist 
with large carnivores.
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1 ZGODOVINSKI RAZVOJ 
POPULACIJ VELIKIH ZVERI IN 
NJIHOVEGA UPRAVLJANJA

Velike zveri spadajo med tiste prostoživeče živali, 
ki jih je človek skozi zgodovino najbolj preganjal 
in zatiral. Človek se jih je bal, povzročale so škodo 
na domačih živalih in pridelkih, bile pa so tudi 
njegov tekmec pri lovu divjadi, zaradi česar so jih 
ljudje pogosto obravnavali kot škodljivce.

Sistematično zatiranje velikih zveri se je v 
našem prostoru začelo v času Marije Terezije, 
ko so oblasti začele izplačevati denarne nagrade 
za uplenjene velike zveri. Pri nas so se razmere 
za velike zveri dodatno poslabšale po t.i. marčni 
revoluciji oz. zemljiški odvezi leta 1848, ko so 
kmetje postali lastniki zemlje. Poleg tega, da so 
s tem dobili tudi pravico do lova, so pridobili še 
večjo motivacijo do iztrebljanja živalskih vrst, ki 
so jih dojemali kot škodljive. V tistem času so bile 
plenske vrste velikih zveri na območju  zdajšnje 
Slovenije zelo zdesetkane (srnjad) ali pa domala 
iztrebljene (jelenjad, divji prašič). Na prelomu 
iz 19. v 20. stoletje je ris pri nas izumrl, na robu 
izumrtja sta bila tudi volk in medved. Slednji je 
preživel predvsem po zaslugi veleposestnikov, ki 
so ga na svojih posestvih varovali kot zanimivo 
vrsto trofejne divjadi. Najprej je medveda v drugi 
polovici 19. stoletja na svojih kočevskih posestvih 
zavaroval knez Auersperg, njegovemu zgledu pa so 
sledili drugi veleposestniki (Erhatič Širnik, 2004).

Konec 19. stoletja je postal volk v avstro-ogrski 
monarhiji, katere del je bilo tudi naše ozemlje, tako 
redek, da je država prenehala izplačevati nagrade 
za pokončevanje volkov. Ob koncu prve svetovne 
vojne se je pri nas številčnost volkov ponovno 
povečala, zato se je intenzivno preganjanje volkov 
nadaljevalo. Že leta 1923 je bil v Kočevju ustano-
vljen Odbor za pokončevanje volkov (Adamič in 
sod., 1998). Za uplenjene volkove so še dolgo po 
drugi svetovni vojni (do leta 1973) izplačevali 
visoke nagrade (Jonozovič, 2003). Volkove so 
pobijali na različne načine; poleg lova s puško 
so jim nastavljali pasti, jih zastrupljali in pobi-
jali njihove mladiče v brlogih. V začetku 70-tih 
letih 20. stoletja je bila pri nas volčja populacija 
ponovno tik pred izginotjem; ohranila naj bi se le 
dva volčja tropa (Adamič in sod., 2004).

Obenem se je v 70-tih letih 20. stoletja posto-
poma začelo spreminjati dojemanje vloge velikih 
zveri v naravi. V srednji Evropi so se začeli pro-
grami za ponovno naselitev risa, naravovarstvena 
zavest pa je začela prodirati tudi k nam, najprej v 
lovske kroge. Populacije vseh treh velikih zveri so 
se pri nas začele postopoma krepiti. Leta 1973 so 
lovci v Sloveniji ponovno naselili risa, volka pa so 
na območju Slovenije (prav tako lovci) postopoma 
zavarovali – leta 1974 na Kočevskem, leta 1976 
na Snežniku, leta 1991 pa na območju celotne 
Slovenije (Jonozovič, 2003). Država je velike zveri 
zavarovala leta 1993 z Uredbo o zavarovanju redkih 
in ogroženih vrst. Leta 1999 je Slovenija ratificirala 
Bernsko konvencijo, s katero se je na mednarodni 
ravni zavezala k varstvu velikih zveri in njihovih 
habitatov, ter Washingtonsko konvencijo (CITES), 
ki je uveljavila strog nadzor nad trgovanjem z 
osebki zavarovanih vrst in njihovimi deli (Stra-
tegija ohranjanja …).

Z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 se je 
Slovenija zavezala k spoštovanju evropske nara-
vovarstvene zakonodaje. Velike zveri znotraj 
EU varuje Direktiva o habitatih (92/43/EGS), ki 
za medveda, volka in risa določa strogo varstvo, 
opredeljuje pa tudi izjeme, ki v določenih oko-
liščinah dopuščajo poseganje v populacije (npr. 
z odstrelom). Te lahko država uporabi le pod 
strogimi pogoji: če ni druge zadovoljive možnosti 
in če odstopanje od popolnega zavarovanja ne 
škoduje vzdrževanju ugodnega stanja ohranjenosti 
populacij zavarovane vrste.

2 RAZVOJ UPRAVLJANJA 
POPULACIJ VELIKIH ZVERI 
SKOZI PRIZMO DELOVANJA 
ZAVODA ZA GOZDOVE 
SLOVENIJE 

V 90-ih letih 20. stoletja je postajalo z zakonodajo 
in mednarodnimi dogovori upravljanje populacij 
velikih zveri čedalje bolj urejeno in sistematično. 
Od osamosvojitve Slovenije leta 1991 do leta 2004 
je upravljanje velikih zveri spadalo pod ministr-
stvo, ki je bilo pristojno za kmetijski in gozdarski 
resor. Po vstopu Slovenije v EU pa je upravljanje 
postalo pristojnost ministrstva, odgovornega za 
okolje. Tako je tudi dandanes, a največji del ope-
rativnih nalog na področju upravljanja populacij 



GozdVestn 77 (2019) 9340

Bartol, M., Stergar, M.: Upravljanje velikih zveri v Sloveniji

velikih zveri opravlja Zavod za gozdove Slovenije (v 
nadaljevanju ZGS), ki je to vlogo začel prevzemati 
že kmalu po ustanovitvi leta 1993. Taka ureditev 
je smiselna zaradi več razlogov: i) ZGS ima znanje 
in izkušnje s področja upravljanja naravnih virov, 
vključno z upravljanjem prostoživečih parkljarjev, 
ki so plenska baza za velike zveri; ii) združuje 
široko razvejeno mrežo terenskih sodelavcev, ki so 
v nenehnem stiku z gozdom (osrednji življenjski 
prostor velikih zveri) in lokalnim prebivalstvom 
(tudi na območju velikih zveri); iii) upravlja 
lovišča s posebnim namenom, ki med drugim 
vključujejo najboljše habitate za velike zveri; iv) 
nenazadnje je za celostno upravljanje gozdnih eko-
sistemov ključno usklajeno gozdno gospodarsko 
načrtovanje in načrtovanje upravljanja populacij 
prostoživečih živali, zato je prav, da so naštete 
naloge združene v isti organizaciji. ZGS je skozi 
leta prevzemal vse več načrtovalskih, strateških in 
operativno-terenskih nalog s področja upravljanja 
velikih zveri, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

Cenitev škode, ki jo na človekovem premoženju 
povzročijo zavarovane živalske vrste. Največ škode 
povzročita medved (200 do 700 primerov na leto) 
in volk (100 do 600 primerov na leto), medtem ko 
ris povzroči zanemarljivo malo škode. Za škodo, 
ki jo zavarovane živalske vrste povzročijo na 
človekovem premoženju, država oškodovancem 
(v primeru ustreznega varovanja premoženja) 
izplača odškodnino. Omenjeni ukrep pomaga 
vzdrževati strpnost ljudi do velikih zveri, kar je 
eden od ključnih pogojev za njihovo dolgoročno 
varstvo. V okviru ZGS delujejo usposobljeni 
pooblaščenci za cenitev škode, ki ob vsakokratni 
prijavi opravijo terenski ogled in ocenijo okoliščine 
škodnega dogodka. Pooblaščenci za cenitev škode 
oškodovancem tudi svetujejo o primernih načinih 
zaščite premoženja pred zavarovanimi vrstami 
in o načinih sofinanciranja zaščitnih sredstev. 
Pomembna vloga pooblaščencev je tudi blaženje 
konfliktov zaradi velikih zveri na samem mestu 
nastanka konfliktov in ozaveščanje občanov.

Kontrola zaščitnih ukrepov. Oškodovanci, 
ki so utrpeli škodo po velikih zvereh lahko prek 
Agencije RS za okolje zaprosijo za sofinanciranje 
zaščitnih sredstev (električnih ograj) v višini 80 % 
njihove vrednosti. Namen tega ukrepa je prepre-
čevanje ponovne škode. Za uspešnost zaščite sta 

ključnega pomena način namestitve in vzdrževanja 
zaščitnih sredstev, zato ZGS sistematično preverja 
učinkovitost sofinanciranih zaščitnih sredstev in 
uporabnike opozarja na pravilno rabo.

Intervencijska skupina deluje v okviru ZGS 
in ukrepa v primerih težav z velikimi zvermi. V 
večini primerov gre za neposredno ogrožanje 
prebivalstva oz. njihovega imetja s strani medveda, 
skupina pa ukrepa tudi v primerih trkov medvedov 
z vozili, ko je medved ranjen, in v drugih nevarnih 
situacijah. Skupina ima svojega koordinatorja in 
je področno organizirana, tako da ena področna 
skupina deluje na območju kočevske in dolenjske 
regije (sedem članov), druga na območju notranj-
ske in obalno-kraške regije (sedem članov), tretja 
pa severno od avtoceste Ljubljana–Divača (dva 
člana). Člani skupine ljudem svetujejo o varnem 
vedenju na območju prisotnosti medveda in o 
primernih načinih zaščite premoženja, izvajajo pa 
tudi odstrel nevarnih in konfliktnih živali. Inter-
vencijska skupina je dosegljiva 24 ur na dan vse 
dni v tednu in ukrepa na podlagi klicev na številke 
Policije (113) in Regijskih centrov za obveščanje 
(112), pogosto pa tudi na podlagi neposrednih 
klicev občanov, ki se počutijo ogrožene.

Izvajanje monitoringov. Že od 90. let prej-
šnjega stoletja ZGS zbira nekatere podatke o 
velikih zvereh (npr. evidenca odstrela in izgub, v 
okviru katere se izmeri in opiše vse mrtve živali, 
ter evidenca škodnih primerov), nekoliko pozneje 
se je na ZGS začelo zbirati tudi številne druge 
podatke, kot so beleženje znakov prisotnosti 
zveri v loviščih s posebnim namenom, odvzem 
zob mrtvih živali za ugotavljanje njihove starosti 
(z metodo brušenja zob) in sistematično štetje 
medvedov na stalnih števnih mestih zaradi ugo-
tavljanja trenda njihove številčnosti. Predvsem 
v zadnjem desetletju so zelo napredovale tudi 
nekatere druge metode monitoringa, ki jih ZGS 
izvaja v sodelovanju z Biotehniško fakulteto 
(npr. genetski monitoring, izotopske analize). 
ZGS ob pomoči lovcev in projektnih partnerjev 
na letni ravni izvaja monitoring volka in risa, ki 
sta sicer del projektnih vsebin, a se izvajata že 
skoraj na sistemski ravni. Za monitoring risa je 
v rabi metoda prepoznavanja osebkov na podlagi 
fotografij avtomatskih kamer in genetske metode, 
za monitoring volka pa je poleg genetskih metod 
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v rabi še metoda zaznavanja legel z izzivanjem 
tuljenja, t. i. »howling«. 

Priprava strokovnih mnenj na temo velikih 
zveri je prav tako v pristojnosti ZGS. V skladu 
z zakonodajo je ZGS zadolžen za pripravo stro-
kovnih mnenj, na podlagi katerih se ministrstvo, 
pristojno za okolje, odloča o odvzemu velikih 
zveri iz narave. Priprava strokovnih mnenj za 
»redni« odstrel medveda in volka poteka vsako 
leto. Zaposleni na ZGS so tudi člani ožje stro-
kovne in širše deležniške skupine za upravljanje 
velikih zveri, ki delujeta v okviru ministrstva. ZGS 
pripravlja tudi strokovna mnenja za t. i. izredni 
odstrel posameznih osebkov velikih zveri (npr. 
nevarne, poškodovane ali posebno problematične 
živali, križanci volka in psa itn.). Poleg naštetih 
ZGS pripravlja tudi druga strokovna mnenja, npr. 
za upravičenost do sofinanciranja prevoza otrok 
na območjih prisotnosti medveda, za izvedbo 
omilitvenih ukrepov pri postavljanju začasnih 
tehničnih ovir ob državni meji, za izboljšanje 
povezljivosti habitata z izgradnjo premostitvenih 
objektov čez prometnice itn.

Sodelovanje pri pripravi strateških doku-
mentov za upravljanje populacij velikih zveri je 
prav tako ena od nalog ZGS. V času nastajanja 
tega prispevka je potekala prenova strategije in 
akcijskega načrta za upravljanje populacije rjavega 
medveda, v preteklosti pa je ZGS aktivno sode-
loval tudi pri pripravi strateških dokumentov za 
upravljanje volka in risa.

V zadnjem desetletju imajo v Sloveniji 
pomembno vlogo pri upravljanju velikih zveri 
različni projekti, katerih osrednji namen je 
predvsem izboljšanje upravljanja populacij. To 
so predvsem projekti evropskega programa LIFE, 
kjer ZGS sodeluje (oziroma je sodeloval) kot koor-
dinator projekta ali kot projektni partner skupaj 
z Biotehniško fakulteto, Veterinarsko fakulteto, 
Lovsko zvezo Slovenije in drugimi strokovnimi 
inštitucijami. Projekti, kot so SloWolf, LIFE 
DINALP BEAR, LIFE Lynx, so veliko prispevali 
(oz. še prispevajo) k uveljavljanju naprednejših 
metod monitoringa, uvajanju ukrepov za lažje 
sobivanje ljudi in velikih zveri ter upravljanju 
populacij velikih zveri na čezmejni ravni. Navedeni 
projekti pomembno prispevajo k izboljšanju stanja 
populacij vseh treh pri nas živečih velikih zveri.

3 DOGODKI, KI SO SOObLIKOVALI 
RAZVOJ, SPREMLJANJE IN 
UPRAVLJANJE POPULACIJ 
VELIKIH ZVERI V ZADNJIH 
LETIH

Med najpomembnejše rezultate projektov zagotovo 
spada razvoj metod za genetsko prepoznavo posa-
meznih osebkov in metod za oceno številčnosti, 
ki temeljijo na genetskih analizah. Z razvojem 
metod genetskega monitoringa smo prvič v 
zgodovini dobili zares natančen vpogled v popu-
lacijsko dinamiko in številčnost naših populacij 
velikih zveri. Pred tem smo imeli le bolj ali manj 
nezanesljive ocene, ki niso (v celoti) temeljile na 
znanstvenih pristopih. Prvo oceno številčnosti 
medveda na podlagi genetskih analiz smo tako 
dobili leta 2007, za volka leta 2010, metode 
genetskega monitoringa za risa pa se razvijajo v 
okviru trenutno potekajočega projekta LIFE Lynx.

Medtem ko je za risa že dlje znano, da je pri 
nas njegova številčnost majhna in mu celo grozi 
ponovno izumrtje, pa sta genetska monitoringa 
medveda in volka pokazala hitro krepitev obeh 
populacij v zadnjem desetletju. Številčnost med-
veda se je v le osmih letih med obema doslej 
opravljenima genetskima monitoringoma povečala 
kar za 41 % (za leto 2007 je bila ocena številčnosti 
424 osebkov, leta 2015 pa 599 osebkov; obe številki 
sta sezonsko najnižji vrednosti – pred reproduk-
cijo), populacijski modeli pa kažejo nadaljnjo rast 
populacije tudi po letu 2015 (slika 1). Številčnost 
volka na podlagi genetskih metod ocenjujemo 
praviloma vsako leto. Med letoma 2010 in 2018 se 
je številčnost vztrajno večala, povečevalo se je tudi 
število volčjih tropov. Za leto 2010 je korigirana 
ocena (zajetih le polovica volkov, ki si jih delimo 
s Hrvaško) za Slovenijo znašala 39 volkov, za leto 
2017 (zadnja uradna ocena) pa 75, kar pomeni  
92 % povečanje populacije v sedmih letih (slika 2).

Kljub velikemu povečanju številčnosti volka in 
medveda v zadnjem desetletju, v istem obdobju 
nismo zaznali povečanja števila škodnih dogodkov 
in drugih konfliktov, povezanih z obema vrstama. 
Razlog lahko poiščemo v zelo velikem vložku v 
preventivne zaščitne ukrepe, ki smo jih v prakso 
najprej uvajali prek različnih projektov, pozneje pa 
je sofinanciranje in subvencioniranje teh ukrepov 
postalo del trenutnega sistema. Stroka se je kljub 
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zelo uspešnemu blaženju konfliktov zavedala, da 
se populaciji medveda in volka ne bosta mogli 
večati v nedogled; to tudi ni upravljavski cilj. Ob 
večanju populacijskih gostot ima namreč vložek 
v zaščito čedalje manjši učinek. Zato so leta 
2018 strokovnjaki različnih institucij soglasno 
in s ciljem zaustavitve večanja številčnosti med-
veda predlagali korenitejši poseg v populacijo 
z odstrelom (175 osebkov; prejšnja leta okrog 
100). Načrtovana višina odstrela je sprožila 
nasprotovanje dela javnosti (predvsem urbanega 
prebivalstva), ena od nevladnih organizacij pa je 
na upravno sodišče vložila tožbo zoper Vlado RS, 
s katero je poskušala doseči razveljavitev Odloka o 
ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda z 
očitkom protipravnosti omenjenega akta. Sodišče 
je tožbi ugodilo in razveljavilo prilogo odloka 
(kar je pomenilo ustavitev odstrela medveda) z 
osrednjo utemeljitvijo, da država ni dovolj dobro 
argumentirala nujnosti poseganja v populacijo 
z odstrelom. To je še dodatno razdvojilo že prej 
razdeljeno javnost in zelo otežilo upravljanje 
populacij velikih zveri na strokovnih temeljih. 
Sodišče je sicer podobno, z odpravo priloge odloka 

za odstrel volka v Sloveniji, razsodilo tudi v letih 
2016 in 2018 in tako zaustavilo odstrel volka.

Upravno sodišče je torej s svojimi sodbami 
zavrnilo izvajanje ukrepov, ki jih je bolj ali manj 
soglasno podprla celotna slovenska stroka s 
področja upravljanja velikih zveri. Za lažje razu-
mevanje odločitev sodišča je treba razumeti, k 
čemu nas zavezuje evropska zakonodaja in kdaj 
je le-ta nastala. Evropska Direktiva o habitatih, 
ki medveda, volka in risa uvršča med strogo 
zavarovane živalske vrste (Priloga IV), je nastala 
leta 1992 in se od takrat ni bistveno spreminjala. 
Leta 1992 so od takratnih članic EU le tri (Špa-
nija, Grčija in Italija) na svojih ozemljih imele 
volka in medveda, populacije obeh vrst pa so 
bile v zelo slabem stanju, izolirane in marsikje 
tik pred izumrtjem. Še v slabšem stanju je bil ris, 
ki je bil v takratnih članicah EU izumrla vrsta. 
Zato je povsem razumljivo, da so bile takrat vse 
tri vrste uvrščene na seznam strogo zavarovanih 
vrst, saj je bilo za obstanek populacij nujno ščititi 
vsak osebek. Status teh vrst se ni spremenil niti 
pozneje, ko so k EU pristopale države s precej 
vitalnejšimi populacijami velikih zveri (skandi-
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Slika 1: Model gibanja številčnosti rjavega medveda v Sloveniji v obdobju 1998–2018. Krožci ponazarjajo številčnost 
po poleganju mladičev (največja letna številčnost). Model upošteva oceni, dobljeni z genetskim monitoringom 
v letih 2007 in 2015 (Vir: Jerina in sod., 2018).
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navske, karpatske, pribaltske države ter Slovenija 
in Hrvaška).

V zadnjem desetletju je za večino evrop-
skih populacij volka značilen trend izrazitega 
povečevanja številčnosti in prostorskega širjenja 
(Chapron in sod., 2014; Large Carnivore …, 
2019). V ugodnem stanju je tudi večina populacij 
rjavega medveda. Obe vrsti povzročata številne 
konflikte, ki predstavljajo vse večjo grožnjo dol-
goročnemu varstvu njunih populacij. Trenutna 
uvrstitev medveda in volka v Prilogo IV Direktive 
o habitatih v praksi pomeni, da je odstrel obeh 
vrst mogoč le pod izjemno strogimi pogoji, ki 
jim je skoraj nemogoče v celoti zadostiti oz. jih 
zadostno pravno utemeljiti. Nahajamo se torej 
v nekem paradoksalnem stanju, ko populacije 
velikih zveri marsikje niso več ogrožene, zato 
bistvo upravljanja z namenom dolgoročnega 
varstva ni več striktno konservatorstvo, pač pa 
omogočanje sobivanja in blaženje konfliktov (tudi 
s pomočjo uravnavanja populacij z odstrelom), 
kar pa evropska zakonodaja ovira.

Sočasno z zaustavitvijo izvajanja odstrela 
medveda je v letu 2019 prišlo tudi do pogostejšega 
pojavljanja volkov na območjih, kjer so bili prej 
opaženi le občasno (območje Alp in predalpskega 
dela Slovenije). To je območje, kjer je pašne živali 
še veliko težje varovati (alpske planine) kot v 
Dinaridih, znanje o primernih načinih zaščite 
premoženja pred velikimi zvermi pa se je zaradi 
dolgotrajne odsotnosti volka in medveda na teh 
območjih izgubilo. Nenadnemu pojavu in drastič-
nemu povečanju številčnosti volkov je zato sledilo 
tudi povečanje škode na živini na omenjenem 
območju, kar je še dodatno razplamtelo obstoječi 
družbeni konflikt glede upravljanja velikih zveri. 
V razgretem ozračju so začele nastajati številne 
civilne iniciative, usmerjene proti zverem in sobi-
vanju z njimi. Na drugi strani pa so se v odgovor 
oblikovale iniciative, usmerjene proti odstrelu 
medveda in volka. Z namenom reševanja težav 
na terenu in umiritve nastale situacije je Državni 
zbor RS junija 2019 sprejel Zakon o interventnem 
odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus 
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Slika 2: Dinamika številčnosti populacije volkov v Sloveniji od leta 2010 (začetek izvajanja genetskega moni-
toringa) do leta 2017 (trenutno zadnja zanesljiva ocena). Manjkajo podatki za leti 2013 in 2014, ko se genetski 
monitoring volka ni izvajal. Točke so srednje ocene številčnosti, korigirane za potrebe upravljanja volka v Slo-
veniji (pri oceni je upoštevana le polovica volkov, ki živijo v čezmejnih tropih). Sive črte kažejo 95 % interval 
zaupanja (Vir: Bartol in sod., 2018).
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arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Ta urgentni 
poseg je glede blaženja konfliktov na terenu sicer 
deloma popravil posledice predhodne ustavitve 
odstrela, a je na drugi strani še dodatno razdelil 
javnost (na eni strani urbano, na drugi podežel-
sko prebivalstvo). Celotno dogajanje je za sabo 
potegnilo pravo medijsko histerijo, pri tem pa so 
nastale razmere, v katerih je upravljanje populacij 
velikih zveri postalo zelo oteženo.

4 KAKO NAPREJ?
Ena izmed temeljnih in hkrati najtežjih nalog 
upravljanja velikih zveri je usklajevanje interesov 
različnih deležnikov. Nastali konflikt interesov ni 
škodljiv le za nasprotujoče si deležnike, temveč 
posledično tudi za velike zveri. Najpomembnejši 
sistemski korak k dolgoročnemu reševanju tre-
nutne »upravljavske zagate« je prav gotovo spre-
memba zastarele evropske zakonodaje – Direktive 
o habitatih. EU bi morala iz Priloge IV direktive, ki 
pomeni strogo varstvo medveda in volka, obe vrsti 
prestaviti na Prilogo V, kar bi pomenilo možnost 
trajnostne rabe (vključno z odstrelom), če država 
izkazuje ugodno varstveno stanje populacij. Za 
tak korak bosta potrebna dovolj močna volja in 
sodelovanje čim več evropskih držav, ki se soočajo 
z enako problematiko kot Slovenija (kar pomeni 
večino evropskih držav, v katerih sta prisotna volk 
in medved). Med slednje sodi tudi Finska, ki je 
Evropsko sodišče prosila za mnenje glede pravne 
vzdržnosti odstrela volkov. Evropsko sodišče je 
nedavno izdalo mnenje, v katerem je utrdilo sta-
lišče, da so pogoji za izvajanje odstrela (skladno 
z Direktivo o habitatih) zelo restriktivni, in tako 
postavilo zelo visok standard pri izkazovanju 
teh pogojev, kar še dodatno utrjuje potrebo po 
spremembi statusa volka in medveda v Direktivi 
o habitatih.

V Sloveniji bomo morali v strateških doku-
mentih doreči tudi čim jasnejše dolgoročne cilje 
razvoja populacij velikih zveri, ki bodo določeni s 
konsenzom čim širšega kroga deležnikov. Cilji se 
nanašajo predvsem na usklajevanje stanja popu-
lacij (predvsem njene številčnosti) in družbene 
nosilne zmogljivosti okolja za velike zveri ter na 
prostorsko členitev upravljavskih ciljev in ukrepov 
(npr. razlikovanje ukrepov v dinarskem, alpskem 
in drugih delih Slovenije).

Najprej pa bomo morali predvsem vložiti 
veliko volje in truda v umiritev strasti in ponovno 
vzpostavitev dialoga ter zaupanja med kmetijci, 
naravovarstveniki, lovci, gozdarji, raziskovalci in 
drugimi deležniki upravljanja velikih zveri. Kljub 
zelo raznolikim stališčem je strpen dialog med 
naštetimi deležniki edina pot do kompromisa, ki 
bo zagotovil sobivanje človeka in velikih zveri v 
istem prostoru in tako njihov dolgoročen obstoj.
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Raziskovalno delo kot del javne gozdarske službe
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Izvleček:
Krajnc, N., Simončič, P., Kutnar, L., Žlindra, D., Piškur, B., Ogris, N., Kraigher, H., Božič, G., Skudnik, M., 
Triplat, M.: Raziskovalno delo kot del javne gozdarske službe; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 9. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 29. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Skladno z Zakonom o gozdovih del Javne gozdarske službe (JGS) opravlja tudi Gozdarski inštitut Slovenije (GIS). 
Aktivnosti JGS na GIS so usmerjene predvsem v strokovno podporo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Zavodu za gozdove Slovenije. Področja dela JGS / GIS so naslednja: spremljanje stanja razvrednotenja 
in poškodovanosti gozdov, usmerjanje in strokovno vodstvo poročevalske, prognostično-diagnostične službe za 
gozdove, strokovno usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti, razvoj informacijskega sistema 
za gozdove, priprava strokovnih podlag za opravljanje del v gozdovih. GIS v okviru JGS opravlja tudi javna poo-
blastila. V 25 letih obstoja JGS/GIS so se nabrali številni dosežki ter za slovensko gozdarstvo pomembni rezultati. 
V prispevku predstavljamo poudarke JGS/GIS, za katere menimo, da so aktualni in zanimivi za strokovno javnost.
Ključne besede: gozdarstvo, javna gozdarska služba, Gozdarski inštitut Slovenije, Raziskovalna dejavnost.

Abstract:
Krajnc, N., Simončič, P., Kutnar, L., Žlindra, D., Piškur, B., Ogris, N., Kraigher, H., Božič, G., Skudnik, M., Triplat, 
M.: Research Work as a Part of Public Forestry Service; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
77/2019, vol 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 29. Translated by Breda Misja, proofreading of the 
Slovenian text Marjetka Šivic.
In accordance with the Forest Act, a part of Public Forestry Service (JGS) is performed also by the Slovenian 
Forestry Institute (GIS). Activities of JGS / GIS are focused above all on the professional support to the Ministry 
of Agriculture, Forestry and Food and to the Slovenia Forest Service. The fields of JGS/GIS work are as follows: 
monitoring the degradation and damage state of forests, guidance and professional leadership of the reporting, 
prognostic-diagnostic forest service, professional guidance of the forest seed and nursery activity, development of 
the information system for forests, preparation of the professional basis for performing forest works. In the frame-
work of JGS/GIS also carries out public authorization. In the 25 years of JGS/GIS existence, many achievements 
and results, important for Slovenian forestry, have come together. In our article, we present JGS/GIS highlights we 
believe to be current and interesting for professional public. 
Key words: forestry, public forestry service, Forestry Institute of Slovenia, research activity
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LATINSKO IME
Allantophomopsiella pseudotsugae (M. Wilson) Crous (sin. 
Phacidium coniferarum (G. G. Hahn) DiCosmo, Nag Raj 
& W. B. Kendr.)

RAZŠIRJENOST
Bolezen so prvič zabeležili na Nizozemskem (1909) in 
Škotskem (1920), pozneje tudi v drugih državah Evrope, 
Severne in Srednje Amerike ter na Novi Zelandiji. V Sloveniji 
so jo odkrili leta 1976 v nasadih zelene duglazije v Kolovcu 
in Ivančni Gorici.

GOSTITELJI 
Najbolj občutljiva je navadna ameriška duglazija (Pseudot-
suga menziesii). Vrsta okužuje tudi japonski macesen (Larix 
kaempferi), bore (Pinus spp.), navadno smreko (Picea abies) 
in jelke (Abies spp.).

OPIS 
Uleknjenost lubja duglazije ali lubni ožig povzroča gliva 
Allantophomopsiella pseudotsugae. Vrsta navadno okuži 
ranjeno, oslabljeno ali odmrlo stransko vejo, od koder 
se širi v deblo. Okužbe so mogoče le v času zimskega 
mirovanja gostitelja. Okoli vstopnega mesta glive se lubje 
ulekne, porjavi in postopoma odmre (slika 1), sčasoma 
se posuši in odpade. Ker začne zdravo lubje zaraščati 
uleknino, okoli nekroze nastane značilen ostro omejen in 
privzdignjen rob. Širjenje glive po lubju je najuspešnejše 
v toplih zimskih dneh in spomladi, ko so obrambne spo-
sobnosti okuženih dreves najšibkejše. V času rastne dobe 
se širjenje glive ustavi. Zaradi okužbe vejic iglice rumenijo, 
rdečijo in kmalu odpadejo (slika 2). Na odmrlem lubju 
se razvijejo črna nespolna trosišča (piknidiji) (slika 3), 
ki v vlažnem vremenu izločajo nespolne trose (konidije) 
(slika 4), ki širijo okužbe na okoliška drevesa. Spolni 
stadij glive se razvije le občasno na mrtvem, že odpadlem 
lubju. Nastanek spolnih trosišč (apotecijev) je odvisen od 
podnebnih razmer. Po dolgih, suhih in vročih poletjih ter 
mrzlih zimah se spolna trosišča ne tvorijo. Če so razmere 
ugodne, pa lahko jeseni ob piknidijih opazimo apotecije, 
ki predirajo periderm odmrlega lubja.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• uleknjena skorja okoli stranskih vej,
• nekroza je rjava, elipsasta z značilnim ostrim in  
 privzdignjenim robom (slika 1),
• odmiranje, sušenje in odpadanje lubja,
• črna nespolna trosišča (piknidiji) v obliki drobnih  
 izboklinic na odmrlem lubju (slika 3),
• črna, diskasta spolna trosišča (apoteciji) s kremasto  
 trosovnico (himenijem),
• rumenenje, rdečenje in odpadanje iglic (slika 2).

VPLIV
Gliva je najbolj nevarna za zeleno ameriško duglazijo 
v nasadih, ki so prizadeti zaradi neustreznih ekoloških 
dejavnikov (predvsem mraza). Vrsta je najpogosteje saprofit 
odmrlih poganjkov. Na oslabljenih in prizadetih mladih 
drevesih se pojavlja kot šibek sekundarni zajedavec. V času 
zimskega mirovanja gostiteljskih dreves lahko postane tudi 
primarni zajedavec in kuži zdrava tkiva. Mlada drevesa ob 
okužbi z glivo kmalu odmrejo, starejša pa lahko z njo živijo 
več let. Rane na ulekninah so vstopno mesto številnim 
trohnobnim glivam, ki slabijo drevo in razgrajujejo les. 
V srednji Evropi A. pseudotsugae povzroča ekonomsko 
zaznavno škodo na duglazijah in japonskem macesnu, 
v severni Evropi pa so pogoste okužbe rdečega bora. 
Vrsta povzroča tudi sivo-modro obarvanje borovega lesa.

MOŽNE ZAMENJAVE
Uleknjenost lubja duglazije ali lubni ožig lahko zamenjamo 
s številnimi drugimi biotskimi in abiotskimi dejavniki, ki 
povzročajo podobne simptome na duglazijah, macesnih, borih, 
smrekah in jelkah. Najpogostejše morebitne zamenjave so: 
Leucostoma kunzei, Lachnellula willkommii, Melampsorella 
caryophyllacearum, Crumenulopsis sororia, Botryosphaeria 
dothidea, glive, ki povzročajo spremembo barve in osip iglic, 
glive koreninskega sistema, hržice, uši, mraz, sol ipd. Zanesljiva 
določitev je mogoča 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: Uleknjene rjave nekroze ob stranskih poganjkih nava-
dne ameriške duglazije (foto: Petr Kapitola, Central Institute for  
Supervising and Testing in Agriculture, Bugwood.org)
Slika 2: Rumenenje in rdečenje iglic okužene duglazije  
(foto: Jan Liska, Forestry and Game Management Research Institute)

Slika 3: Nespolna trosišča (piknidiji) na odmrlem lubju  
(foto: Thomas Cech, BFW)
Slika 4: Nespolni trosi (konidiji) na skorji evropskega macesna 
(foto: Andrej Kunca, National Forest Centre - Slovakia,  
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.

Tisk in oblikovanje publikacije je izvedeno 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 projekta CRP 
Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s 
saditvijo in setvijo v Sloveniji (V4-1818) ter v okviru programa mladih raziskovalcev.

Uleknjenost lubja duglazije ali lubni ožig 
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LATINSKO IME
Neodiprion abietis (Harris, 1841)

RAZŠIRJENOST
V Severni Ameriki – na severu ZDA in jugu Kanade (Slika 1),  
kjer je domorodna. V Evropi te tujerodne grizlice še nismo 
našli. 

GOSTITELJI
Glavni gostitelj je balzamova jelka (Abies balsamea (L.) 
P. Mill.), kot gostitelji pa so primerni tudi nekateri drugi 
iglavci – različne vrste jelk (Abies spp.), smrek (Picea spp.) in 
ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco). 

OPIS 
Grizlica balzamove jelke ima eno generacijo na leto. Odrasli 
osebki se pojavljajo od julija do septembra. Značilen je 
spolni dimorfizem. Samice so rjave in dolge 6–8 mm, samci 
so manjši in temnejši (dolgi 4–5 mm in popolnoma črni) 
(Slika 2). Osebki obeh spolov lahko letijo. Oplojene samičke 
v iglice tekočega leta naredijo zareze, v katere odložijo ovalna 
belkasta jajčeca (Slika 3), ki prezimijo. Ličinke (pagosenice) 
se izlegajo maja in junija naslednje leto. Pagosenice so živo 
zelene in imajo črno glavo ter oprsne noge. Vzdolž telesa 
imajo temno zelene do črne proge, zrastejo do 20 mm v 
dolžino (Slika 4). Pagosenice se hranijo z iglicami (filofagija); 
najraje imajo dvo- in troletne iglice (Slika 5). V času od julija 
do avgusta se z gostitelja spustijo na tla, kjer se zabubijo v 
rdečkastorjavem kokonu v listnem opadu, redkeje v krošnji. 
Za grizlico balzamove jelke so značilne periodične namno-
žitve na 5–15 let, ki trajajo 4–5 let. Na nova območja se vrsta 
širi s človekom s premiki gostiteljskih rastlin in njihovih 
delov, mogoč pa je tudi prenos z deli negostiteljskih rastlin; 
znan je primer vnosa grizlice balzamove jelke z zimzeleno 
grmovnico gaulterijo (Gaultheria sp.), ki v Severni Ameriki 
raste v podrasti sestojev Abies balsamea, uporabljajo pa jo 
za izdelovanje cvetličnih aranžmajev. O sposobnosti širjenja 
vrste po naravni poti - z letenjem - ni podatkov. 

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• prva znamenja napada se pojavijo zgodaj poleti –  
 rumenenje notranjosti krošnje, 

• živo zelene pagosenice, ki objedajo starejše iglice –  
 od iglice ostane le tanek filament, 
• poleti postaja krošnja vse bolj opečnato rdeča in osuta –  
 iglice tekočega leta ostanejo zelene (Slika 6), 
• drevo hira, ob močni namnožitvi se lahko posušijo celotna  
 drevesa,
• od julija do septembra so v krošnji rjavi in črni odrasli  
 osebki.

VPLIV
Povzroča hiranje dreves in zmanjšan prirast lesa, v času 
velikih namnožitev tudi sušenje iglavcev, zaradi česar ima 
negativen ekonomski vpliv. Grizlica je problematična zlasti 
v nasadih iglavcev, gojenih za okrasne namene in božična 
drevesca. V zadnjih desetletjih sta se pogostost in inten-
zivnost namnožitev grizlice v njenem naravnem arealu 
povečali. Dovzetnost evropskih vrst jelk za napad grizlice 
balzamove jelke ni znana, prav tako ni znano, kako bi ta vrsta 
lahko vplivala na tujerodne vrste jelk, ki so bile v preteklosti 
posajene v Evropi (les, okrasna drevesa). Vejetnost, da bi 
v Evropi vrsta lahko preživela in se ustalila, ni izključena. 
Po trenutno veljavni evropski fitosanitarni zakonodaji je 
vnos živih rastlin in njihovih delov ter določenih oblik lesa 
iglavcev v EU prepovedan, kar zmanjšuje tveganje za vnos 
te tujerodne grizlice v Evropo. Vendar pa ostaja nevarnost 
vnosa grizlice balzamove jelke na to območje z deli negosti-
teljskih rastlin, ki se v Evropo uvažajo za okrasne namene.  

MOŽNE ZAMENJAVE
Zelo podobna ji je rjava borova grizlica, Neodiprion sertifer, 
ki je v Evropi domorodna vrsta. Vrsti se razlikujeta po tem, 
da se slednja pojavlja v glavnem na borih (Pinus spp.), njene 
gosenice pa spomladi postanejo aktivne prej (marec). Odrasli 
osebki rjave borove grizlice rojijo pozneje kot osebki N. 
abietis, in sicer od septembra do decembra.  

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

Slika 1: Razširjenost grizlice balzamove jelke (vir: https://www.
discoverlife.org/tmp/Map_of_Neodiprion_abietis.jpg). 
Slika 2: Samička (levo) in samček (desno) ob svojih kokonih 
(vir: https://tidcf.nrcan.gc.ca/en/insects/factsheet/6564).
Slika 3: Poškodbe na iglicah, kjer so samičke odložile jajčeca
(vir: https://tidcf.nrcan.gc.ca/en/insects/factsheet/6564).  

Slika 4: Pagosenice objedajo iglice (vir: https://tidcf.nrcan.gc.ca/
en/insects/factsheet/6564).
Slika 5: Poškodbe na jelki Abies balsamea – rdečenje, sušenje in odpa-
danje iglic (vir: https://tidcf.nrcan.gc.ca/en/insects/factsheet/6564).
Slika 6: Jelkina krošnja po napadu grizlice balzamove jelke
(vir: https://tidcf.nrcan.gc.ca/en/insects/factsheet/6564).

Tisk in oblikovanje publikacije je izvedeno 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 
projekta CRP Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri 
obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji (V4-1818).
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1 UVOD
Javno gozdarsko službo (JGS), ki jo opravlja 
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) (skupaj JGS/
GIS) za potrebe Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (MKGP), opredeljuje Zakon 
o gozdovih (1994, 2016) v 74. členu. Področja 
dela so naslednja: 
1. usmerjanje in strokovno vodstvo spremljanja  
 stanja razvrednotenja in poškodovanosti  
 gozdov,
2.  usmerjanje in strokovno vodstvo poročevalske,  
 prognostično-diagnostične službe za gozdove,
3.  strokovno usmerjanje gozdne semenarske in  
 drevesničarske dejavnosti,
4. razvoj in strokovno vodstvo informacijskega  
 sistema za gozdove,
5. priprava strokovnih podlag in priprava predlogov 
 za normative za opravljanje del v gozdovih.

GIS v okviru JGS opravlja tudi naslednja javna 
pooblastila: i) izdaja potrdila za gozdno seme in 
sadike v skladu s predpisi o semenu in sadikah; 
ii) opravlja strokovni in zdravstveni nadzor nad 
gozdnim semenarstvom in drevesničarstvom. 

Glavni namen JGS, ki jo  opravlja GIS, so stro-
kovna podpora MKGP pri oblikovanju politik in 
reševanju najbolj aktualnih problemov v gozdar-
stvu ter razvoj novih idej ter metod za usmerjanje 
gospodarjenja z gozdovi, ki ga izvaja Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS). Poudarki in aktivnosti 
v posameznih nalogah so se v letih spreminjali, 

predvsem zaradi različnih potreb ministrstva, 
drugih deležnikov in tudi zaradi različnega 
javnega interesa. Prvič so bile aktivnosti in tudi 
najpomembnejši rezultati predstavljeni v brošuri 
Javna gozdarska služba v letu 2008 (Medved 
et al., 2008). Podrobnejše aktivnosti vsako leto 
predstavimo v letnih poročilih. 

JGS je na GIS pomemben steber strokovnega 
dela, ki omogoča prenos znanstvenih izsledkov 
v prakso. V okviru JGS raziskovalci GIS objavijo 
na desetine različnih ekspertiz, monografij in 
strokovnih člankov, nastajajo zbirke, razvijajo 
laboratorijske dejavnosti, ohranjajo raziskovalne 
ploskve, organizirajo dogodke in izobraževanja 
ter ustvarjajo informacijske sisteme, ki omogo-
čajo učinkovit prenos informacij do končnih 
uporabnikov. Izpolnjevanje obveznosti iz javnih 
pooblastil omogoča obnovo gozdov s sajenjem 
in setvijo na strokovnih osnovah. Samo v letu 
2018 je bilo v okviru JGS pripravljenih več kot 
410 različnih objav (Slika 1).

V skupnem letnem proračunu Gozdarskega 
inštituta Slovenije je leta 2002 JGS predstavljal 
20 % skupnih letnih finančnih sredstev, v letu 
2019 pa zgolj 13 %. Javna gozdarska služba 
Gozdarskega inštituta Slovenije predstavlja okoli 
3 % skupnih sredstev celotne Javne gozdarske 
službe v Sloveniji.

Namen prispevka je izpostaviti nekaj najpo-
membnejših oziroma najzanimivejših rezultatov, 
ki so nastali in še nastajajo v okviru JGS/GIS. 

Slika 1: Število objav, pripravljenih v okviru JGS/GIS (2018) po združenih kategorijah
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Slika 2: Ploskev intenzivnega monitoringa v sestoju (Murska Šuma) (foto: L. Kutnar)

2 INTENZIVNO SPREMLJANJE 
STANJA GOZDNIH 
EKOSISTEMOV

Na Oddelku za gozdno ekologijo na Gozdar-
skem inštitutu Slovenije že od leta 1986 v okviru 
različnih nalog spremljamo vnos onesnaževal iz 
atmosfere v gozdne ekosisteme. V letu 1993 smo 
začeli monitoring zračnih onesnaževal na štirih 
ploskvah (Zavodnje, Iskrba, Kočevska Reka, 
Pokljuka). V obdobju prilaganja evropski zako-
nodaji smo v okviru projekta IMP-SI s pomočjo 
nizozemske vlade in inštituta Alterra iz Wagenin-
gna uspeli do 1. maja 2004 vzpostaviti celosten 
protokol in aktivnosti za spremljanje atmosferskih 
onesnaževal in merjenje vpliva onesnaževal na 
gozdne ekosisteme, ki je bil v skladu s smernicami 
Konvencije LRTAP (Konvencija o onesnaževanju 
zraka na velike razdalje preko meja – Long Range 
Transboundary Air Pollution) in njene delovne 
skupine za gozdove, ICP Forests (International 
Co-operative Programme on Assessment and 
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) 
ter evropske direktive Forests Focus (2003-2006). 
Aktivnosti so bile: vzpostavitev enajstih ploskev 

intenzivnega monitoringa (velikosti en hektar, 
nekatere ograjene), izbira in označitev dreves za 
posamezno aktivnost/snemanje, izdelava, priprava 
in namestitev terenskih vzorčevalnikov (Slika 2), 
izobraževanje upravljalcev ploskev (sodelavci 
ZGS), izobraževanje nadzornika ploskev, izo-
braževanje laboratorijskega osebja, vzpostavitev 
sistema kakovosti za laboratorije, vzpostavitev baze 
podatkov, pridobljenih v okviru snemanj in analiz. 

V letih 2007 in 2008 je spremljanje gozdov, 
ki se navezuje na Pravilnik o varstvu gozdov in 
deloma program ICP Forests v Sloveniji potekal 
kot del JGS / GIS. V letih 2009–2011 so dobile 
aktivnosti JGS, povezane s spremljanjem vnosa 
onesnaževal v gozdne ekosisteme, nov zagon v 
projektu FutMon (38 partnerjev iz 24 evropskih 
držav; http://www.futmon.org/results.html). V 
tistih letih smo število temeljnih ploskev z inten-
zivnejšimi meritvami povečali iz pet na osem, kar 
je po strokovnih ocenah glede na gozdne združbe 
in talne tipe v Sloveniji polovico potrebnih plo-
skev, s katerimi bi uspeli pridobiti realno oceno 
prispevkov zračnih usedlin na vnos onesnaževal 
v gozdove za posamezen gozdni tip. V projektu 
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Slika 3: Ploskev intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov na odprtem (foto: I. Sinjur)

smo bili vodilni v akciji C1-Dep-22(SI), kjer smo 
z lastnim znanjem in v sodelovanju z domačimi 
proizvajalci pripravili harmoniziran vzorčevalnik 
za zračne usedline, ki so jih evropski partnerji v 
projektu namestili na eno izmed svojih ploskev in 
z njimi vzporedno spremljali zračni vnos snovi. 

Po koncu projekta FutMon (junij 2011) smo 
morali krčiti aktivnosti zaradi prenehanja finan-
ciranja evropskega mehanizma Life+, saj so nam 
za financiranje ostala le nacionalna sredstva. 
Pomembnejša naloga spremljanja stanja gozdov 
v okviru JGS naloge Usmerjanje in strokovno 
vodenje spremljanja stanja razvrednotenja in 
poškodovanosti gozdov, je priprava letnih poročil 
o stanju gozdov (http://www.gozdis.si/publika-
cije/) na podlagi metodologije ICP Forests, ki so 
namenjeni obveščanju odločevalcev, stroke in 
javnosti o stanju gozdov. Poleg tega smo v Slo-
venijo prenesli številne nove metode spremljanja 
ekoloških parametrov v gozdnih ekosistemih, 
se vključevali v ekspertne skupine na področju 
evropskega gozdnega monitoringa, sodelovali na 
letnih delavnicah, na katerih smo preverjali in 
usklajevali svoje (terensko) znanje s predstavniki 

drugih držav in sodelovali na številnih kontrol-
nih postopkih, krožnih analizah, ki omogočajo 
vzdrževanje kakovosti našega laboratorijskega 
dela in mednarodno primerljivost. V zadnjem 
obdobju smo skupaj z drugimi evropskimi kolegi 
izdali knjigo Forest Monitoring (Ferretti, Fischer, 
2013), v letu 2018 pa prispevek v reviji Nature 
(Sietse van den L. et al., 2018).

Od trenutnih aktivnosti izpostavljamo lastno 
proizvodnjo (Laboratorij za elektronske naprave 
LEN / GIS) ter vzdrževanje in popravilo samo-
dejnih meteoroloških postaj, s katerimi je opre-
mljena vsaka raziskovalna ploskev intenzivnega 
monitoringa (Slika 3). Postaje merijo temperaturo 
zraka, smer in hitrost vetra, količino padavin, 
sončno obsevanje. Prenos zajetih podatkov poteka 
brezžično in v realnem času.

V laboratoriju za gozdno ekologijo, kjer opra-
vljamo vse meritve vode, foliarnih  vzorcev, tal 
in ozona, poleg kemijskih in fizikalnih analiz 
pripravljamo tudi aktivne filtre za posredno 
merjenje ozona na izbranih ploskvah. Tako 
smo z lastnim znanjem uspeli prihraniti veliko 
finančnih sredstev.
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Slika 4: Črni bor – močna okužba z glivo Lecanosticta acicola poleti 2018 (leva slika) in odmrlo drevo spomladi 
2019 (desna slika) 

3 USMERJANJE TER STROKOVNO 
VODSTVO POROČEVALSKE 
IN PROGNOSTIČNO-
DIAGNOSTIČNE SLUžbE ZA 
GOZDOVE

Poročevalska, prognostično-diagnostična (PPD) 
služba za gozdove združuje raziskovalno delo 
Gozdarskega inštituta Slovenije in operativno delo 
Zavoda za gozdove Slovenije ter je informacijsko 
in prognostično-diagnostično središče za varstvo 
gozdov v Sloveniji. Namen službe PPD je spre-
mljanje zdravstvenega stanja gozdov in poročanje 
o pojavih škodljivih dejavnikov, predvidevanje 
večjih nevarnosti v prihodnosti, načrtovanje 
ukrepov za zmanjšanje škode in potencialnih 
groženj ter informiranje strokovne gozdarske in 
širše splošne javnosti o aktualnih problemih s 
področja varstva in zdravja gozdov. V sodelovanju 
z osrednjim pristojnim organom za zdravstveno 
varstvo rastlin v Sloveniji zagotavljamo varstvo 
gozdov pred karantenskimi in drugimi, za gozdove 
škodljivimi organizmi ter prispevamo pri pripravi 
mednarodnih dokumentov na področju varstva 
rastlin, pomembnih za gozdove in gozdarstvo v 
Evropi. Delovanje službe PPD in izvajanje strokov-
nih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin 
omogočata infrastruktura in visoko strokovno 
usposobljen kader laboratorija za varstvo gozdov 
Gozdarskega inštituta Slovenije. 

Na področju zdravja gozda se je v 25-ih letih 
delovanja v samostojni Sloveniji nabralo veliko 
dosežkov, pomembnih za Slovenijo in širše. 
Med najpomembnejšimi je vzpostavitev sodob-

nega laboratorija za varstvo gozdov, ki omogoča 
določitev in prepoznavo škodljivih organizmov 
ter razvojno in raziskovalno delo, katerega rezul-
tati so neposredno uporabni pri gospodarjenju 
z gozdovi za preprečevanje oz. zmanjševanje 
vpliva različnih dejavnikov tveganja. Poleg tega 
smo našli in določili več pomembnih škodljivih 
organizmov, novih za Slovenijo ali vso Evropo; 
taki so npr. jesenov ožig, ki ga povzroča gliva 
Hymenoscyphus fraxineus; pooglenitev hrastov, 
ki jo povzroča gliva Biscogniauxia mediterranea; 
sušenje črnega gabra, ki ga povzroča gliva Botryo-
sphaeria dothidea; javorov rak, ki ga povzroča gliva 
Eutypella parasitica; rjava bukova listna pegavost, 
ki jo povzroča gliva Pseudodidymella fagi; azijski 
ambrozijski podlubnik Xylosandrus crassiusculus; 
hrastova čipkarka Corythucha arcuata in številne 
druge. Večkrat smo odkrili karantensko glivo 
Lecanosticta acicola, ki povzroča rjavenje borovih 
iglic (Slika 4); s pomočjo najnovejših diagnostič-
nih postopkov smo identificirali glivoliko algo 
Phytophthora × multiformis, kar je pojasnilo hitro 
in obsežno sušenje jelševih sestojev v Prekmurju. 
Vzpostavili smo tudi ključne referenčne zbirke 
domorodnih in tujerodnih škodljivih organizmov 
(zbirka trajnih kultur fitopatogenih gliv, Mikoteka 
in herbarij GIS, osrednja podatkovna zbirka 
gliv Slovenije Boletus informaticus, entomološka 
zbirka). Pomemben dosežek je vzpostavitev sple-
tnega portala Varstvo gozdov (www.zdravgozd.si), 
kjer so zbrane informacije in novice s področja 
varstva gozdov v Sloveniji in širše. Razvili smo 
tudi modele za napovedovanje pojava in širjenja 
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bolezni in škodljivcev ter abiotičnih dejavnikov 
tveganja, v sklopu katerih izdajamo kratkoročne 
in dolgoročne napovedi o požarni ogroženosti 
gozdov in verjetnosti pojava žledoloma ter poteka 
razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips 
typographus, model RITY) (Slika 5) in šestero-
zobega smrekovega lubadarja (Pityogenes chalco-
graphus, model CHAPY). Modeli so nepogrešljivi 
za oceno ogroženosti posameznih drevesnih vrst 
na različnih območjih Slovenije in usmerjanje 
trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega 
gospodarjenja z gozdovi za prihodnost.

Med dosežki ima posebno mesto računalniška 
aplikacija Varstvo gozdov, ki jo v okviru službe 
PPD razvijamo in vzdržujemo od leta 2013 naprej. 
Aplikacija je namenjena ZGS in GIS za poročanje 
o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive 
narave v gozdovih, vodenje evidence ulova pod-
lubnikov v kontrolne pasti in kontrolne nastave, 
spremljanje in evidentiranje gozdnih požarov, 
vodenje evidence nelegalnih odlagališč smeti in 
odpadkov v gozdu ter služi kot pripomoček pri 
letnem poročanju opravljenih aktivnosti glede 
na obveznosti, določene v Zakonu o gozdovih in 
podzakonskih predpisih, ki urejajo varstvo gozdov.

Zaradi globalizacije, človekovih dejavnosti, 
podnebnih sprememb ter pojava in širjenja 
invazivnih tujerodnih vrst postaja varstvo gozdov 
osrednja tema gozdarstva. Da bo lahko kos vsem 
novim izzivom, se mora to področje okrepiti s 
povezovanjem, novim znanjem in inovativnimi 
tehnologijami, nujni pa sta tudi ozaveščenost in 
podpora politik ter javnosti.

Varstvo gozdov v Sloveniji dosega nenehen 
napredek pri uvajanju novih metodoloških pri-
stopov, razvoju znanosti in informacijskih teh-
nologij, pri povezovanju z domačimi in tujimi 
strokovnjaki ter laboratoriji, ne nazadnje pa tudi 
pri ozaveščanju strokovne in splošne javnosti. Zato 
je dobro pripravljeno na iskanje novih rešitev za 
boljše zdravje naših gozdov.

4 STROKOVNO USMERJANJE 
IN SPREMLJANJE 
GOZDNE SEMENARSKE IN 
DREVESNIČARSKE DEJAVNOSTI 

Obnova gozda s sadnjo ali setvijo je v kratkoročni 
perspektivi med vsemi gozdnogojitvenimi ukrepi 
daleč najdražji ukrep, kar omejuje njeno izvaja-
nje, odločitve o taki obnovi gozda pa morajo biti 

Slika 5: Primer napovedi potencialnega števila čistih generacij osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typo-
graphus) s fenološkim modelom RITY-2 (www.zdravgozd.si)
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Slika 6: Gozdni semenski objekti so še vedno različno razporejeni po območnih enotah ZGS (Božič, Dovč, 
Kraigher, 2019)

temeljito premišljene. Zaradi dolge življenjske dobe 
in reproduktivne biologije gozdnega drevja lahko 
odločitve v času obnove gozdov, ki jih sprejmemo 
danes, pa naj gre za naravno obnovo ali obnovo 
s sadnjo in setvijo, pozneje »popravimo« le z 
znatnimi finančnimi in delovnimi vložki. Obnova 
bistveno prispeva k stabilnosti gozdov v času vse 
pogostejših vremenskih ekstremov in njihovih 
posledic za gozdne ekosisteme. Le ustrezna vrstna 
ter genetska pestrost lahko spremenita trend, ki 
ga kažejo simulacije spreminjanja podobe gozdov 

v naslednjih desetletjih (npr. Schüller, Kraigher s 
sod., 2013). V času vse pogostejših velikopovršin-
skih ujm se je trend zanikanja pomena gozdnega 
semenarstva in drevesničarstva obrnil, saj je 
»naravna obnova sicer še vedno alfa, ni pa več 
omega« v gojenju gozdov po načelih Slovenske 
gozdarske šole. V slednjo smo prispevali nov 
termin genetsko varstvo gozdov: to je preventivno 
varstvo gozdov, ki temelji na ohranjanju sposob-
nosti prilagajanja prihodnjih generacij gozdov na 
spreminjajoče se okolje, torej na genetski pestrosti. 
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Genetsko varstvo gozdov je edini nedestruktivni 
pristop k dolgoročnemu ohranjanju razvoja gozdov 
in uspevanja gozdnih drevesnih vrst v času vse 
pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov ter 
posledičnih ali spremljajočih gradacij škodljivih 
organizmov. 

Ob koncu 20. stoletja (npr. v Kraigher s sod., 
2000) smo v okviru JGS najprej zasnovali strokovne 
osnove za novi Zakon o gozdnem reprodukcijskem 
materialu (ZGRM; Ur. l. RS 58/02, 85/02, 45/04, 
77/11) in kmalu zatem vse potrebne podzakonske 
akte (dostopni so na strani http://mkgp.arhiv-
-spletisc.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
veljavni_predpisi/gozdarstvo/index.html). Pra-
vilnik o določitvi provenienčnih območij (Ur. l. 
RS, 72/2003, Ur. l. RS, 58/2012, Ur. l. RS, 69/2017) 
temelji na prispevku Kutnar s sod. (2002), poznejše 
spremembe pa na pregledih primernosti GRM iz 
sosednjih držav za uporabo na ozemlju Slovenije 
(Westergren in Kraigher, 2012 in 2017). ZGRM, 
vsi pravilniki in Odredba o listi vrst in umetnih 
križancev, za katere velja ZGRM, so usklajeni z 

zahtevami evropske Direktive o trženju gozdnega 
reprodukcijskega materiala (EC/105/1999) ter z 
listo vrst v tej direktivi in z odločbami EC, izda-
nimi na njeni osnovi. 

V skladu z zahtevami in pooblastili ZGRM 
GIS zagotavlja ustrezno strokovno, prostorsko in 
tehnično usposobljenost za izvajanje laboratorijskih 
diagnostičnih preiskav in drugih testov reprodukcij-
skega materiala (npr. Westergren in sod., 2017, ter 
serija SOP (Standardnih operacijskih postopkov) 
Laboratorijev FIGE, avtorjev Bajc s sod. (www.
gozdis.si), kar vključuje stalno izpopolnjevanje 
molekularnih baz podatkov (Westergren in Krai-
gher, 2012), knjižnice DNA in znanja.

V zadnjih 25 letih smo v okviru JGS ob vklju-
čitvi tradicije delovanja na področju gozdnega 
semenarstva in drevesničarstva v Sloveniji, vodenja 
Registra gozdnih semenskih objektov (Slika 6) ter 
certifikacije GRM na GIS in 25-letnega sodelo-
vanja v okviru Evropskega programa za gozdne 
genske vire (EUFORGEN) zasnovali in uveljavili 
Slovenski program za ohranjanje gozdnih gen-

Slika 7: Trend zmanjševanja površin za sajenje in uporaba sadik gozdnega drevja (WESTERGREN et al, 2017/2)
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skih virov – SIFORGEN. V slednjem je predvsem 
poudarek na razvoju strokovnih osnov in ukrepov 
za ohranjanje in večanje genetske pestrosti  pri-
hodnjih gozdov in razvoju sistema monitoringa 
uspešnosti teh ukrepov z genetskim monitorin-
gom. Prizadevamo si za spremembo doktrine 
Slovenske gozdarske šole, ki temelji predvsem na 
naravni obnovi, s ponovno oživitvijo gozdnega 
semenarstva in drevesničarstva v praksi (Kraigher 
s sod., 2017), saj je zmanjševanje financiranja v 
zadnjih desetletjih  zelo načelo samozadostnost 
oskrbe s semenom in sadikami; za dosledno 
upoštevanje strokovnih osnov za proizvodnjo 
in uporabo GRM v slovenskih gozdovih; ter za 
vzpostavitev monitoringa genetske pestrosti kot 
hitrega kazalnika ogroženosti gozdov in učin-
kov gozdnogojitvenih ukrepov (Westergren in 
Kraigher, 2011).

Pristope h genetskemu varstvu gozdov uspešno 
prenašamo v skupne mednarodne strategije v 
okviru programa EUFORGEN, sodelujemo pri 
sooblikovanju evropskih smernic za trajnostno 
mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi na 
osnovi ohranjanja in povečevanja genetske pestro-
sti populacij gozdnega drevja ter za pozornost 
genetski pestrosti skozi celoten postopek prido-
bivanja in uporabe GRM in sledljivosti GRM od 
sestoja do sestoja.

Predstavljamo nazorno grafično predstavitev 
stanja v gozdnem semenarstvu in drevesničarstvu 
v Sloveniji (povzeto po objavah v Gozdarskem 
vestniku oziroma pripravljeno za skupno delavnico 
z ZGS ( Kraigher s sod., 2017) (Slike 5 po Božič, 
Dovč, Kraigher, 2019 (v pripravi); 6; po Westergren 
s sod., 2017/2;). Na temo Sistemskih problemov 
obnove gozdov v Sloveniji smo novembra 2016 
organizirali odmevno srečanje na Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti in pripravili 
tematsko številko Gozdarskega vestnika (2017), 
v letih 2010–2014 pa smo v sredicah Gozdarskega 
vestnika objavili serijo prevodov in slovenskih 
dopolnitev Tehničnih smernic za ohranjanje 
gozdnih genskih virov (za 21 vrst oziroma skupin 
vrst) s polemičnimi predgovori. 

Posebno opozarjamo na zmotno prepričanje, 
da je naravna obnova gozdov najuspešnejša pri 
zagotavljanju ustrezne genetske pestrosti  priho-
dnjih sestojev! Raziskave prispevanja materinskih 

dreves k naravni obnovi različnih pomladitvenih 
jeder bukve na ploskvi za genetski monitoring (v 
okviru projekta LIFEGENMON, ki prispeva k 
posodobitvi JGS za področje genetskega moni-
toringa; predstavljen npr. v Kraigher, 2015) je 
pokazala, da je 200 bukovih mladic (starih do 
sedem let) naravnega mladja bukve večinoma 
potomcev zgolj treh odraslih materinskih dreves, 
še 60 odraslih bukev je prispevalo le posameznega 
potomca, preostalih analiziranih 190 dreves na eno 
hektarski ploskvi pa ni imelo niti enega potomca 
(Westergren s sod., v pripravi).

5 IZVAJANJE INVENTURE GOZDOV 
NA NACIONALNI RAVNI 

Poznavanje stanja in sprememb krajine je izredno 
pomembno za trajnostno upravljanje naravnih 
virov. Zaradi povečanja kredibilnosti ocen stanja 
in  zmanjševanja stroškov zbiranja podatkov se 
informacije  po navadi pridobivajo z različnimi 
statističnimi monitoringi. Na Oddelku za načr-
tovanje in monitoring gozdov in krajine na Goz-
darskem inštitutu Slovenije izvajamo nalogo JGS 
z naslovom Razvijanje in strokovno usmerjanje 
informacijskega sistema za gozdove. V okviru 
omenjene naloge je bil razvit in vzpostavljen tako 
imenovani Monitoring gozdov in gozdnih ekosis-
temov (MGGE), ki ima vse značilnosti nacionalne 
gozdne inventure (Skudnik in Hladnik, 2018).

MGGE vključuje podatke, zbrane na vzorčnih 
ploskvah na sistematični mreži 4 km × 4 km preko 
celotne države (Slika 8), ki ležijo v gozdu. Osnova 
MGGE je kontrolna vzorčna metoda (Kovač in 
Hočevar, 2010) in s tem podatki zbrani na vzorč-
nih ploskvah zagotavljajo časovno in prostorsko 
opredeljene podatke o stanju gozdov z znano 
statistično zanesljivostjo (Kušar in sod., 2010).

Nacionalni popis, ki poteka v tesnem sode-
lovanju z ZGS, je bil prvič izveden leta 2000 in 
ponovljen še trikrat (2007, 2012, 2018). Nabor 
kazalnikov, ki se je snemal na lokacijah stalnih 
vzorčnih ploskev, se je razen nekaterih klasičnih 
sestojnih in dendrometrijskih kazalnikov, ki opisu-
jejo strukturo gozda, med leti spreminjal (funkcije 
gozdov, osutost, lastnosti tal, bioindikacija itn.) 
v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
Med dendrometrijske kazalnike vključujemo 
izmero drevnine in odmrle lesne mase. Večina 
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Slika 8: Sistematična mreža vzorčnih ploskev 4 km x 4km preko Slovenije in razdelitev ploskev na gozd/negozd

spremljanih kazalnikov se je razvijala skladno 
z razvojem potreb po podatkih in tehnik moni-
toringa. Za razvoj MGGE je bil zelo pomemben 
mednarodni vpliv številnih priporočil, procesov 
in projektov (McRoberts in sod., 2009; Ståhl in 
sod., 2012; Tomppo in Sehadauer, 2012; Winter 
in sod., 2008). Popis je dandanes mednarodno 
primerljiv in metodološko usklajen z nacionalnimi 
gozdnimi inventurami drugih držav (Gschwantner 
in sod., 2019; Tomppo in sod., 2010). Podroben 
opis kazalnikov in celotne metodologije popisa je 
predstavljen v priročniku za terensko snemanje v 
poglavju Gozdne inventure (Kovač in sod., 2014). 
Priročnik je brezplačno dostopen na spletni strani 
Gozdarskega inštituta Slovenije. 

V zadnjih letih je bil velik poudarek tudi na 
razvoju tabličnih aplikacij za terenski zajem 
podatkov na ploskvah gozdne inventure in poso-
dobitvi opreme za izvajanje terenskih meritev. 
Namen je predvsem zmanjšati sistematično napako 
meritev in hkrati optimizirati proces dela na 
terenu in pozneje v pisarni. Tablična aplikacija 

vsebuje vrsto logičnih kontrol, ki popisovalca 
že na terenu opozorijo na morebitne nepravil-
nosti pri vnosu podatkov. Aplikacija vključuje 
tudi GIS-platformo (geografski informacijski 
sistem), ki terenskim ekipam pomaga pri navigaciji 
do posamezne lokacije stalne vzorčne ploskve. 
Z uporabo tablične aplikacije postajajo podatki 
o stanju gozdov zanesljivejši in hkrati cenejši.

Ključni element informacijskega sistema je 
tudi dobro zasnovan sistem podatkovne baze, ki 
omogoča ustrezno shranjevanje podatkov, njihovo 
povezovanje v časovne nize, izračune in izpise v 
želeni obliki. Trenutna podatkovna baza je tipa 
MySQL, vsi izračuni so definirani kot funkcije 
MySQL, grafični vmesnik je sprogramiran v 
programskem jeziku C#. 

Doslej so bili podatki, zbrani v okviru MGGE, 
uporabljeni predvsem za mednarodna poročanja 
npr. o stanju gozdov (FAO, 2018), trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi (Forest Europe, 2015), 
spremljanju razvoja rabe tal (LULUCF) in ogljika v 
gozdu, kazalnikih gozdnih virov v državah OECD 
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(OECD, 2017) itn. Vsa poročanja so postala za 
Slovenijo obvezujoča s podpisom raznih med-
narodnih pogodb.

V prihodnje bi bilo nujno sistemsko urediti 
financiranje in izvajanje MGGE. Tako bi tudi v 
Sloveniji, med zadnjimi v Evropi, uradno vzpo-
stavili sistem nacionalne gozdne inventure (NGI). 
Obstoječo mrežo stalnih vzorčnih ploskev bi bilo 
treba zgostiti in iz periodičnih popisov preiti na 
kontinuiran, ti. panelni sistem inventarizacije 
gozdov (Skudnik in Hladnik, 2018). Trenutni 
sistem bi bilo treba nadgraditi z nekaterimi 
dodatnimi nujno potrebnimi kazalniki, ki bi med 
drugim omogočali spremljanje izvajanja Resolucije 
o Nacionalnem gozdnem programu. Dovolj velik 
vzorec ploskev bo omogočil razvrstitev podatkov 
za manjše prostorske enote in tako bodo podatki 
postali uporabni tudi za druga področja in sek-
torje, kot so letna nacionalna poročanja o stanju 
gozdov, podrobnejša periodična poročanja o 
spremljanju kazalnikov trajnostnega gospodar-
jenja s slovenskimi gozdovi, pripravo strateških 
načrtov za gospodarjenje z gozdovi (gozdnogo-
spodarski načrti gozdnogospodarskih območij), 
poročanja za Habitatno direktivo, spremljanje 
razvoja rabe tal in ogljika v gozdu in zunaj njega 
itn. V prihodnje bi bilo nujno MGGE dopolniti 
s tehnikami daljinskega zaznavanja, ki so ključne 

za ocenjevanje nekaterih sestojnih in krajinskih 
značilnosti gozda. V zadnjih letih smo na oddelku 
vzpostavili učinkovit sistem za stereofotogrametijo, 
s pomočjo katerega bi lahko že v kratkem začeli 
z ocenjevanjem izbranih sestojnih kazalnikov 
na ploskvah MGGE, v prihodnje pa celo na bolj 
zgoščeni mreži.

Tako bi vzpostavili podlago, na kateri bi lahko v 
prihodnje temeljila integrirana krajinska inventura. 
V državah z dobro razvitim gozdarskim sektorjem 
so kontinuirane nacionalne gozdne inventure 
na dovolj velikih vzorcih eden od ključnih virov 
informacij o gozdovih. Pri tem je pomembno, da se 
na stalnih vzorčnih ploskvah snemajo vsi znaki, ki 
lahko pozneje služijo konsistentnemu spremljanju 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

6 PODPORA LASTNIKOM 
GOZDOV ZA VARNO IN 
EKONOMSKO UČINKOVITO 
IZVEDbO DEL V GOZDOVIH

Izvedba gozdarskih del ostaja osrednji in ključni 
del gospodarjenja z gozdovi. Še tako dobro načr-
tovani cilji in ukrepi lahko ob neustrezni izvedbi 
del pripeljejo do degradacije okolja, finančnih 
izgub ali celo človeških tragedij. Zato je poznavanje 
delovnih procesov, možnost njihove optimizacije 
ter poznavanje razmer na trgu pomembno za 

Slika 9: Portal WCM omogoča prikaz izbranih procesov vzdolž gozdne verige in sočasno predstavi stroške 
izbranih tehnologij.
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sprejemanja odločitev pa tudi za oblikovanje 
gozdarske politike ter prilagajanje zakonodajnega 
okvira vse bolj zapletenim razmeram. 

V sklopu JGS /GIS je nastal sistem za spre-
mljanja stroškov, cen in trga storitev. Wood-
ChainManager (WCM) uporabnikom omogoča 
vizualizacijo gozdarskih proizvodnih verig s 
spremljajočimi kalkulacijami stroškov (Slika 9).

V prvi fazi razvoja  spletnega orodja je bil 
glavni poudarek na vizualizaciji gozdnih-lesnih 
proizvodnih verig z enostavno metodo za kal-
kulacije stroškov. Orodje za izračun stroškov 
uporabnike ozavešča, da z izborom ustrezne 
tehnologije bistveno vplivamo na stroške proizvo-
dnje. Pri vrednotenju dela namreč večkrat niso 
upoštevani stroški, ki niso nastali neposredno v 
času proizvodnje.

Spletno orodje za izračun stroškov je prosto 
dostopno vsem uporabnikom na naslovu http://
wcm.gozdis.si/. Obiskovalci lahko z uporabo 
samostojno določijo, katere operacije pridobi-
vanja lesa bodo vključili v proizvodno verigo 
(sečnja, kleščenje, krojenje/prežagovanje, izdelava 
sekancev, spravilo/transport), ter lokacijo, kjer 
bodo operacije  potekale (gozdni sestoj, sečna 
pot, gozdna vlaka ...). Spletno orodje predlaga 
možen nabor tehnologij, s katerimi je mogoče 
izvajati izbrane operacije na izbranih lokacijah. 

Pri tem lahko uporabnik izbira med več različ-
nimi stroji in njim pripadajočo dodatno opremo 
(npr. različne vrste in izvedbe vitlov, gozdarske 
prikolice itn.). Trenutno so v bazi podatki za  
več kot sto različnih strojev ali opreme za delo v 
gozdu. Poleg neposrednih materialnih stroškov 
kalkulacije vključujejo še podatke o učinkih 
strojev s  čimer omogočajo izračun na enoto 
proizvoda (na primer €/m3). Med zadnjo prenovo 
je bil dodan še izračun stroškov dela za primer 
delavca, zaposlenega v podjetju. 

Spletni portal WCM ni zgolj orodje za oceno 
stroškov pridobivanja lesa, temveč širši zainte-
resirani javnosti ponuja številne informacije, ki 
so ključne za sprejemanje odločitev pri gospo-
darjenju z gozdom in ki povečujejo preglednost 
trga z lesom v Sloveniji. Vsebine na portal WCM 
so koristne za vse deležnike vzdolž gozdno-lesne 
verige, lastnike gozdov ter raziskovalne in izobra-
ževalne inštitucije. Poleg vizualizacije gozdarskih 
proizvodnih verig s spremljajočimi kalkulacijami 
so na voljo še orodja:
•	 za	določanje	normativov	za	sečnjo	in	spravilo	 
 lesa,
•	 pretvornik	 enot	 in	 energetski	 kalkulator,	 ki	 
 omogoča okvirne preračune med različnimi  
 enotami (prostorninske, masne, energetske)  
 za različne oblike lesnih goriv.

Slika 10: Cene lesnih goriv (2011–2019) in kurilnega olja v €/MWh
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Poleg naštetih interaktivnih orodij informa-
cijski portal ponuja tudi vrsto pregledovalnikov, 
kot so:
•	 pregled	 nad	 cenami	 gozdno-lesnih	 
 sortimentov in lesnih goriv (Slika 10) ter tokovi  
 lesa s pomočjo interaktivnih grafikonov. Od  
 leta 2017 v okviru nalog JGS periodično  
 zbiramo odkupne cene gozdnih-lesnih  
 sortimentov ter cene gozdarskih storitev (sečnja  
 in spravilo lesa, transport lesa); 
•	 prikaz	 najpogostejših	 proizvodnih	 verig	 v	 
 slovenskem prostoru s spremljajočimi  
 tehnogrami in stroški za pomoč pri izbiri  
 tehnologije pridobivanja lesa,
•	 informacije	o	ocenah	dejanskih	in	teoretičnih	 
 tržnih potencialov okroglega lesa v slovenskih  
 gozdovih, ki so pomembne za vse akterje,  
 vključene v gozdnih lesnih verigah. Podatki  
 o potencialih so prikazani na nivoju občin in  
 so lahko v pomoč pri oblikovanju lokalnih  
 strateških dokumentov (npr. lokalnega  
 energetskega koncepta). 

Za najbolj aktivne uporabnike pripravimo 
tedensko aktualno novico s področja gozdne 
tehnike in ekonomike s poudarkom na goz-
dno-lesnih verigah, mehanizaciji in ekonomiki 
(Triplat in sod., 2018). Tako so naloge JGS vpete 
tudi med vsebine, ki so ključne za učinkovito 
izvedbo del v gozdovih in ki ministrstvu nudijo 
strokovno podporo na področjih, povezanih z 
izvedbo gozdnih del, spremljanjem nezgod pri 
delu v gozdovih, lastniki gozdov in njihovimi 
socialno-ekonomskimi razmerami, zbiranjem 
cen gozdarskih storitev, GLS in lesnih goriv ter 
spremljanju tokov lesa.

7 ZAKLJUČEK

Javna gozdarska služba, ki jo opravlja Gozdarski 
inštitut Slovenije, je po svojem značaju strokovna 
in je kanal za prenos znanstvenih dognanj v prakso. 
JGS/GIS je predvsem strokovna podpora MKGP 
in ZGS, zato so se vsebine v 25 letih spreminjale 
in prilagajale aktualnim razmeram. Vendar smo 
v vseh teh letih sledili Zakonu o gozdovih in 74. 
členu, ki določa naloge JGS, ki jih izvaja GIS. V 
25 letih so se nabrali številni izdelki in zanimivi 
dosežki, ki so shranjeni v arhivih GIS in Gozdarski 

knjižnici, zato je nemogoče v enem prispevku 
zajeti vse bogastvo JGS/GIS izdelkov in dosežkov. 
V prispevku smo se avtorji osredotočili predvsem 
na aktualne teme in dosežke, ki jih vidimo danes 
in tukaj kot aktualne in zanimive za stroko.

8 ZAHVALA

K opisanim dosežkom JGS/GIS so prispevali 
številni sodelavci GIS pa tudi ZGS, ki niso nave-
deni med avtorji prispevka. Med njimi lahko 
omenimo: prof. dr. Dušana Jurca, dr. Andrejo 
Kavčič, dr. Marjane Westergren, Marka Bajca, 
Natalijo Dovč, dr. Andrejo Ferreira, Andreja 
Graha, dr. Marka Kovača, Špelo Ščap, Darjo Stare 
in druge. Posebna zahvala pa velja Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki financira 
JGS/GIS in tako omogoča poglobljeno strokovno 
delo ter aktiven prenos znanja v prakso. 
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Iz tujih tiskov

Poudarki
•	 Picea abies in Fagus sylvatica bosta izgubili velik  
 del njunega potencialnega obsega razširjenosti.
•	 Zmagovalci	 globalnega	 segrevanja	 v	 Evropi	 
 imajo težišče razsežnosti pod 48°N.
•	 Nobena	vrsta	ne	združuje	največje	prostorske	 
 razširjenosti in hkrati največje uspešnosti rasti.
•	 Vendar	pa	nekatere	drevesne	vrste	izkazujejo	 
 dober kompromis med uspešnostjo rasti in  
 razširjenostjo.
•	 Ulmus laevis, Quercus rubra, Q. cerris in  
 Robinia pseudoacacia so zanimive alternative.

Izvleček
Ta raziskava ocenjuje sedanji in prihodnji potencial 
za razširjenost 12 toploljubnih in za Evropo redkih 
drevesnih vrst na podlagi modelov razširjenosti 
na podnebje in tla občutljivih vrst (SDM) ter jih 
primerja z dvema pomembnima drevesnima 
vrstama iz zmernega in severnega podnebnega 
pasu (Fagus sylvatica in Picea abies).

Za napovedovanje razširjenosti 12 + 2 dre-
vesnih vrst v Evropi danes in glede na scenarije 
segrevanja za +2,9 in +4,5 °C v prihodnje smo 
uporabili podatke evropskih nacionalnih gozdnih 
inventur z 1,3 milijonom vzorčnih ploskev. SDMji, 
ki smo jih uporabili za izračun razširjenosti, so bili 
samo prvi korak glede na dogovorjene podnebne 
spremenljivke. V drugem koraku smo z dodatnim 
modelom, ki je temeljil na spremenljivkah tal, 
preizkusili odklone, ki se jih ne da pojasniti s 
podnebnimi modeli. Modele rastiščnih indeksov 
smo uporabili pri razširjenosti izbranih vrst za to, 
da smo ocenili njihovo rast (rastiščni indeks) v 
danem podnebju.

Ugotovili smo pomik na sever za 461 km in 
697 km za toploljubne vrste v opazovanem obdo-
bju od 2060 do 2080 po scenariju segrevanja za 
2,9 °C oziroma 4,5 °C. Potencialni zmagovalci 
segrevanja imajo težišče razširjenosti pod 48°N. 

Alternative tree species under climate warming in managed 
European forests
Alternativne drevesne vrste v razmerah globalnega segrevanja v 
upravljanih evropskih gozdovih

Fagus sylvatica in Picea abies bosta izgubili velik 
del njunega potencialnega obsega razširjenosti 
(pribl. 55 oziroma 60%). Indeks pridobitve oze-
mlja in uspešnosti rasti je pokazal, da so Ulmus 
laevis, Quercus rubra, Quercus cerris in Robinia 
pseudoacacia zanimive alternative v upravljanih 
gozdovih zmernega pasu, kjer trenutno prevla-
dujeta F. sylvatica in P. abies.

12 preučevanih vrst je že v središču pozor-
nosti v gozdarstvu in izkazalo se je, da podnebje 
ustvarja pogoje za njihovo usmerjeno spodbujanje 
v  evropskih gozdovih. Toda zmagovalci novih  
področij so vendarle izkazovali nižjo uspešnost 
rasti. Menjava drevesnih vrst v gozdovih s temi 
na toploto prilagojenimi vrstami gre z roko v roki 
z izgubo splošne uspešnosti rasti v primerjavi s 
trenutno sestavo  vrst. Ti rezultati so torej izhodišče 
za nadaljnjo razpravo o ekoloških posledicah in 
skladnostjo z  družbenoekonomskimi cilji goz-
darstva in politiko varstva gozdov.

Ključne besede: toploljubne redke vrste dreves, 
modeli razširjenosti vrst, podnebno-talni modeli, 
modeli rastiščnih indeksov, zmagovalci in pora-
ženci, pomik na sever, biogeografske regije

Objavljeno v:
THURM, Eric Andreas, HERNANDEZ, Laura, 
BALTENSWEILER, Andri, AYAN, Szegin, RASZ-
TOVITS, Ervin, BIELAK, Kamil, ZLATANOV, 
Tzvetan Mladenov, HLADNIK, David, BALIĆ, 
Besim, FREUDENSCHUSS, Alexsandra, et al. 
2018. Alternative tree species under climate 
warming in managed European forests. 

Forest Ecology and Management 430: 485-
497 str.

Povezava do celotnega prispevka: 
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.08.028 



GozdVestn 77 (2019) 9 361

Iz tujih tiskov

Razširjen izvleček
Strojno učenje (an. Machine Learning) je precej 
neraziskano orodje na področju preučevanja 
odnosov med branikami in okoljem. Strojno učenje 
je področje umetne inteligence, ki se osredotoča 
na načrtovanje algoritmov za prepoznavanje 
kompleksnih vzorcev. Glavni namen strojnega 
učenja je uspešno napovedovanje, medtem ko je 
pri tradicionalnih statističnih metodah v ospredju 
razumevanje povezav med odvisno ter eno ali 
več neodvisnimi spremenljivkami. V preteklosti 
so že bile razvite aplikacije strojnega učenja na 
različnih področjih gozdarstva, na primer za 
preučevanja tokov ogljika, napovedovanje neto 
primarne produkcije ter razširjenosti posameznih 
drevesnih vrst.

V naši študiji smo preverili možnost uporabe 
metod strojnega učenja na področju preučevanja 
odnosov branikami in okoljem. Primerjali smo 
različne metode strojnega učenja in multiplo 
linearno regresijo (MLR), ki se tradicionalno 
uporablja za preučevanje odnosov med brani-
kami in okoljem. Izmed metod strojnega učenja 
smo uporabili umetne nevronske mreže (an. 
Artificial neural networks, ANN), modelna dre-
vesa (an. Model Trees, MT), ansambel bagging 
modelnih dreves (an. Bagging of model trees, 
BMT) in naključne gozdove regresijskih dreves 
(an. Random forests of regression trees, RF). Za 
primerjavo izbranih metod smo uporabili različne 
parametre branik hrasta doba (Quercus robur L.) 
s Sorškega polja pri Ljubljani. Za napovedovanje 
povprečne spomladanske temperature od aprila do 
maja smo uporabili parametre ranega lesa, to sta 
povprečna površina traheje ranega lesa in širina 
ranega lesa. Za napovedovanje poletne tempe-
rature od junija do avgusta smo uporabili širino 
branike in razmerje stabilnih izotopov ogljika 
(δ13C) in kisika (δ18O). Napovedno uspešnost 
izbranih metod smo ocenili z metodo 3-kratnega 

A Machine Learning Approach to Analyzing the Relationship 
between Temperatures and Multi-Proxy Tree-Ring Records
Pristop strojnega učenja za analizo povezav med temperaturami in 
več spremenljivkami iz branik

navzkrižnega preverjanja, pri čemer podatkovno 
množico razdelimo na tri enake dele, nato pa 
sistematično kalibriramo model na dveh delih, 
enega pa uporabimo za evalvacijo. Da smo dobili 
dovolj robustne ocene, smo 3-kratno navzkrižno 
preverjanje ponovili 100-krat. V obeh primerih, 
torej za napovedovanje spomladanskih in poletnih 
temperatur, smo najboljše rezultate na evalvacij-
ski podatkovni množici dobili za metodo BMT, 
in sicer v 62 % (spomladanske temperature) in 
52% (poletne temperature). Druga najuspešnejša 
metoda so bile umetne nevronske mreže. Čeprav 
smo za metodo BMT dobili najboljše rezultate na 
neodvisnih podatkih, so bile razlike v primerjavi 
z ostalimi metodami relativno majhne. Zato 
priporočamo, da se na področju preučevanja 
odnosov med branikami in okoljem, vedno 
primerja različne regresijske metode in se nato 
izbere najprimernejšo. Za ta namen smo za R 
programski jezik napisali posebno funkcijo, com-
pare_methods(), ki primerja različne regresijske 
metode in predlaga najustreznejšo. Funkcija je 
na voljo v dendroTools R knjižnici, ki je prosto 
dostopna v repozitoriju CRAN. 

Ključne besede: umetne nevronske mreže, 
bagging, dendroklimatologija, strojno učenje, 
modelna drevesa, multipla linearna regresija, 
naključni gozdovi

Objavljeno v:
JEVŠENAK, Jernej, DžEROSKI, Sašo, ZAVA-
DLAV, Saša, LEVANIČ, Tom. 2018. A machine 
learning approach to analyzing the relationship 
between temperatures and multi-proxy tree-ring 
records.

Tree-ring research 74/2: 210-224 str.

Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.3959/1536-1098-74.2.210
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Gozdarstvo v času in prostoru

V največjo Evropsko državo, ki v celoti leži na 
Evropski celini, Ukrajino, nas je popeljal med-
narodni projekt mobilnosti za študente in osebje 
v visokošolskem izobraževanju, ki se v okviru 
programa Erasmus+ izvaja na Univerzi v Lju-
bljani. Izbira lokacije enotedenskega izmenjave 
ni bila naključje, saj segajo začetki sodelovanja 
članov Katedre za gozdno tehniko in ekonomiko 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
z ukrajinskimi kolegi v zadnja leta prejšnjega 
tisočletja. Točneje, naša gostiteljska institucija je 
bila Національний лісотехнічний університет 
України, ki letos obeležuje 145. letnico ustanovi-
tve. Sedež univerze leži v mestu, ki ga Ukrajinci 
naslavljajo Львів, Rusi (in Slovenci) mu pravijo 
Lvov, Poljaki ga kličejo Lwow, Nemci ga poznajo 
kot Lemberg, stari Rimljani pa so ga imenovali 
Leopolis. Lvov leži v zgodovinski pokrajini Galicija1  

in je dom približno 725.000 prijaznih in odprtih 

Popotnikovi vtisi o Ukrajini, njenih gozdovih in gozdarstvu
GDK 904(477)(045)=163.6

prebivalcev2, od katerih jih veliko kruh služi v 
sosednji Poljski in Slovaški. Ukrajina je namreč še 
vedno v gospodarski in politični tranziciji, precej 
odvisna od (gospodarstva) Ruske Federacije in 
sočasno tudi v (politični) vojni z vzhodnimi sosedi.

Ob vstopu na Ukrajinsko zemljo smo si naivno 
zamišljali, da bo treba деревa, ліс in горe iskati 
z lupo, a nas je pot že kmalu vodila skozi precej 
razgibano in gozdnato krajino, v kateri smo se 
počutili kot na Roškem masivu. Po dobri uri 
vožnje smo le potrdili domnevo, da se peljemo 
skozi osrčje ukrajinskega dela gorovja Карпати, 
ki se razprostira na območju velikosti Slovenije. 
Območje v grobem zajema štiri od skupno 24 
область in med Ukrajinci velja za priljubljeno 
turistično destinacijo v vseh letnih časih. Skoraj-
šnje presenečenje o visoki gozdnatosti opisanega 
območja izhaja predvsem iz nam takrat znanega 
dejstva, da znaša relativni delež gozdov v državi, 

Slika 1: Stavba državne opere in baleta v mestu Lviv (foto: V. Leban)

1 Vir: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CG%5CA%5CGalicia.htm
2 Vir: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/06/zb_chnn2019.pdf
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Slika 2: Vozno stanje lokalnih cest je le za odtenek boljše od stanja gozdnih cest (foto: V. Leban)

Gozdarstvo v času in prostoru
ki meri 57,9 milijonov hektarjev, 16,7 %. Izražanje 
z relativnimi deleži pa je lahko varljivo in nehote 
ustvarja vtis absolutne majhnosti. Toda gozdovi 
Ukrajine zasedajo več kot 9,7 milijonov hektarov3, 
kar je več kot osemkrat več kot je površina gozdov 
v Sloveniji. Povedano drugače: če bi iz Slovenije v 
Ukrajino izvozili vsega 600.000 hektarov gozdov 
bi se gozdnatost Ukrajine povečala za dober 
odstotek, medtem ko bi se relativna gozdnatost 
Slovenije ustavila na 30 %.

Seveda bi nad idejo uvoza gozdov ne bil nav-
dušen ukrajinski kmetijski sektor, ki v državni 
BDP še vedno prispeva med 12 %4 in 14 %5. 
Ukrajina je bila skozi zgodovino znana kot »žitnica 
Evrope« in nič ne kaže na to, da bi si ta status želeli 
spremeniti. Kulturne poljske sorodnice uspešno 
konkurirajo borovim nasadom na pretežnem 
delu obsežnih ravnin države, predvsem zaradi 
izjemno rodovitne in z organsko snovjo bogate 
črne stepske prsti imenovane Чорнозем. A to ni 
edini status, ki (je) pripada(l) tej veledržavi – že v 

časih Sovjetske zveze je postal Kijev sedež podjetja 
Antonov, ki si lasti zasluge za razvoj največjega 
letala na Svetu z imenom Antonov An-225 
Mriya. Poleg omenjenih veljajo danes za ključne 
gospodarske sektorje, ki izkazujejo pozitivno rast, 
še informacijsko-komunikacijska tehnologija, 
zdravstvo, infrastruktura, izdelki za vsakdanjo 
rabo (angleško »fast-moving consumer goods«) 
ter obnovljiva in jedrska energija6.

Prijazni gostitelji so predvideli dva terenska 
dneva, da bi nas dodobra seznanili z ukrajinskimi 
gozdarskimi uzancami in predstavili razmere, na 
katerih so primorani rasti ukrajinski gozdovi. Poleg 
tega so izrazili željo, da bi izvedli poskus, s katerim 
bi preverili posledice vožnje prilagojenega kme-
tijskega traktorja s polno naloženo polprikolico 
na tla, na katerega so se bili dobro pripravili že 
mesec dni pred našim prihodom. Zaradi različnih 
metod ocenjevanja poškodb tal nas je zanimala 
predvsem primerjava slednjih. Poskus je uspel in 
z zadovoljstvom smo nazdravili s tradicionalnim 

3 Vir: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Country_overview_Ukraine___03_10_2018.pdf
4 Vir: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
5 Vir: https://www.indexmundi.com/ukraine/economy_profile.html
6 Vir: http://chamber.ua/Content/Documents/1247607269Country_Profile_2019_EN.pdf
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Slika 3: Proizvodnja elektrike s pomočjo vetra v deželi jedrske energije in zemeljskega plina (foto: V. Leban)

Slika 4: Degradirane smrekove monokulture opozarjajo na zgrešene odločitve preteklosti (foto: V. Leban)

Gozdarstvo v času in prostoru
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7 Vir: http://www.timbertradeportal.com/countries/ukraine/
8 Vir: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CF%5CO%5CForest.htm
9 Vir: http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CF%5CO%5CForest.htm
10 Vir: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html

Gozdarstvo v času in prostoru
zdravilom, ki ga domačini ljubkovalno imenujejo 
горілкa; spraševali smo se, da ni to morebiti zaradi 
samega učinka zdravila, ki pogreje ne zgolj telo 
ampak tudi dušo (v najširšem pomenu besede).

Gozdovi Ukrajine so v 68 % lasti (centrali-
zirane) Državne agencije za gozdne vire, v 23 % 
več ministrstev (med drugimi ministrstva za 
kmetijsko politiko in prehrano, za okolje in 
naravne vire, za obrambo, za infrastrukturo), v 
7 % del državnih rezerv ter v manj kot 2 % v lasti 
drugih, med katerimi se najde tudi 0,2 % zasebnih 
lastnikov. Celotna lesna zaloga Ukrajinskih gozdov 
je ocenjena na 1,8 milijarde m3, z enostavnim 
preračunom pa ugotovimo, da znaša lesna zaloga 
Ukrajinskih gozdov v povprečju 185 m3/ha. Na 
letni ravni v povprečju priraste 4 m3 lesa na hektar, 
vsi gozdovi skupaj tako letno pridobijo približno 
8,2 milijona m3 lesa7, od katerega približno 37 % 
izvozijo na Poljsko, v Turčijo, Nemčijo, Romu-

nijo, na Madžarsko, v Italijo in druge, večinoma 
Evropske države. Najpogosteje zastopane drevesne 
vrste Ukrajinskih gozdov so bori (32 %, od teh je 
najpogostejši Pinus sylvestris L.), hrasti (24 %, od 
teh je najpogostejši Quercus robur L.), navadna 
smreka (Picea abies H. Karst., 8 %), navadna 
bukev (Fagus sylvatica L., 7 %), katerim sledijo še 
navadna robinija (Robinia pseudoacacia L., 7 %), 
 navadna breza (Betula pendula Roth., 6%), črna 
jelša (Alnus glutinosa Gaertn., 6 %) in druge. 
Skupno se v Ukrajini nahaja 71 drevesnih vrst8. 
Posebnost nekaj delov gozdov, katerih žal nismo 
utegnili obiskati, je povečano onesnaženje zaradi 
radioaktivnega sevanja9 – kot posledica Černobil-
ske nesreče jedrske elektrarne aprila 1986. Med 
njimi je tudi t.i. Рудий ліс, v katerem so borova 
drevesa odmrla zaradi visoke ravni radioaktivnega 
sevanja po nesreči, les teh dreves pa se je obarval 
rdečkasto rjavo.

Slika 5: Pogled na razgibano in gozdnato krajino v osrčju ukrajinskih Karpatov (foto: V. Leban)
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Slika 6: Goseničar TDT-55, v službi gozdarstva že 50 let (foto: V. Leban)

Slika 7: Prevoz lesa je prilagojen stanjem cest in se večinoma opravlja s starodobno, a zanesljivo mehanizacijo 
(foto: V. Leban)

Gozdarstvo v času in prostoru
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Gozdovi, ki smo jih uspeli videti tekom obiska, 
so razgibanih struktur in bogati z vegetacijo v 
vseh slojih, kar po eni strani odraža rodovitna 
in zdrava rastišča, po drugi strani pa nakazuje 
na pomanjkljivo skrb za nego. V veliki večini teh 
raznovrstnih gozdov so namreč drevesa trpela 
pomanjkanje prostora. Poleg preveč sklenjenih 
gozdov so nam gostitelji pokazali tudi od podlub-
nikov in bolezni koreninskega sistema opustošene 
gozdove. Posebno zanimivo je bilo spoznanje o 
uporabljenih tehnologijah pridobivanja lesa v 
obiskanem delu Karpatov. Za spravilo lesa v 70 
% uporabljajo sile goseničnih traktorjev, katerim 
sledijo sile kolesnih traktorjev, konjev in žičnih 
naprav na traktorjih. Za okrog 13 % vsega poseka-
nega lesa uporabljajo bodisi samostojno konjsko 
spravilo lesa ali kombinacijo konjskega predspra-
vila in traktorskega spravila lesa. Na splošno pa je 
uporaba konj pogosta tudi za druga opravila – od 
vožnje tovora na podeželju do turističnih voženj 
v mestu. Navkljub stanju mirovanja, smo uspeli 
videti (sicer delujoči) gosenični traktor za spravilo 
lesa TDT-55, ruskega proizvajalca Онежский 
тракторный завод. Bučanje njegovega večjega 

bratranca TT-4, proizvajalca Алтай тракторный 
завод smo od daleč slišali iz bližnjega gozda.

Ukrajinski дороги si skorajda zaslužijo posebno 
mesto v samostojni monografiji. Za prebivalca 
današnje Zahodne Evrope namreč predstavljajo 
pravšnji muzej na prostem, ki ponuja edinstveno 
doživetje za vse člane veččlanske družine. Na 
njih je moč srečati enako število staromodnih 
osebnih in tovornih avtomobilov, kot npr. Lada, 
TAZ, KRAZ, UAZ, LAZ, kot število modernih 
ekvivalentov. Sama vožnja po teh cestah pred-
stavlja svojevrstno izkušnjo, kar posebej velja, 
ko kolesa zapustijo relativno dober asfalt glavne 
regionalne ceste in se usmerijo na stranske, lokalne 
poti. Takrat se začne bitka za obstanek podvozja 
in ohranitev prevoznega sredstva v enem kosu. 
Rezultat slednje je predvsem odvisen od voznika 
samega, ki se mora precej hitro naučiti spretno 
vijugati med tisočerimi (!) luknjami na cestišču, 
hkrati pa vedno pozorno spremljati vzvratno 
ogledalo za morebitne umetnike vožnje po takem 
cestišču, katerim se, ne presenetljivo, vedno nekam 
mudi. Po nekaj sto prevoženih kilometrih – kar 
običajno v takih razmerah traja nekaj dni – je 

Slika 8: Tabletka je priljubljeno (in uporabno) prevozno sredstvo v Ivano-Frankivski regiji (foto: V. Leban)

Gozdarstvo v času in prostoru
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voznik toliko izurjen, da lahko odločno potrdi 
govoricam ukrajinskih voznikov, ki vneto trdijo, 
da je leva stran vozišča vedno v boljšem stanju kot 
pa desna. Prav tako mu postane kristalno jasno 
zakaj so še vedno v uporabi »zastarela« prevozna 

sredstva, kot je npr. slavna таблетка ali, po domače, 
model UAZ-452 ruskega proizvajalca avtomobilov 
Ульяновский Автомобильный Завод iz mesta 
Uljanovsk ob reki Volgi. Visoko od tal postavljeni 
osi, zmogljiv bencinski motor in robustna izdelava 

Slika 9: Turistična vožnja z vlakom, ki je dopoldne še vedno (!) namenjen prevozu lesa (foto: V. Leban)

Gozdarstvo v času in prostoru
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10 Streznitev je naslov pesmi (zbirka Dvom, upanje, ljubezen; Založba Mladinska knjiga, 2005) lani preminulega slo-
venskega pesnika Cirila Zlobca.

so glavne značilnosti tega univerzalnega vozila, 
katero resnično univerzalnost smo doumeli, ko je 
voznik z lokalne ceste zapeljal na bližnjo vlako in 
nam s tem prikrajšal neprijetnost hoje po precej 
zablateni vlaki.

Stanje na gozdnih cestah je le za odtenek slabše 
kot na lokalnih cestah, kjer proces erozije z lah-
koto slabša njihovo stanje, pri čemer ga podpirajo 
še kombinacija mehke matične podlage, asfalta 
slabše kakovosti, neurejenega odvodnjavanja, 
rednega nevzdrževanja ter prekomerno otovorjene 
transportne mehanizacije. Evidenca gozdnih cest 
nakazuje, da je njihova povprečna odprtost okrog 
2 m/ha, manjkajoča evidenca gozdnih vlak pa na 
nerešene sistemske probleme gozdarstva glede 
gozdne infrastrukture. Po besedah gostiteljev 
je napredek opazen, čeprav se bo naključnemu 
obiskovalcu zazdelo, da so, za objektivnejšo 
oceno, potrebni natančnejše referenčne vrednosti. 
Vsekakor romantiziranje realnih situacij ni nikoli 
pozitivno razrešilo večjih družbenih problemov, 
iskanje zavetja v oblaku misli o idealnem svetu 
pa dokazano lajša težo vsakodnevnih bremen 
življenja. No, tisti trenutek rahlo sentimentalne 
odmaknjenosti je razvedrila vest gostitelja, da 
nas po kosilu čaka vožnja z vlakom po ozko-
tirni železnici, ki v dopoldanskih urah še vedno 
vztrajno služi prvotnemu namenu – prevozu lesa. 
Še več, ta proga je edina prometnica, ki odpira ta 
del gozdov. S povprečno hitrostjo 10 km/h si le 
s težavo predstavljamo gospodaren prevoz lesa, 
za ogled mimoidoče krajine z različnimi odtenki 
podeželskega življenja pa je to idealno sredstvo.

Še dan za sprehod po vedno živahni prestolnici 
Galicije in že smo spet na regionalni cesti, katero 
je voznik zdaj že precej dobro poznal. Teden je 
minil kot bi mignil. Vsakodnevne nove dogodi-
vščine, izkušnje in spoznanja znatno prispevajo v 
dohodnino posameznikove osebne rasti. Spomini 
gradijo spomenik njegovega življenja bolj kot hiše 
in kamniti spomeniki, ob mračnejših dnevih na 
življenjski poti pa mu nudijo zavetje pred Strezni-
tvijo10. Kajti, »ne vem, od kot, kam vodi, toda pot, 
čeprav brezpotje, je, ves čàs jo hodim, za Smislom 

svojega trenutka blodim, odkrivam čare spregledlji-
vih zmot.«10 In s srčno željo po odkrivanju novih 
čarov nadaljujemo to pot, vsak zase, vsak znova 
in vendar vsi skupaj in vedno znova in znova...

Дякую Erasmus+, дякую Олег i Aндрей, дякую 
Україна za to nepozabno izkušnjo!
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університет univerza

горілкa vodka

дороги ceste

таблетка tabletka
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aвтомобильный 
Завод avtomobilski zavod

Vasja LEBAN, 
Anton POJE, 

Matevž MIHELIČ
Univerza v Ljubljani,

Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in 

obnovljive gozdne vire
Večna pot 83

1000 Ljubljana
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Projekt CHEERS – Cultural HEritagE. Risks 
and Securing activities stremi k zaščiti kulturne 
dediščine Alp pred naravnimi nesrečami.

Evropska komisija je uvrstila projekt 
CHEERS med projekte, ki prispevajo k doseganju 
ciljev evropskega leta kulturne dediščine 2018. 
Alpski prostor ponuja precej elementov kulturne 
dediščine, ki so del identitete alpskega prostora 
in ponekod bistveno prispevajo k lokalnemu 
gospodarstvu. Projekt naslavlja vse vrste kulturne 
dediščine (premični, nepremično,..) na območju 
Alp. Hkrati pa so Alpe ravno tisti prostor, kjer so 
naravne nesreče zelo pogoste in v prihodnje naj 
bi zaradi klimatskih sprememb postale še bolj 
uničujoče. 

Za obdobje 2009-2018  smo ugotovili, da je v 
primerjavi z ostalo Slovenijo v Alpah:
•	 20	%	več	zemeljskih	plazov;	
•	 17	%	več	neviht	s	točo	in	močnimi	vetrovi;
•	 46	%	več	žledolomov.

Ali znamo zaščititi kulturno dediščino Alp pred naravnimi 
nesrečami

Z namenom zmanjševanja ranljivosti kulturne 
dediščine bo projektna skupina s pomočjo novo 
razvitih transnacionalnih orodij, intervencijskih 
smernic in državnih shem, obravnavala obvlado-
vanje posledic naravnih nesreč in blaženje škod na 
objektih kulturne dediščine petih pilotnih območij. 

Trenutno izvajamo delavnice z opazovalci 
projekta in deležniki s katerimi iščemo uskla-
jena izhodišča za zasnovo orodja za vrednotenje 
kulturne dediščine v Alpah, s katerim bomo 
skušali prispevati k učinkovitejšemu upravljanju 
pred naravnimi nesrečami in blaženju negativnih 
posledic potem ko se zgodijo.

Cilji projekta 
Projektna skupina bo pripravila zasnovo novega 

sistema, ki bo vključeval vse ključne korake varova-
nja kulturne dediščine pred posledicami naravnih 
nesreč in blaženja njihovih negativnih učinkov, 
ko se že zgodijo. Prvi sklop zajema zasnovo 

Slika 1: Srečanje projektnih partnerjev v Sloveniji je vsebovalo tudi ogled Antonijevega rova v Idriji (foto: M. Bizjak)
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orodja za vrednotenje kulturne dediščine, ki 
bo omogočalo določanje prioritet pri varstvu in 
reševanju; drugi del bo obravnaval analizo trenu-
tne in prihodnje ogroženosti objektov kulturne 
dediščine zaradi naravnih nesreč v Alpah; tretji 
sklop bo ponudil predloge obogatenih načrtov 
varstva pred naravnimi nesrečami posebej v 
povezavi s kulturno dediščino; v četrtem pa bo 
skupina na pilotnih območjih predlog novega 
sistema testirala, pripravila presojo prednosti in 
izdelala predlog prenosa na celotne Alpe.

O projektu
Triletni projekt (2018-2021) vodi Fundacija za 

okolje iz Lombardije, združuje pa 12 partnerjev 
ter preko 30 evropskih opazovalcev, ki si skupaj 
prizadevamo za boljšo zaščito kulturnih virov v 
Alpah, izboljšanje sistema obvladovanja nesreč in 
zmanjšanje škode zaradi naravnih nesreč. 

Projekt se bo izvajal v okoljsko ranljivih alp-
skih regijah, katerih bogata kulturna dediščina 
je izraz lokalnih identitet. Zaščita kulturne 
dediščine v primeru naravnih nesreč v večini 

sodelujočih držav še ni ustrezno obravnavana.
Pilotno območje v Sloveniji pokriva širšo oko-

lico mesta Idrija. Za projekt so posebej pomembna 
območja starega mestnega jedra Idrije z muzejem 
in Antonijevim rovom, območje klavž na Idrijci 
in Belci, ter rake (transportne poti za vodo).

Projekt CHEERS sofinancira Evropski sklad 
za regionalni razvoj prek programa Interreg 
Območje Alp.

Več informacij: www.alpine-space.eu/cheers

Kontakt:
Gozdarski inštitut Slovenije

dr. Anže Japelj
anze.japelj@gozdis.si

+386 1 200 78 00
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Uvodnik

Vloga gozdarstva v biogospodarstvu

Eno od temeljnih načel slovenskega gozdarstva je trajnostno izkoriščanje gozdnih 
virov in s tem trajnostno zagotavljanje surovin oz. biomase za lesnopredelovalno 
industrijo. Povečana okoljska ozaveščenosti ljudi v ospredje postavlja tudi izzive 
pospešenega prehoda v biogospodartvo. Slednje omogočajo nove tehnologije in 
znanje pretvorbe biomase v različne produkte, med seboj povezane v kaskadnih 
rabah lesa. V prvi fazi se gozdne lesne sortimente uporabi za proizvodnjo žaganega 
lesa, furnirja ali celuloze. Kot stranski produkt nastajajo lesni ostanki, ki se jih 
trenutno najpogosteje uporabi za proizvodnjo energije (npr. peleti) ter izdelavo 
celuloze, ivernih in vlaknenih plošč. V prihodnje lahko pričakujemo razvoj novih 
tehnologij in skladno s kaskadnim načinom rabe povečano uporabo lesnih ostan-
kov za proizvodnjo naprednih bioproizvodov (kemikalije in bioplastika), biogoriv, 
proizvodnje pametne embalaže ter tekstila, s čimer se bo dodatno povečal izkoristek 
lesa. Pričakovano je, da bo les vse pogosteje zamenjal druge gradbene materiale, 
saj je izredno uporabno in okolju bolj prijazno gradivo. Za hitrejši in učinkovitejši 
prehod v biogospodarstvo je zelo pomembna dobro vzpostavljena gozdno-lesna 
veriga, saj je treba z gozdovi ustrezno gospodariti in jih izkoriščati. Ob nekaj več kot 
76 % zasebnem lastništvu gozdov je posek zelo odvisen od volje in zainteresiranosti 
lastnikov gozdov, predvsem tistih z manjšimi gozdnimi posestmi, ki sestavljajo 
glavnino vseh zasebnih lastnikov gozdov. Skupaj bomo morali najti rešitev, kako 
jih vzpodbuditi, da njihov gozd ne bo samo rastel, ampak da bodo z njim ustrezno 
gospodarili in tako zagotavljali lesno maso, ki lahko veliko prispeva k boljšemu 
prehodu v zeleno prihodnost Slovenije.

Pred vami je zadnja številka letnika 77, v katerem je zbranih deset znanstvenih 
razprav, ena pregledna znanstvena in 14 strokovnih. Predstavili smo šest projektov 
na področju gozdarstva, v okviru katerih slovenski strokovnjaki v sodelovanju s 
sodelavci iz Evrope razvijajo novo znanje na področju gozdarstva in gozdno-lesne 
verige ter ga implementirajo v domače okolje. Z namenom promocije vrhunskega 
domačega znanja smo vsebino Gozdarskega vestnika letos popestrili s slovenskimi 
povzetki objav, ki so jih naši raziskovalci objavili v priznanih tujih znanstvenih 
revijah. Nadaljevali smo s objavami sredice, za katero so strokovnjaki s področja 
varstva gozdov pripravili vsebine o šestnajstih karantenskih in drugih, gozdu nevarnih 
organizmih. V rubriki Gozdarstvo v času in prostoru smo objavili 26 prispevkov o 
različnih dogodkih, delavnicah, predavanjih, srečanjih in drugih zanimivostih, ki 
so popestrili poslavljajoče se leto.

V uredništvu se zahvaljujemo vsem avtorjem prispevkov, ki so izbrali revijo Gozdarski 
vestnik za objavo in širjenje njihovih spoznanj na področju gozdarstva in gozdno-
lesne verige. Zahvala velja tudi vsem recenzentom, ki so del svojega dragocenega 
časa namenili pregledom člankov in predlagali njihove izboljšave. Njihovo delo je 
pogosto skrito očem bralcev, vendar je ključno za zagotavljanje kakovosti revije in 
posledično tudi verodostojnosti znanstvenih in strokovnih razprav. Da pa lahko 
že 77 let redno izdajamo gozdarsko strokovno revijo, velja zahvala predvsem vam 
bralcem ter drugim podpornikom revije.

Mitja Skudnik in Polona Hafner
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Raba lesa v slovenskem biogospodarstvu
Use of wood in Slovenian bioeconomy

Domen ARNIČ1, Peter PRISLAN2, Luka JUVANČIČ3

Izvleček:
Arnič, D., Prislan, P., Juvančič, L.: Raba lesa v slovenskem biogospodarstvu; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 10. V slo-
venščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 72. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, jezikovni 
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Krčenje zalog fosilnih goriv, netrajnostno izkoriščanje naravnih virov in podnebne spremembe so dejavniki, ki pospe-
šujejo prehod v biogospodarstvo. Tovrsten prehod omogočajo tehnologije in novo znanje pretvorbe biomase v različne 
produkte, med seboj povezane v kaskadnih in (energetsko in snovno) krožnih proizvodnih ciklih. Eno ključnih po-
dročij biogospodarstva je področje rabe lesa, ki trenutno prispeva eno tretjino k skupni dodani vrednosti slovenskega 
biogospodarstva. Glede na stanje v državah s primerljivimi naravnimi in strukturnimi danostmi Slovenija v razvoju 
biogospodarstva zaostaja. V pričujočem delu smo predstavili generične dejavnike, ki vplivajo na razvoj biogospodarstva 
ter pripravili pregled stanja slovenskega biogospodarstva na področju rabe lesa. Stanje slovenskega biogospodarstva 
uvrščamo v širši evropski okvir ter ocenjujemo nadaljnje možnosti razvoja rabe lesa.
Ključne besede: biogospodarstvo, lesna biomasa, obnovljivi viri energije, raba lesa, biorafinerije, kaskadna raba lesa

Abstract:
Arnič, D., Prislan, P., Juvančič, L.: Use of wood in Slovenian bioeconomy; Gozdarski vestnik (Professional Journal of 
Forestry), 77/2019, št. 10. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 72. Proofreading of English text 
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic
Decreasing stocks of fossil fuels, unsustainable exploitation of natural resources and climate change are factors that 
accelerate the transition to bio-economy. This transition is enabled by the new knowledge and technologies for con-
verting biomass into different products, interconnected in cascade and circular (in terms of energy and material) 
production cycles. One of the key areas of the bioeconomy is the use of wood and wood biomass, which currently 
accounts to one-third of the total added value in the Slovenian bioeconomy. Compared to the countries with similar 
natural and structural endowments, Slovenia is lagging behind in the development of the bioeconomy. This paper 
identifies generic factors affecting the development of the bioeconomy and provides an overview of the current state 
of the Slovenian bioeconomy in the forestry and wood-based sector. The current Slovenian wood-based bioeconomy 
is placed in a broader European context and the possibilities for further use of wood and wood biomass are evaluated.
Key words: bioeconomy, wood-biomass, renewable energy, use of wood, biorefineries, cascading use of wood

1 A. D., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko; Večna pot 2, 1000 Ljubljana,  
domen.arnic@gozdis.si
2 Dr. P. P., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko. Večna pot 2, 1000 Ljubljana.  
peter.prislan@gozdis.si
3 Dr. L. J., Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale, luka.juvancic@bf.uni-lj.si

1 UVOD
1 INTRODUCTION
Biogospodarstvo je koncept organiziranja gospo-
darskih aktivnosti, ki temelji na trajnostni rabi 
in dodajanju vrednosti biomase (Keegan in sod., 
2013; Winkel, 2017). Glede na definicijo Evropske 
komisije biogospodarstvo zajema vse sektorje in 
sisteme, ki temeljijo na pridobivanju in predelavi 
bioloških virov (živali, rastline, mikroorganizmi 
in pridobljena biomasa, vključno z organskimi 

odpadki), njihovih funkcijah in načelih. Biogo-
spodarstvo tako vključuje in povezuje kopenske 
in morske ekosisteme ter njihove storitve, vso 
primarno proizvodnjo, ki uporablja in proizvaja 
biološke vire (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, 
proizvodnjo vodnih organizmov), ter vsa eko-
nomska in industrijska področja, katerih viri in 
postopki proizvodnje hrane, krme, produktov, 
energije in storitev  temeljijo na naravnih virih 
biološkega izvora (EC, 2018).
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Bistvo organiziranja gospodarskih procesov v 
biogospodarstvu sta koncepta krožnega gospodar-
stva in kaskadna raba virov. Krožno gospodarstvo je 
nastalo kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva 
in potrošnje na naravne vire ter nosilno sposobnost 
okolja. Družbo oz. uporabnika usmerja k ponovni 
uporabi, k popravilu in recikliranju materialov ter 
temelji na obnovljivih virih energije,  zmanjšanju 
porabe surovin, kroženju materialov in ohranjanju 
dodane vrednosti skozi celotno obdobje uporabe 
(MOPRS, 2018). Hkrati z načelom krožnosti je raba 
biomase v biogospodarstvu praviloma podvržena 
tudi načelu kaskadne rabe surovin vzdolž trikotnika 
dodane vrednosti (Carus in Dammer, 2018). Le-ta 
predstavlja sistem uporabe biomase, ki jo kot 
vhodno surovino na prvih ravneh proizvodnega 
procesa uporabljamo za izdelke z višjo dodano 
vrednostjo (npr. ekstraktivi, napredni materiali) in 
šele po izrabi ekonomsko ter ekološko upravičenih 
možnosti uporabe preusmerimo v proizvodnjo 
energije (Keegan in sod., 2013). 

Uvajanje konceptov krožnosti in kaskadne rabe 
virov v biogospodarstvu načeloma poteka učin-
koviteje v vertikalno integriranih gospodarskih 
sistemih,  kjer je celotna dobavna veriga podjetja 
organizirana bodisi v okviru istega podjetja ali 
pa v okviru vzajemno zavezujočega poslovnega 
odnosa med različnimi podjetji (Kleinschmit in 
sod., 2014). S tega vidika je bilo izhodišče Slo-
venije v panogah, ki temeljijo na proizvodnji in 
predelavi (kmetijske in lesno-gozdne) biomase, v 
začetku obdobja tranzicije razmeroma obetavno 
(OECD, 2009). Z razpadom vertikalno integri-
ranih podjetij – podjetij, ki so pokrivala celoten 
proizvodni proces končnega izdelka (npr. od 
žage do proizvodnje stavbnega pohištva) v pro-
cesu gospodarske tranzicije in prestrukturiranja 
industrije po osamosvojitvi države, je primerjalna 
prednost izginila. Gospodarska politika se je na 
manko multiplikativnih učinkov povezovanja v 
1990-ih skušala odzvati z ukrepi gospodarske 
politike, ki v svojem bistvu podpirajo tudi razvoj 
biogospodarskega povezovanja. Primer tovrstnih 
aktivnosti so podpore grozdenja podjetij med 
letoma 1998 in 2002. Sistem nudenja storitev na 
področju predelave lesa je bil le eden od primerov 
industrijskega grozda na območju Notranjsko-
-Kraške in Gorenjske regije (OECD, 2005). 

V zadnjem desetletju v Sloveniji vsaj na ravni 
strateških razvojnih dokumentov zaznavamo 
krepitev zanimanja za gospodarski razvoj, ki bi 
vključeval načela krožnega biogospodarstva. V 
Strategiji razvoja Slovenije do leta 2030 (2017) 
sta tako med ključnimi cilji dve biogospodarski 
načeli: (1) nizkoogljično krožno gospodarstvo 
in (2) trajnostno upravljanje naravnih virov. Pri 
tem ima v Sloveniji prehod iz linearnega v krožni 
model gospodarstva glede na bogastvo naravnih 
virov in razvitost predelovalnih dejavnosti velik 
razvojni potencial zlasti na področju izkoriščanja 
gozdno-lesne biomase (MOPRS, 2018). 

Glede na zbrane podatke se v svetu dandanes 
50 % okroglega lesa porabi zgolj v energetske 
namene. Med drugim so razlogi za tako stanje 
tudi v tem, da je pridobivanje lesa za energetske 
namene v primerjavi s pridobivanjem kmetijskih 
virov biomase bistveno manj družbeno sporno, saj: 
(1) les v primerjavi s kmetijskimi viri primarno ni 
uporaben za hrano ali krmo, (2) pridobivanje lesa 
kot naravnega vira ob trajnostnem gospodarjenju 
z gozdovi ne ogroža ekoloških funkcij, (3) gozdovi 
rastejo na rastiščih, ki bodisi niso uporabna ali 
ekonomsko upravičena za kmetijsko rabo ter 
(4) kot regionalno dostopen naravni vir biomase 
omogoča regionalni razvoj in uporabo nedaleč od 
mesta nastanka (Lewandowski, 2015; Dahmen in 
sod., 2018). Z vidika kaskadne rabe spada les med 
neučinkovito izkoriščene vire ligno-celulozne 
biomase in ima velik potencial za razvoj verig z 
visoko dodano vrednostjo.

Pomen gozdno-lesnega sektorja znotraj bio-
gospodarstva je podvržen različnim vplivom. V 
tujini pri strategijah uvajanja biogospodarstva kot 
ključne vplivne dejavnike razvoja biogospodarstva 
preko gozdarstva in lesnopredelovalne indu-
strije najpogosteje omenjajo: (1) razpoložljivost 
gozdno-lesne biomase in pestrost gozdov, (2) 
globalizacijo in globalni ekonomski razvoj, (3) 
politike, povezane s podnebnimi spremembami 
in energetiko, (4) povpraševanje in zalogo lesa, 
(5) pripravljenost plačila bioproizvodov ter (6) 
inovacije vzdolž vrednostnih verig v gozdarsko-
-lesarskem sektorju (Hagemann in sod., 2016). 

V evropskem merilu se pri vzpostavljanju goz-
dno-lesnega sektorja biogospodarstva vzporedno 
razvijata dve smeri: (1) povečanje uporabe lesa 
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kot obnovljivega vira znotraj obstoječih proizvo-
dnih verig (gradbeništvo in infrastruktura) ter 
(2) uporaba lesa kot vhodne surovine v procesu 
kaskadne rabe virov in v biorafinerijskem procesu 
(Hurmekoski in sod., 2018a). Prva smer temelji 
na zmanjšanju izpustov CO2 zaradi uporabe lesa 
kot glavnega gradbenega materiala. Uporaba lesa 
in lesnih izdelkov omogoča tako proizvodnjo z 
manjšim ogljičnim odtisom kot tudi dolgoročno 
skladiščenje ogljika v objektih oz. delih objektov 
(Nässén in sod., 2012; Hildebrandt in sod., 2017). 
Druga smer razvoja biogospodarstva v gozdarstvu 
in lesno-predelovalni industriji pa je opredeljena 
predvsem z novostmi na področju biotehnolo-
škega in kemijskega razklopa lesa (Huang in sod., 
2008). Pričakovati je spremembe trga naravnih 
virov predvsem zaradi novih možnosti rabe lesa 
(npr. biorafinerijski razklop), ki bodo omogo-
čale predelavo lesa v proizvode in polproizvode, 
t.j. kemikalije, tekstil, biogoriva ter bioenergije 
(Hurmekoski in sod., 2018a). 

Namen pričujočega članka je (1) predstaviti 
pregled trenutnega stanja gozdno-lesnega sektorja 
v slovenskem gospodarstvu, (2) primerjati razvoj 
panog pridobivanja in predelave gozdno-lesne 
biomase  in stanje na področju biogospodarstva v 
izbranih državah Evropske unije ter (3) predstaviti 
možnosti prihodnjega razvoja biogospodarstva 
v Sloveniji. 

2 STANJE BIOGOSPODARSTVA 
V GOZDARSTVU IN 
LESNOPREDELOVALNI 
INDUSTRIJI V SLOVENIJI

2 SITUATION OF BIOECONOMY IN 
FORESTRY AND WOOD PROCESSING 
INDUSTRY

Razvoj in stanje biogopsodarstva v Evropi in posa-
meznih državah povzemajo številni znanstveni 
prispevki (El-Chichakli in sod., 2016; Hagemann 
in sod., 2016; Winkel, 2017). Skladno z omenjeno 
literaturo smo se odločili stanje biogospodarstva 
v slovenskem gozdarstvu in lesnopredelovalni 
industriji oceniti preko (1) analize razpoložljivosti 
lesne biomase, (2) bilance rabe lesne biomase in 
stanja na trgu, (3) političnih strategij in družbenega 
okvira ter (4) analize dodane vrednosti znotraj 
biogospodarstva.

2.1 Razpoložljivost lesa 
2.1 Wood biomass availability

Razpoložljivost  lesa in lesne biomase je eden izmed 
ključnih dejavnikov v procesu vzpostavljanja 
biogospodarstva skozi gozdarstvo in lesno-pre-
delovalno industrijo (Hagemann in sod., 2016). 

Pri tem študije razpoložljivosti lesa ločijo teo-
retično in dejansko razpoložljivost. Teoretična 
razpoložljivost je opredeljena kot največja količina 
lesa na trgu, pri kateri bi še vedno zagotavljali načela 
trajnostnega gospodarjenja z gozdom. Dejanska 
razpoložljivost pa je količina lesa, ki se na trgu 
dejansko pojavi (Ščap in sod., 2014). V Sloveniji 
po letu 2000 dejanska razpoložljiva količina lesa 
na trgu v povprečju znaša 3,9±0,6 milijona m3 na 
leto in je v zadnjih dveh desetletjih v naraščajo-
čem trendu (Slika 1). Od tega v povprečju 50 % 
zavzemajo hlodi za žagan les in furnir, 30 % les za 
energetske namene, 17 % les za celulozo ter 3 %  
preostali industrijski les (Slika 1) (FAO, 2019).  

V Sloveniji je le v obdobju od 2014 do 2016 
skupna proizvodnja lesa presegla ali se približala 
dovoljenemu poseku (ZGS, 2018; FAO, 2019). 
Vzrok večje realizacije je žledolom leta 2014 in 
napadi podlubnikov v letih, ki so sledila. Pred 
pojavom naravnih ujm smo v Sloveniji v pov-
prečju realizirali 71 % dovoljenega poseka. Glede 
na realizacijo dovoljenega poseka (ZGS, 2018) 
in podatke o proizvodnji okroglega lesa (FAO, 
2019) v prejšnjih dveh desetletjih sklepamo, da 
ima Slovenija na področju zalog in razpoložlji-
vosti lesa v gozdovih še rezerve, ki so pozitivne 
za vzpostavljanje biogospodarstva. 

2.2 Trg
2.2 Market

Trg lesa uravnava razmerje med ponudbo in 
povpraševanjem (Hagemann in sod., 2016). V 
slovenskem merilu količino razpoložljivega lesa na 
trgu tvorita proizvodnja okroglega lesa iz slovenskih 
gozdov (~90 %) in uvoz okroglega lesa iz tujine 
(~10 %)(SURS, 2019a, 2019b). Leta 2017 je količina 
razpoložljivega lesa na slovenskem trgu znašala  
5,01 milijona m3 (SURS, 2019a), od tega  smo je  
53 % izvozili v tujino, 47 % pa porabili doma. 
Količina iglavcev v domači porabi je znašala  
1,3 milijona m3 in je bila v poznejši predelavi upo-
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rabljena v proizvodnji žaganega lesa (73 % domače 
porabe lesa iglavcev), v proizvodnji plošč, celuloze 
ali kemikalij (24 % domače porabe lesa iglavcev) 
in za energetsko rabo (3 % domače porabe lesa 
iglavcev). Leta 2017 je domača raba okroglega 
lesa listavcev znašala 1,06 milijona m3 in je bila, 
podobno kot v primeru iglavcev, uporabljena za 
proizvodnjo žaganega lesa (16 % domače porabe 
lesa listavcev), v proizvodnji  plošč, celuloze ali 
kemikalij (19 % domače porabe lesa listavcev), 
v proizvodnji furnirja (3 % domače porabe lesa 
listavcev) in v energetske namene (62 % domače 
porabe lesa listavcev) (WCM, 2019) (Slika 2).

Glede na stanje v prejšnjih dveh desetletjih ima 
Slovenija v mednarodnem položaju status neto 
izvoznika lesa (Lamers in sod., 2012). V Sloveniji 
pri uvajanju biogospodarstva na ključne tržne 
razmere s ponudbo in povpraševanjem  zelo vpliva 
tudi stanje na tujih trgih. (Lamers in sod., 2012; 
WCM, 2019). Tuje raziskave izpostavljajo, da glo-
balni trgi na uvajanje biogospodarstva v gozdarstvu 
in lesno-predelovalni industriji vplivajo predvsem 
preko: (1) gibanja cen fosilnih goriv, (2) globalne 
razpoložljivosti lesa, (3) prihodnjega razvoja trga 
ter (4) vzpostavljanja globalnih politik, povezanih 

s podnebnimi spremembami (Hagemann in sod., 
2016; Husgafvel in sod., 2018). 

2.3 Družbenopolitični okvir
2.3 Social context 

Družbeni okvir je eden izmed obsežnejših dejavni-
kov, ki vplivajo na uvajanje biogospodarstva, saj ga 
na eni strani opredeljujejo politike na nacionalnih  
in tudi mednarodnih ravneh (vloga odločevanja) 
in na drugi strani uporabniki proizvodov bio-
gospodarstva (pripravljenost plačila in trženje) 
(Hagemann in sod., 2016). Kljub začetku obširnej-
ših družbenih razprav o biogospodarstvu po letu 
2000 področje biogospodarstva na mednarodni 
ravni še vedno ni enotno definirano. Določene 
definicije so bolj usmerjene na področje znanja in 
tehnologije (FAO, 2018; OECD, 2018), medtem ko 
druge (EC, 2018) poudarjajo biološke vire, načela 
rabe, ekosistemske storitve (Lovec in sod., 2019). 
Evropska komisija je bila tudi prva mednarodna 
organizacija, ki je na podlagi Strategije razvoja 
biogospodarstva v Evropi leta 2012 in z dopolnjeno 
različico 2018 (EC, 2012, 2018) uskladila definicijo 
biogospodarstva in njegove vloge v družbi (Lovec 
in sod., 2019). Glavni cilji vzpostavitve evropskega 

Slika 1: Proizvodnja lesa in realizacija poseka v Sloveniji po letu 2000 (ZGS, 2018; FAO, 2019)
Figure 1: Production of wood and realization of planned annual cut in Slovenia after 2000  (ZGS, 2018; FAO, 2019)
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Slika 2: Trg in raba gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji leta 2017  (WCM, 2019)
Figure 2: Wood market and use of round wood in Slovenia in 2017 (WCM, 2019)

biogospodarstva so torej: zagotavljanje varnosti 
hrane; trajnostno upravljanje naravnih virov; 
zmanjšanje odvisnosti od neobnovljivih virov; 
blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje ter ustvarjanje delovnih mest in ohranjanje 
evropske konkurenčnosti (EC, 2012, 2018). 

Podobno kot v svetu tudi na ravni Slovenije bio-
gospodarstvo ni enotno definirano in priznano kot 
samostojno področje. Posledično je tudi v strateških 
in vladnih dokumentih razpršeno po panogah (Rajh 
in sod., 2017). Na ravni politike v Sloveniji biogo-
spodarstvo opredeljuje Kažipot razvoja krožnega 
gospodarstva, strateški dokument, ki poudarja 
sistemski prehod iz linearnega v krožni model 
gospodarstva, znotraj katerega imajo pomembno 
vlogo industrija (gospodarstvo), oblikovalci politik 
in družba (državljani). Dokument za razvoj kro-
žnega gospodarstva izpostavlja štiri področja: (1) 
prehrambni sistem, (2) gozdne vrednostne verige, (3) 
predelovalne dejavnosti in (4) mobilnost (MOPRS, 
2018). Slovenska strategija pametne specializacije 
(SVRSREKP, 2015), ki jo je pripravila Služba vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, med 
prioritetami navaja tri ciljna področja trajnostne rabe 
virov; tj. (1) mreže za prehod v krožno gospodarstvo 
(2) trajnostna proizvodnja hrane ter (3) pametne 
zgradbe in dom z lesno verigo. Vlada RS v Strategiji 
za razvoj Slovenije 2030 koncepte biogospodarstva 
povzema v v dveh izmed dvanajst ciljev; tj. (1) nizko 
ogljično krožno gospodarstvo – s ciljem povečati 

delež obnovljivih virov v končni rabi energije ter 
(2) trajnostno upravljanje naravnih virov – s ciljem 
povečati delež kmetijskih zemljišč v uporabi glede 
na skupno površino, izboljšanje kakovosti vodoto-
kov ter zmanjšanje ekološkega odtisa (Soos in sod., 
2017). Kljub neenotni strategiji uvajanja konceptov 
biogospodarstva v Sloveniji omenjeni dokumenti za 
področje gozdarstva in lesnopredelovalne industrije 
predvidevajo povečanje trajnostne rabe lesne bio-
mase in povečanje dodane vrednosti obravnavnega 
področja (Rajh in sod., 2017).

Trženje novih proizvodov biološkega izvora 
in pripravljenost plačila uporabnikov proizvo-
dov biogospodarstva sta dejavnika, ki poleg 
omenjenih politik vplivata na dinamiko razvoja 
biogospodarstva. V primerjavi s konvencionalnimi 
proizvodi imajo namreč proizvodi biogosopodar-
stva praviloma zaradi razvoja novih tehnologij in 
vzpostavljanja novih sistemov na trgu višjo ceno 
(Hagemann in sod., 2016). Pri trženju bioosnova-
nih proizvodov se pojavljata dva izraza, posredno 
povezana tudi z uvajanjem biogospodarstva: (1) 
zeleni potrošnik in (2) zeleni marketing. Zeleni 
potrošnik je definiran kot potrošnik, ki ne želi 
uporabljati izdelkov, ki škodijo njegovemu zdravju 
ali zdravju drugih oziroma ogrožajo okolje med 
proizvodnjo, uporabo ali po zavrženju (Strong, 
1996; Glavic in Podnar, 2014). Zeleni marketing 
je sposobnost trženja bioosnovanih produktov 
in vključuje velik obseg trženjskih aktivnosti, 
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usmerjenih v navajanje informacij o prilagajanju 
izdelkov, spreminjanje proizvodnih procesov 
in spreminjanje prodajnih tehnik (Polonsky, 
1994). Na ravni Slovenije je stanje na področju 
pripravljenosti plačila in potrošnje produktov 
biogospodarstva in bio-osnovanih izdelkov slabo 
raziskano. Zerdin in Golob (2015) na podlagi razi-
skave ciljnih skupin izpostavljata nekonsistentnost 
oznak bioosnovanih izdelkov na trgu, kar povzroča 
tudi nerazumevanje in nezaupanje potrošnikov. 
Izpostavili sta tudi pojav, da potrošniki podpirajo 
proizvodnjo bio-osnovanih produktov, niso pa 
zanje pripravljeni plačati več, kar je skladno tudi 
z raziskavami v tujini (Golkonda, 2013). 

2.4 Pomen rabe lesa v strukturi dodane 
vrednosti biogospodarstva v Sloveniji

2.4 Importance of wood in the value-added 
structure of bioeconomy in Slovenia 

Dodana vrednost je ekonomski kazalnik poslovanja, 
ki je opredeljen kot povečanje tržne vrednosti zaradi 
izboljšanja poslovnih učinkov (proizvodov ali stori-
tev) (Buležan, 2008). Pri analizah biogospodarstva 
je dodana vrednost pogost način vrednotenja stanja 
tudi na ravni Evropske unije (EC, 2019).

V našem primeru smo koncept dodane vredno-
sti uporabili za analizo stanja biogospodarstva v 

zadnjih dveh desetletjih, in sicer smo za obdobje 
med letoma 2000 in 2017 uporabili bruto dodano 
vrednost v tekočih cenah za biogospodarske sektorje 
gospodarstva po standardni klasifikaciji dejavnosti 
(SKD) (Braunsberger in sod., 2010; SURS, 2019c). 
V biogospodarstvo spadajo: (1) primarne dejav-
nosti: kmetijstvo (A1), gozdarstvo (A2), ribištvo 
(A3), (2) predelovalne dejavnosti in storitve, ki 
v celoti spadajo v biogospodarstvo: proizvodnja 
hrane (C10), proizvodnja pijač (C11), proizvodnja 
tobaka (C12), proizvodnja usnja (C15), proizvodnja 
lesnih izdelkov in proizvodnja papirja (C17) ter (3) 
predelovalne dejavnosti in storitve, ki delno spadajo 
v biogospodarstvo: proizvodnja bioosnovanega 
tekstila (C13), proizvodnja bioosnovanih oblačil 
(C14), proizvodnja lesenega pohištva (C31), proi-
zvodnja bioosnovanih kemikalij (C20), proizvodnja 
bioosnovanih farmacevtskih surovin in preparatov 
(C21), proizvodnja bioosnovane plastike in gume in 
proizvodnja elektrike (C35) (Lovec in sod., 2019).

V izračunih z namenom primerjave deležev 
dodane vrednosti smo za primarne dejavnosti 
in predelovalne dejavnosti in storitve, ki v celoti 
spadajo v biogospodarstvo, upoštevali 100 % bruto 
dodane vrednosti. Za predelovalne dejavnosti, ki le 
delno spadajo v biogospodarstvo, pa smo deleže za 
Slovenijo povzeli po vrednotenju biogospodarstva 
v Evropski uniji (EC, 2019). 

Slika 3: Dodana vrednost, ki jo v slovenskem biogospodarstvu predstavljata dva glavna sekotrja, t.j. področja rabe 
lesa, kmetijstvo in proizvodnja živil in pijač  ter sektorji, ki delno spadajo v biogospodarstvo v (SURS, 2019c).
Figure 3: Added value in the Slovenian bioeconomy represented by the two main sectors i.e. “Use of wood”, “agri-
culture and production of food and beverages” and sectors partly belonging to the bioeconomy in (SURS, 2019c).
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V področje rabe lesa glede na SKD spadajo: 
gozdarstvo (A2), lesnopredelovalna in pohištveno 
industrija (C16 in C31) ter papirniška industrija 
(C17). V povprečju med letoma 2000 in 2017 
omenjeni sektorji v slovenskem biogospodarstvu 
predstavljajo 33 % oz. 598 milijonov evrov letne 
bruto dodane vrednosti (Slika 3) (SURS, 2019c).

2.4.1   Gozdarstvo
2.4.1   Forestry

V Sloveniji je med letoma 2000 in 2017 v gozdar-
stvu dodana vrednost v povprečju znašala 27 % oz. 
166,5 milijona EUR letne dodane vrednosti (Slika 
4). V obravnavanem obdobju se pomen gozdarstva 
konstantno veča, kar je v letu 2017 pomenilo že 36 %  
ali 271,3 milijona EUR skupne dodane vrednosti. 
Število zaposlenih znotraj gozdarstva se kljub pove-
čanju dodane vrednosti  zmanjšuje skozi celotno 
obravnavano obdobje; leta 2000 je bilo zaposlenih 
2400, leta 2017 pa le še 1600 (SURS, 2019c, 2019d). 

2.4.2  Lesno predelovalna in pohištvena 
 industrija

2.4.2  Wood processing and furniture industry

Lesnopredelovalna in pohištvena industrija sta 
tako imenovani 'hibridni sektor' (t.j. sektor, ki ni 
v celoti osnovan na naravnih virih) na področju 

rabe lesa. Evropska komisija obravnavnemu 
sektorju glede na dodano vrednost priznava 65 % 
bioosnovane proizvodnje (Ronzon in sod., 2017). 
Za lesnopredelovalno in pohištveno industrijo je 
značilna najvišja dodana vrednost na področju 
rabe lesa, tj. 44 % povprečne bruto dodane vre-
dnosti  področja rabe lesa v obdobju med letoma 
2000 in 2017 (Slika 4). V analiziranem obdobju 
je bil trend števila zaposlenih na področju lesno-
predelovane in pohištvene industrije v povprečju 
negativen. Leta 2000 je število zaposlenih znašalo 
23200 in se je nato do leta 2015 zmanjšalo na 
12300, od tedaj se je število do leta 2017 povečalo 
na 13000 (SURS, 2019c, 2019d).

2.4.3  Papirništvo
2.4.3  Paper making industry

Papirniški sektor znotraj dodane vrednosti obrav-
navnega področja v povprečju predstavlja 29 % 
(169 milijonov evrov) letne bruto dodane vredno-
sti (Slika 4). Prispevek k dodani vrednosti rabe 
lesa se v zadnjih dveh desetletjih manjša. Leta 
2000 je prispevek papirniškega sektorja znašal 
31 %, leta 2017 pa 25 %. Negativen trend je tudi 
v številu zaposlenih v papirniški industriji. Leta 
2000 je bilo zaposlenih 10700 delavcev, najmanj 
zaposlenih je bilo leta 2013 (3900), leta 2017 pa 
je bilo zaposlenih 4300 delavcev (SURS, 2019c). 

Slika 4: Prispevek gozdarstva, lesnopredelovalne in pohištvene industrije ter papirniške industrije k bruto dodani 
vrednosti rabe lesa v biogospodarstvu v zadnjih dveh desetletji (SURS, 2019c) 
Figure 4: Contribution of forestry, wood processing, furniture and paper industries to the gross added value of wood 
in the bioeconomy over the last two decades (SURS, 2019c). 
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3 RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA V 
IZBRANIH EVROPSKIH DRAŽVAH

3 DEVELOPMENT OF BIOECONOMY IN 
SELECTED EUROPEAN COUNTRIES 

V Slovenij smo stanje biogospodarstva v goz-
darski in lesnopredelovalni industriji primerjali  
z drugimi državami, tj. z Avstrijo, Nemčijo in 
Finsko. Avstrija in Nemčija sta gospodarsko tesno 
povezani s Slovenijo tudi na področju gozdarskega 
in lesnopredelovalnega sektorja. Finsko smo v 
primerjavo vključili zaradi razvitega gozdarskega 
in lesnopredelovalnega sektorja znotraj njihovega 
biogospodarstva. 

Države smo med seboj primerjali glede na (1) 
razpoložljivost lesne biomase na trgu in (2) pomen 
biogospodarstva znotraj nacionalnih ekonomij.

3.1 Razpoložljivost lesa na trgu v 
Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na 
Finskem

3.1 Availability of wood on the market in 
Slovenia, Austria, Germany and Finland

Razpoložljivost lesa na trgu posameznih držav 
smo ocenili na podlagi  proizvodnje okroglega lesa 
po podatkih FAOSTAT (FAO, 2019). Na razpo-
ložljivost lesa znotraj posameznih držav vplivajo 
površina gozda, njihova proizvodna sposobnost 
in učinkovitost gospodarjenja (preglednica 1). 

Na slovenskem trgu je v obdobju med letoma 
2000 in 2017 neto količina razpoložljivega lesa 
znašala od 2,2 do 5,4 mio m3 lesa, kar je v pov-
prečju 5,2-krat manj kot na avstrijskem (od 13,3 
do 21,8 omio m3), 16,3-krat manj kot na finskem 

(od 42 do 63,3 mio m3) ali nemškem trgu (od 39,5 
do 76,7 mio m3) (Slika 5a). 

Med državami, ki smo jih primerjali, imata 
največjo površino gozda Finska in Nemčija, 
sledita Avstrija  in Slovenija. Najbolj produktivni 
so gozdovi v Nemčiji, primerljiva je proizvodna 
sposobnost avstrijskih in slovenskih gozdov, 
najmanjši letni prirastek pa je značilen za finske 
gozdove. Pri učinkovitosti gospodarjenja, gledano 
skozi razmerje poseka med letoma 2000 in 2017 
s prirastkom gozda na hektar v letu 2010, so v 
zadnjih dveh desetletjih najučinkoviteje gospo-
darili v Avstriji in na Finskem, nato v Nemčiji in 
Sloveniji (Preglednica 1, slika 5b). Učinkovitost 
gospodarjenja z gozdovi v prejšnjih dveh desetle-
tjih in neto proizvedena količina lesne biomase 
na trgu sta dober pokazatelj stanja zalog lesa za 
razvoj biogospodarstva v analiziranih državah.

3.2 Stanje biogospodarstva znotraj 
strukture gospodarstva Slovenije, 
Finske, Avstrije in Nemčije 

3.2 State of bioeconomy whithin the national 
economies of Slovenia, Finland, Austria 
and Germany 

Kot biogospodarstvo se po analizah Joint Rese-
arch Centra (JRC) štejejo naslednje panoge in 
področja: (1) kmetijstvo, (2) bioosnovana indu-
strija (proizvodnja kemikalij, gume, plastike in 
farmacija), (3) bio-osnovana proizvodnja elektrike, 
(4) bioosnovana proizvodnja tekstila, (5) ribištvo 
in ribogojništvo, (6) proizvodnja hrane, (7) goz-
darstvo, (8) papirništvo in (9) lesnopredelovalna 
industrija (Ronzon in sod., 2017). Kot kazalnika 
za primerjanje med državami znotraj Evropske 

Preglednica 1: Površina gozdov, povprečni prirastek (od 2000 do 2010) in povprečni posek od 2000 do 2017 
glede na prirastek leta 2010 v Avstriji, Nemčiji, Sloveniji in na Finskem.
Table 1: Forest area, average increment (2000-2010) and average cut between 2000 and 2017 relative to the 2010 
increment in Austria, Germany, Slovenia and Finland.

Država Površina gozdov [mio ha] 
(Eurostat, 2015)

Povprečen letni prirastek 
[m3/ha] od 2000 do 2010* 

(Eurostat, 2015)

Povprečen posek od 2000 do 
2017* glede na prirastek leta 

2010 (FAO, 2019; Eurostat 2015)
Avstrija 3,3 7,9 56 %
Nemčija 10,9 10,8 43%
Finska 19,8 4,4 54 %

Slovenija 1,2 7,1 33 %
*Predstavljena so različna časovna obdobja zaradi razpoložljivosti podatkov.
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Slika 5: Letne neto količine  proizvedenega lesa (lesne biomase) na trgu v milijonih m3 (a) in odstotek poseka 
povprečnega prirastka gozda (b) v Sloveniji, Avstriji, Finski in Nemčiji (EUROSTAT, 2015; FAO, 2019)
Figure 5: Annual net quantities of biomass production on the market in millions m3 (A) and percentage of harvested 
average forestry growth (B) in Slovenia, Austria, Finland and Germany (EUROSTAT, 2015; FAO, 2019).

unije pa se uporablja dodano vrednost v stroških 
faktorjev in vrednost prihodkov.

Dodana vrednost v stroških faktorjev je izra-
čunana kot bruto prihodek iz poslovnih dejav-
nosti po popravkih za subvencije za poslovanje 
in posrednih davkih (SURS, 2018). Prihodki v 
primerjavah nastopajo kot pokazatelj velikosti 
trga, izračun pa vključuje vrednosti prodaje vseh 
sektorjev biogospodarstva, tudi prodaje znotraj 
panog, ki ga sestavljajo (EC, 2019)

Po podatkih Evropske komisije (2019) je v 
Sloveniji dodana vrednost v stroških faktorjev v 
gozdarskem, lesnopredelovalnem in papirniškem 
sektorju znotraj boigospodarstva (DVSFG) med 
letoma 2008 in 2015 v povprečju znašala 0,6 milijarde 
€, v Avstriji 5,2 milijarde €, na Finskem 7,0 milijarde 
€ in v Nemčiji 211,1 milijarde €. Področje rabe lesne 
biomase v deležu skupne dodane vrednosti v stroških 
faktorjev znotraj celotnega biogospodarstva v Slove-
niji predstavlja 36 %, v Avstriji 36 %, v Nemčiji 24 % 
ter največ na Finskem, 57 %. Po analizah Evropske 
komisije sodeč (EC, 2019) je Slovenija glede na delež 
DVSFG v dodani vrednosti v stroških faktorjev 
biogospodarstva (DVSFB) primerljiva z Avstrijo 
in Nemčijo, z značilno višjim deležem pa odstopa 
Finska (Slika 6). Glede na izrazito  veliko zastopanost 
lesa v strukturi surovinske baze biomase (Gurria 
in sod., 2017) in slabo njeno izkoriščenost  glede 
predelave in dodajanja vrednosti (prevladuje izvoz 

okroglega lesa in energetska raba lesa, glej poglavje 
2.2) je potencial Slovenije v mobilizaciji dodane 
vrednosti v sektorjih rabe lesa slabo izkoriščen.

3.2.1  Prihodki biogospodarstva
3.2.1  Turnover of bioeconomy

Med izbranimi državami smo v primerjavi pri-
hodkov biogospodarstva sledili metodologiji ovre-
dnotenja evropskega biogospodarstva evropske 
komisije (Ronzon in sod., 2017; EC, 2019). Vre-
dnosti prihodkov smo zaradi možnosti primerjave 
med državami standardizirali na zaposlenega. 

Povprečni prihodki slovenskega biogospodar-
stva na zaposlenega so v letih od 2008 do 2015 
znašali 47.549 €. V istem obdobju so povprečni 
prihodki biogospodarstva na zaposlenega v Avstriji 
znašali 135.079 €, v Nemčiji 189.747 € in na Fin-
skem 217.986 € (EC, 2019). 

Trend prihodkov (od 2008 do 2015) znotraj bio-
gospodarstva se med državami značilno razlikuje. 
Predvsem v obdobju med letoma 2009 in 2013 so 
se prihodki na Finskem, v Nemčiji in Avstriji v 
primerjavi s Slovenijo večali hitreje. V Sloveniji 
je povečanje prihodkov opazno po letu 2014, kar 
nakazuje zakasnitev v razvoju biogospodarstva v 
primerjavi s preostalimi državami. Pomembno 
je izpostaviti tudi rahlo zmanjšanje prihodkov v 
Nemčiji ob koncu analiziranega obdobja (Slika 7). 
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3.2.2   Dodana vrednost v stroških faktorjev za  
  biogospodarstvo

3.2.2   Value added in the factor costs for the  
  bioeconomy

V Sloveniji je med letoma 2008 in 2015 pov-
prečna DVSFB na zaposlenega po podatkih JRC 
znašala 14.021 €, na Finskem 59.789€, v Avstriji 
40.715 € in v Nemčiji 44.597 € (EC, 2019). Poleg 

izhodiščnih razlik v produktivnosti dela, iz česar 
izhajajo tudi razlike v redu velikosti navedenih 
podatkov, se države med seboj razlikujejo tudi 
po strukturi zaposlenosti in produktivnosti dela 
znotraj sektorjev biogospodarstva. Ronzon in 
M’Barek (2018) razvrščata Finsko, Avstrijo in 
Nemčijo med države z razmeroma nizko zapo-
slenostjo in nadpovprečno produktivnostjo dela 

Slika 6: Delež področja rabe lesne biomase v dodani vrednost v stroških faktorjev biogospodarstva Slovenije, 
Avstrije, Finske in Nemčije (Ronzon in sod., 2017; EC, 2019). Opomba: zaradi lažjega pregleda smo prikaze 
dodane vrednosti v stroških faktorjev  (y-os) prilagodili vrednostim posameznih držav.
Figure 6: Share of value-added area of wood in the bioeconomy of Slovenia, Austria, Finland and Germany (Ronzon 
et al., 2017; EC, 2019). Note: For ease of reference, value added (y-axis) were adjusted to country-by-country values.
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Slika 7: Prihodki na zaposlenega v biogospodarstvu  v obdobju med letoma 2008 in 2015 (EC, 2019)
Figure 7: Turnover per employee in the bioeconomy between 2008 and 2015 (EC, 2019)

v primarnem sektorju (kmetijstvo, gozdarstvo, 
ribištvo) kot tudi nadpovprečno produktivnostjo 
dela v t.i. hibridnih biogospodarskih sektorjih. 
Slovenija se uvršča v skupino držav, kjer je ob 
nizki zaposlenosti v primarnem sektorju prav 
tako nizka tudi produktivnost dela, medtem ko je 
produktivnost dela v t.i. hibridnih biogospodarskih 
sektorjih nadpovprečna. (Slika 8).

4 RAZMISLEK O MOŽNOSTIH 
PRIHODNJEGA RAZVOJA 
GOZDARSKEGA IN 
LESNOPREDELOVALNEGA 
SEKTORJA V SLOVENIJI 
PO NAČELIH KROŽNEGA 
BIOGOSPODARSTVA

4 OPPORTUNITIES FOR THE FUTURE 
DEVELOPMENT OF THE FORESTRY 
AND WOOD PROCESSING IN 
SLOVENIA ACCORDING TO THE 
PRINCIPLES OF THE CIRCULAR 
BIOECONOMY

Biogospodarstvo gozdarske in lesno predelovalne 
panoge vključuje vse proizvodne procese, suro-
vine in produkte gozdarstva, lesnopredelovalne 
in papirniške industrije (EC, 2018). Na podlagi 
tega lahko prihodnji razvoj posameznih panog za 
Slovenijo razdelimo na dve ravni, na (1) izboljšanje 

učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in optimi-
zacijo ter nadgradnjo že obstoječih tehnologij rabe 
lesa in (2) razvoj in vzpostavitev novih tehnologij 
učinkovitejše rabe lesa slabše kakovosti, lesnih 
ostankov, odsluženega lesa in stranskih produktov 
lesnopredelovalne in papirniške industrije v skladu 
z načeli krožnega biogospodarstva. 

4.1 Izboljšanje učinkovitosti 
gospodarjenja z gozdovi in 
optimizacija obstoječih tehnologij 
rabe lesa v Sloveniji

4.1 Improving the efficiency of forest 
management and optimization of existing 
wood processing technologies in slovenia

Glede na časovni trend proizvodnje okroglega lesa 
v povezavi z realizacijo poseka v Sloveniji (Slika 
1) je, ob potencialni učinkovitosti gospodarjenja 
z 90–100 % realizacijo načrtovanega poseka, v 
prihodnosti na trgu pričakovati okoli 5 milijonov 
m3 lesa (ZGS, 2018; SURS, 2019a). Predvidevamo, 
da je to tudi potencialna razpoložljivost lesa 
ob vzpostavljanju gozdarsko-lesnoproizvodnega 
sektorja v biogospodarstvu. Podobno kot v prej-
šnjih obdobjih tudi dandanes lesnopredelovalna 
industrija v Sloveniji v prvi fazi kaskadne rabe lesa 
gozdne lesne sortimente uporabi za proizvodnjo 
žaganega lesa, furnirja ali celuloze. Kot stranski 
produkt nastajajo lesni ostanki, ki se jih v nasle-
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Slika 8: Dodana vrednost v stroških faktorjev na zaposlenega v avstrijskem, finskem, nemškem in slovenskem 
biogospodarstvu za obdobje med letoma 2008 in 2015 (EC, 2019).
Figure 8: Value added in factor costs per employee in the Austrian, Finnish, German and Slovenian bioeconomy 
for the period 2008 to 2015(EC, 2019).

dnji fazi kaskadne rabe lesa v Sloveniji uporabi za 
proizvodnjo toplotne ali električne energije (npr. 
briketi in peleti), za proizvodnjo celuloze ter iver-
nih in vlaknenih plošč (Krajnc in Piškur, 2006).  
V prihodnje pa se bo v skladno s kaskadnim nači-
nom rabe lesne ostanke uporabljalo za proizvodnjo 
naprednih bioproizvodov (kemikalije in biopla-
stika), biogoriv, proizvodnje pametne embalaže 
in tekstila (Sikkema in sod., 2016).

Raba razpoložljivega lesa (potrošnja) je v sloven-
skem merilu odvisna od proizvodnih sposobnosti 
lesnopredelovalne industrije, potreb po lesnih ener-
gentih in razmer na trgu lesne biomase v Sloveniji.

Potrošnjo oz. domačo rabo lesa v Sloveniji smo 
izračunali na podlagi podatkov o proizvodnji 
gozdnih lesnih sortimentov (SURS, 2019a), odšteli 
izvoz in prišteli uvoz (SURS, 2019b). Potrošnjo 
smo izračunali za (1) ves razpoložljiv les na trgu 
(skupaj), (2) okrogli industrijski les in (3)  les za 
energetsko rabo (Slika 9).

Po podatkih Statističnega urada RS je skupna 
potrošnja lesa v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih 
kljub  večanju skupne razpoložljive lesne mase na 
trgu (v povprečju 0,15 mio m3/leto) razmeroma 
enakomerna (2,61±0,3 mio m3) (Slika 9). Enako-
mernost v skupni potrošnji se ohranja predvsem 

zaradi povečane potrošnje lesa za energetske 
namene, medtem ko se pri nas potrošnja okroglega 
industrijskega lesa zmanjšuje.

V Sloveniji je v obdobju med letoma 2000 in 
2003 lesnopredelovalna industrija predelala okoli 
91 % razpoložljivosti okroglega industrijskega lesa, 
v obdobju pred žledolomom in pojavom podlub-
nikov (2010–2013) pa le še 54 % (SURS, 2019a, 
2019b). Posledično sklepamo, da je Slovenija v 
prejšnjih dveh desetletjih znotraj proizvodnih 
verig gozdarskega in lesnopredelovalnega sektorja 
zamudila veliko priložnosti za povečevanje dodane 
vrednosti gozdno-lesni biomasi in možnost  
prispevka k dodani vrednosti biogospodarstva.   

Poleg ''tradicionalne'' rabe lesa v lesnopredelo-
valni industriji so v Sloveniji tudi proizvodni obrati 
visoko tehnološke rabe lesa, npr. obrat za termično 
modifikacijo lesa, kjer se zaradi segrevanja lesa na 
od 180 do 230 °C spremenijo lastnosti struktur lesa, 
kar se v poznejši rabi izkaže predvsem v izboljšani 
odpornosti proti naravnim škodljivcem, podaljšani 
življenjski dobi uporabnosti in izboljšani dimen-
zijski stabilnosti (Ugovšek in sod., 2019).

V prihodnje bi učinkovitost gospodarjenja s 
slovenskimi gozdovi lahko izboljšali z ohranjanjem 
visoke realizacije načrtovanega poseka tudi, ko ne 
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Slika 9: Razpoložljivost (polna črta) in domača poraba (prekinjena črta) okroglega industrijskega lesa (zeleno); 
lesa za energetsko rabo (sivo) in skupne razpoložljive lesne biomase na trgu (modro) v Sloveniji med letoma 
2000 in 2017 (SURS, 2019a, 2019b)
Figure 9: Availability (solid line) and domestic consumption (dashed line) of round industrial wood (green); wood 
for energy use (grey) and total available wood biomass on the market (blue) in Slovenia between 2000 and 2017 
(SURS, 2019a, 2019b)

bo naravnih ujm. Namreč v minulih petih letih 
smo visoko realizacijo poseka dosegali predvsem 
zaradi povečanja sanitarnega poseka zaradi žledo-
loma, vetrolomov in poznejših napadov podlub-
nikov (ZGS, 2018). Na področju predelave lesa pa 
je v prihodnje velik izziv posodobitev razmeroma 
zastarelih tehnologij primarne predelave lesa in 
manko trgov pohištvene industrije ter krepitev 
razvojnih dejavnosti v lesnopredelovalni industriji, 
ki je osnova za njeno mednarodno uspešnost 
(Pirjevec in Vahcic, 2015).

4.2 Razvoj in vzpostavitev novih 
tehnologij učinkovitejše rabe 
lesa slabše kakovosti, lesnih 
ostankov in stranskih produktov 
lesnopredelovalne in papirniške 
industrije  

4.2 Development and establishment of new 
technologies for more efficient use of 
lower quality wood, wood residues and 
by-products of the wood processing and 
paper industries

Razmeroma neučinkovita raba fosilnih goriv in 
ugotavljanje njenih negativnih posledic na okolje 
v preteklosti so botrovale k razvoju težnje po 

nadomestitvi proizvodov industrije fosilnih goriv z 
bio-osnovanimi produkti (Pannicke in sod., 2015; 
Hagemann in sod., 2016). Biogospodarstvo ima 
razvojni potencial na tem področju predvsem 
preko razvoja  kemijskega razklopa ligno-celu-
lozne biomase. Z uvajanjem sodobne kemične 
predelave lesa je pričakovati tudi spremembe na 
področju trga, predvsem lesa slabše kakovosti in 
lesnih ostankov ter investicije v biorafinerijske 
obrate (Hurmekoski in sod., 2018a). 

Razvoj novih tehnologij rabe lesa smo ana-
lizirali po različnih sektorjih biogospodarstva: 
(1) papirništvo in proizvodnja celuloze, (2) pro-
izvodnja biogoriv, (3) gradbeništvo, (4) tekstilna 
industrija in (5) proizvodnja kemikalij.

4.2.1   Biogospodarstvo v papirništvu in  
  proizvodnji celuloze

4.2.1   Bioeconomy in the paper industry and  
  celluloses production

V preteklosti je bila industrija proizvodnje papirja 
in celuloze (IPC) zaradi velike porabe vode, 
energije in zagotavljanja konstantnih zalog lesa za 
proizvodnjo papirja eden od ekološko spornejših 
sektorjev gospodarstva (Toppinen in sod., 2017). 
V zadnjih desetletjih je tehnološki razvoj temeljil 
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predvsem v smeri učinkovitosti obstoječih tehno-
loških procesov,  zdaj pa razvoj preko biogospodar-
stva v IPC uvaja možnost nadgradnje tehnološkega 
procesa in povečanje dodane vrednosti sektorja 
preko biorafinerij (Pätäri in sod., 2016).

Biorafinerija je tehnološki obrat, ki vključuje 
postopke pretvorbe biomase in opremo za pro-
izvodnjo goriv, energije in kemikalij na podlagi 
bioosnovanih surovin (Kangas in sod., 2011). 
IPC v odvisnosti od načina pridobivanja celuloze 
(mehansko ali kemijsko) proizvaja tudi stranske 
produkte, ki so v prihodnje načrtovani kot vhodna 
surovina za biorafinerijski obrat. Pri kemijskem 
načinu pridobivanja celuloze je stranski produkt t. 
i. black-liquor, ki nastane v procesu odstranjevanja 
lignina. Biorafinerija v tem primeru uporabi black 
liquor za proizvodnjo biogoriv; stranski produkt 
procesa  sta torej toplotna in električna energija, ki 
ju nato izkoriščajo v proizvodnji papirja (Kangas in 
sod., 2011). V primeru mehanskega pridobivanja 
celuloze oz. lesovine se lignina ne odstranjuje, 
se pa v predpripravi lesa odstrani skorja, ki jo je 
mogoče uporabiti kot surovino v biorafineriji za 
proizvodnjo ekstraktivov (Kangas in sod., 2011).

Razvoj ICP preko nadgradenj v biorafinerijske 
obrate daje možnost povečanja dodane vrednosti 
in  poleg proizvodnje papirja omogoča proizvo-
dnjo drugih produktov, kaskadno rabo lesa ter 
zmanjšanje ogljičnega odtisa (Kangas in sod., 
2011; Pätäri in sod., 2016; Toppinen in sod., 2017).   

4.2.2   Proizvodnja biogoriv
4.2.2   Biofuel production
Proizvodnja biogoriv poteka preko biorafinerij-
skega obrata (Kangas in sod., 2011), kjer gre z 
ekonomskega ali tržnega vidika za večvhodno in 
večizhodno proizvodnjo, ki učinkovito uporablja 
obnovljivo biomaso (Larson in sod., 2007). Razvoj 
biorafinerijskih obratov za proizvodnjo biogoriv 
s stališča lesa temelji na rabi lesa slabše kakovosti, 
lesnih ostankov, lesnih sekancev, odpadne skorje, 
odpadkov papirniške industrije in odpadkov lesno-
predelovalne industrije (Kangas in sod., 2011). 

Sama proizvodnja biogoriv je mogoča preko 
dveh razširjenih postopkov, in sicer (1) preko 
uplinjanja produkta black liquor, ki je opisan v  
biogospodarstvu v ICP, in (2) preko uplinjanja 
lignocelulozne biomase.

V prvem postopku je proizvodnja biogoriv 
dosledno vezana na IPC in jo posledično omejuje 
obseg proizvodnje papirja. V drugem postopku je 
biorafinerjski obrat samostojna proizvodnja bio-
goriv, vezana zgolj na zmožnost zalaganja obrata z 
ligno-celulozno biomaso, ki je lahko pridobljena 
iz gozdne ali kmetijske biomase (Kangas in sod., 
2011). Zaradi razvitosti papirniške industrije je 
prvi postopek razširjen v skandinavskih državah 
(Švedska in Finska), medtem ko je drugi bolj 
razširjen v ZDA in Kanadi (Kangas in sod., 2011; 
Zhang in sod., 2018). 

Proizvodnja biogoriv iz lesne biomase je odvi-
sna od mnogih dejavnikov, ki vplivajo na njen 
razvoj (Larson in sod., 2007; Kangas in sod., 2011): 
1. gozdarska industrija se je v preteklosti veliko-
krat soočala s problemom donosnosti, kar kljub 
tehnološkim zmožnostim proizvodnje biogoriv 
zmanjšuje zanimanje za naložbe v tovrstno indu-
strijo, 
2. podnebne in energijske politike v povezavi 
z vedno višjimi cenami energije zmanjšujejo 
tveganja za  naložbe v biorafinerijske obrate,
3. trenutna IPC že vsebuje določeno infrastruk-
turo, potrebno za vzpostavitev biorafinerijskega 
obrata (predelava lesa slabe kakovosti in lesnih 
ostankov),
4. zaradi stranskih produktov biorafinerijskega 
obrata (toplota in energija) je papirniška industrija 
zaradi zmožnosti njihove neposredne porabe 
znotraj proizvodnih procesov tehnološko naj-
primernejša za proizvodnjo biogoriv,
5. proizvodnjo biogoriv kljub tehnološkim zmo-
žnostim omejujeta cena in količina končnega 
produkta, ki morata biti zanimivi tudi za trg 
(ekonomija obsega).

4.2.3   Uporaba lesa v gradbeništvu
4.2.3   Use of wood in construction industry

Biogospodarstvo v gradbeništvu oz. t. i. zelena 
gradnja je eno izmed glavnih področij, kjer bosta 
s svojim deležem imeli pomembno vlogo gozdar-
ska in lesnopredelovalna industrija (Hurmekoski 
in sod., 2018b). Koncept zelene gradnje zajema 
metode gradnje, ki jih opredeljuje trajnost na 
okoljski, ekonomski in socialni ravni (Zuo in 
Zhao, 2014). Mnoge države Evropske unije imajo 
omenjeni koncept opredeljen tudi v razvojnih 
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in strateških dokumentih (Hurmekoski in sod., 
2018b). Gradnja z lesom in lesnimi kompoziti 
je omenjena tudi v Slovenski strategiji pametne 
specializacije (SVRSREKP, 2015), saj tovrstni 
materiali omogočajo napredne in inovativne grad-
bene rešitve (Šernek, 2008b). Prednosti uporabe 
lesa kot gradbenega materiala v gradbeništvu 
so: (1) raba obnovljivega in lokalnega vira  ter 
razvoj lokalnega gospodarstva, (2) skladiščenje 
ogljika in (3) izogibanje uporabe materialov, ki 
so proizvod industrije, povezane s fosilnimi gorivi 
fosilna goriva (Sathre in O’Connor, 2010; Nässén 
in sod., 2012; Hildebrandt in sod., 2017). 

Poleg omenjenih prednosti je možnost rabe 
lesa kot gradbenega materiala povečala tudi 
razvoj tehnoloških procesov obdelave lesa. Razvoj 
tehnologij izdelave lesnih kompozitov za gradnjo 
(npr. lepljenih nosilcev, križno lepljenega lesa, 
konstrukcijskega kompozitnega lesa) (Šernek, 
2008a; Šega in Šernek, 2018) je v skandinavskih 
državah vodilo k spremembam zakonodaje, ki 
je pred letom 2011 dovoljevala leseno gradnjo 
do trinadstropnih objektov, po letu 2011 pa 
tudi do osemnadstropnih (Toppinen in sod., 
2018). Omenjena sprememba zakonodaje se je 
na Finskem  odražala v povečanju deleža lesenih 
večnadstropnih stavb iz 1 % leta 2010 na 10 %  do 
leta 2015 (Toppinen in sod., 2018).

Kruus in Hakala (2017) ter tudi Hurmekoski 
in sod. (2018a) navajajo rabo lignina kot dodatka 
pri proizvodnji betona. Tovrstna raba bi v pro-
cesu gradbeništva potencialno zmanjšala koli-
čino porabljene vode in cementa ter posledično 
izboljšala izpuste toplogrednih plinov (Kruus in 
Hakala, 2017).

4.2.4   Les kot surovina v tekstilni industriji
4.2.4   Wood as raw material in textiles  

  production 

Tekstilna industrija je ena izmed največjih gospo-
darskih panog na svetu (Antikainen in sod., 2017). 
V njej so bile leta 2015 v večini osnovne surovine 
za proizvodnjo sintetičnih vlaken: poliester (69 
%), sledila sta bombaž (23 %) in vlakna iz celu-
loze (7%) (Antikainen in sod., 2017). V svetu 
se povpraševanje po tekstilu veča v odvisnosti 
od števila prebivalstva in rasti bruto domačega 
proizvoda (Antikainen in sod., 2017). Zaradi 

razmeroma netrajnostne proizvodnje sintetičnih 
vlaken in zmanjšanja v proizvodnji bombaža je 
v prihodnosti pričakovati povečanje proizvodnje 
zaradi tekstilnih vlaken iz celuloze (Antikainen in 
sod., 2017; Hurmekoski in sod., 2018a).

Proizvodnja tekstila iz celuloznih vlaken je 
povezana s pridobivanjem celuloze (Alam in 
Christopher, 2017) in nanoceluloze (Hurmekoski 
in sod., 2018a). V prihodnosti se proizvodnja 
celuloze za potrebe izdelave tekstila omenja kot 
nadgradnja papirniške industrije, ki se v zadnjih 
desetletjih zaradi digitalizacije sooča z  zmanjše-
vanjem proizvodnje papirja (Alam in Christopher, 
2017; Antikainen in sod., 2017). 

Glede na svetovno razširjenost industrije 
so s proizvodnjo tekstila povezani tudi veliki 
negativni vplivi na okolje, ki so odvisni od vrste 
vlaken. Proizvodnja bombaža in sintetičnih vlaken 
(predvsem poliestra) pomeni od 2 do 9 ton izpusta 
CO2, medtem ko izpusti proizvodnje celuloznih 
vlaken iz ligno-celulozne biomase znašajo 1 t 
CO2 na tono proizvedenih vlaken (Antikainen in 
sod., 2017). Pričakovati je  večanje deleža uporabe 
ligno-celulozne biomase in večjo dodano vrednost 
biogospodarstva v tekstilni industriji (Hurmekoski 
in sod., 2018a). 

4.2.5   Les kot surovina za proizvodnjo  
   kemikalij

4.2.5   Wood as raw material in biochemicals  
   production 

V zadnjih desetletjih se biogospodarstvo na 
področju proizvodnje kemikalij pojavlja preko 
razvoja tehnologije pridobivanja biokompozitov 
iz obnovljivih virov (Hurmekoski in sod., 2018a). 
Biokompozite glede na tehnološki razvoj delimo 
na  (1) biopolimere;  (2) biokemikalije z enakimi 
lastnostmi kot kemikalije iz fosilnih virov in 
(3) biokemikalije, ki jih ni mogoče proizvesti 
z industrijo fosilnih goriv (Carus in sod., 2017; 
Hurmekoski in sod., 2018a). 

Biopolimeri so uporabni predvsem za pro-
izvodnjo bioplastike, ki ima zaradi nekaterih 
lastnosti (npr. biorazgradljivost ali možnost 
ponovne rabe, majhna teža in dolga obstojnost 
v kontroliranih razmerah) možnost potencialne 
rabe v proizvodnji embalaže. Les je kot surovina 
uporaben v proizvodnji biopolimerov, ki so 
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pozneje pomembni za proizvodnjo t. i. pametne 
embalaže, kot tudi delov v avtomobilski industriji 
(Partanen in Carus, 2016).

Kemikalije, kot so etilen, propilen in jantrna 
kislina, se konvencionalno proizvajajo v industriji 
fosilnih goriv, v prihodnosti pa bi lahko kot suro-
vinsko osnovo za njihovo porizvodnjo uporabili les 
(Hurmekoski in sod., 2018a). Med biokemikalije 
uvrščamo tudi mlečno kislino, ki se uporablja v 
živilski, farmacevtski in kemijski industriji (de 
Jong in sod., 2012). V proizvodnji mlečne kisline 
se trenutno v veliki meri uporabljajo kmetijski 
pridelki (koruza, krompir, melasa), ki pa jih je 
mogoče z ustrezno tehnologijo nadomesti z lesom 
(John in sod., 2007; Hurmekoski in sod., 2018a). 
Prednost proizvodnje omenjenih biokemikalij je, 
da trg že obstaja in so torej odjemalci (porabniki) 
že zagotovljeni. Uvajanje novih bio-osnovanih pro-
duktov je v mnogih primerih težje, saj je potreben 
dodaten trud za promocijo in ustvarjanje novih 
tržnih poti (de Jong in sod., 2012). 

Raziskave na področju razvoja biokemikalij 
na osnovi lesa potekajo tudi v Sloveniji. Avtorji 
med drugim izpostavljajo potencialno rabo 
utekočinjenega lesa v prihodnosti kot primes 
lepilu melamin-formaldehid v proizvodnji lesnih 
plošč (Čuk in sod., 2015) in v proizvodnji povr-
šinskih premazov lesenih izdelkov (Hrastnik in 
sod., 2014). Poljanšek in sod. (2019) poročajo o 
okolju prijazni metodi ekstrakcije, izolacije in 
purifikacije pinosilvinov iz lesa bora in smreke, 
ki jih v nadaljevanju uporabljajo v farmacevtski 
industriji. 

5 POVZETEK
Biogospodarstvo je koncept organiziranja gospo-
darskih aktivnosti, ki temelji na rabi naravnih 
virov (Keegan in sod., 2013; Winkel, 2017). 
Vključuje vse sektorje in sisteme, ki v proizvodnji 
uporabljajo naravne vire (t.j. živalske, rastlinske, 
mikroorganizme ter druge organske odpadke), 
njihove funkcije in načela. Biogospodarstvo 
v grobem sestavljata krožno gospodarstvo in 
kaskadna raba virov. 

Les ali lesna biomasa tvorita pomemben del bio-
gospodarstva, pri čemer je vključevanje načel kro-
žnosti in kaskadne rabe na področje rabe lesa pod 
vplivom (1) razpoložljivosti lesa, ki se v zadnjih 

dveh desetletjih na ravni Slovenije  veča (ZGS, 
2018; FAO, 2019), (2) razmer na trgu z lesom, 
ki je v Sloveniji pod močnim vplivom razmer v 
sosednjih državah, (3) družbenega okvira, ki ga 
določa Slovenske politika (Lovec in sod., 2019) 
ter družba kot uporabnik (Golkonda, 2013) in (4) 
ekonomska pomembnost biogospodarstva, ki jo 
določajo dodane vrednosti in prihodki (Ronzon 
in sod., 2017; EC, 2019)

V primerjavi z drugimi državami (Avstrija, 
Nemčija in Finska) je Slovenija z razvojem bio-
gospodarstva začela razmeroma pozno, kar je 
razvidno v zapozneli rasti dodane vrednosti in 
prihodkov slovenskega biogospodarstva (Ronzon 
in sod., 2017; EC, 2019). V zadnjih dveh desetletjih 
je zaznati tudi izboljšanje učinkovitosti gospodar-
jenja z gozdovi, zmanjšanje količin domače pre-
delave industrijskega lesa in konstantno  večanje 
izvoza okroglega lesa (FAO, 2019) 

Nadaljnji razvoj področja rabe lesa in lesne 
biomase v biogospodarstvu se bi lahko razvil preko 
dveh strani: (I) preko nadaljnjega izboljševanja 
učinkovitosti gospodarjenja z gozdom in nad-
gradnje obstoječih tehnologij predelave lesa, (II) 
preko razvoja in vzpostavljanja novih tehnologij 
rabe lesa, predvsem v  pomenu učinkovitejše rabe 
lesa slabše kakovosti, lesnih ostankov in stran-
skih produktov lesnopredelovalne in papirniške 
industrije po načelih krožnega biogospodarstva 
(Hurmekoski in sod., 2018a).  

5 SUMMARY

The bioeconomy is a concept of organizing 
economic activities based on the sustainable use 
of bio-based raw material (Keegan et al., 2013; 
Winkel, 2017). It covers all sectors and systems 
based on natural resources (animals, plants, 
micro-organisms including organic waste), their 
functions and principles. Circular economy and 
cascading use of resources represent the basic 
concepts of bioeconomy.

Wood and wood-biomass production are an 
essential part of the bioeconomy. The introduction 
of bioeconomy principles in the field of wood and 
woody-biomass are affected by (1) the availability 
of wood biomass, which has been increasing on 
the level of Slovenia in the last two decades (ZGS, 
2018; FAO, 2019), (2) situation on the market, 
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which is strongly affected by the conditions in the 
neighboring countries in Slovenia (WCM, 2019), 
(3) social framework, defined by the Slovenian 
policy development (Lovec et al., 2019) and 
by society and users (Golkonda, 2013) and (4) 
economic importance of the bioeconomy; repre-
sentation in value-added and revenue (Ronzon 
et al., 2017; EC, 2019).

Compared to other countries (i.e. Austria, 
Germany, and Finland), Slovenia started relatively 
late with the development of the bioeconomy; 
this can be observed mainly on the delayed 
onset of value-added and turnover growth in the 
bioeconomy (Ronzon et al., 2017; EC, 2019). In 
the last two decades, in Slovenia we recorded an 
increase in the efficiency of forest management, a 
decrease in the amount of roundwood processed 
and consequently increasing export of roundwood 
(FAO, 2019).

The future development of wood-based bio-
economy in Slovenia may be performed at two 
levels. Firstly, by improving the efficiency of forest 
management and optimizing and upgrading exi-
sting timber-processing technologies. Secondly, 
with the development and establishment of new 
technologies which can enable more efficient 
use of lower quality wood, wood residues and 
by-products of the wood processing and paper 
industry according to the principles of circular 
bioeconomy (Hurmekoski et al., 2018a). 
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Izvleček:
Kermavnar, J., Ferlan, M., Marinšek, A., Eler, K., Kobler, A., Kutnar, L.: Mikroklimatske razmere v sestojih in 
vrzelih dinarskih jelovo-bukovih gozdov Slovenije z vidika podnebnih sprememb; Gozdarski vestnik, 77/2019, 
št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit 38. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Dinarski jelovo-bukovi gozdovi so eden glavnih gozdnih vegetacijskih tipov v Sloveniji, v katerih so se v zadnjem 
obdobju zaradi naravnih ujm spremenile ekološke razmere. Namen raziskave je bila analiza izbranih spremenljivk 
mikroklime (temperatura zraka, relativna zračna vlaga) v strnjenih sestojih, v presvetljenih sestojih in v sestojnih 
vrzelih na treh raziskovalnih območjih (Trnovski gozd, Snežnik, Kočevski rog). Za strnjene sestoje je bila zna-
čilna visoka stopnja zastiranja tal s krošnjami dreves ( ~ 95 %). Sestojne vrzeli so nastale s posekom vseh dreves 
na krožni površini 0,4 ha, v presvetljenih sestojih pa je bila posekana približno polovica lesne zaloge gozdnega 
sestoja. Ukrepi so bili izvedeni leta 2012, meritve meteoroloških spremenljivk pa smo opravili prvo (2013) in 
drugo (2014) leto po sečnji. Primerjali smo, kako se mikroklimatske razmere v sestojih in vrzelih spreminjajo v 
vegetacijski sezoni (maj–oktober) in kakšne so razlike med dvema meteorološko razmeroma različnima poletjema 
v letih 2013 (več vročinskih valov, poletna suša) in 2014 (nestanovitno vreme z relativno veliko količino padavin). 
Izmerjene najvišje dnevne temperature zraka (Tmax) so bile izrazito višje v vrzelih kot v sestoju, v povprečju za 
3,6 °C; najnižja relativna zračna vlaga (RVmin) pa je bila nižja, v povprečju za 15,0 odstotnih točk. Razlike v obeh 
spremenljivkah med sestoji in vrzelmi so bile največje v poletnih mesecih (junij–avgust) leta 2013 (Tmax: 4,9 °C; 
RVmin: –19,7 odstotnih točk), ki je bilo razmeroma vroče in sušno. Na podlagi meritev meteoroloških spremenljivk 
in zastora drevesnih krošenj (podatki LiDARskega snemanja) v presvetljenih sestojih smo ugotovili statistično 
značilno negativno linearno povezavo med zastorom drevesnih krošenj in Tmax ter pozitivno povezavo med 
zastorom krošenj in vrednostmi RVmin. Rezultate analiz smo prikazali v luči potencialnih vplivov podnebnih 
sprememb, katerim so dinarski jelovo-bukovi gozdovi zaradi kombinacije neugodnih dejavnikov – npr. zmanjšana 
mehanska in biološka stabilnost sestojev zaradi velikopovršinskih motenj, poletne suše, vodoprepusten kraški 
teren ter pogosto plitva tla z majhno sposobnostjo zadrževanja vode – še posebej izpostavljeni.
Ključne besede: dinarski jelovo-bukovi gozdovi, temperatura zraka, relativna zračna vlaga, sestojne vrzeli, zastor 
krošenj dreves, podnebne spremembe, Slovenija

Abstract:
Kermavnar, J., Ferlan, M., Marinšek, A., Eler, K., Kobler, A., Kutnar, L.: Microclimate Conditions in Mature 
Stands and Canopy Gaps of Dinaric Silver Fir-Beech Forests in Slovenia from Climate Change Perspective; 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 77/2019, vol 10. In Slovenian, abstract and summary in 
English, lit. quot. 38. Translated by the authors, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of 
the Slovenian text Marjetka Šivic.
Dinaric silver fir-beech forests in Slovenia represent one of the main forest vegetation types, where changes of eco-
logical conditions occurred due to intense natural disturbances in the recent years. The aim of this research was to 
investigate microclimatic conditions (air temperature, relative humidity) in dense, mature forest stands, in thinned 
stands, and in canopy gaps, located within selected study sites (namely Trnovski gozd, Snežnik, Kočevski rog). 
Mature stands were characterized by dense overstory canopy cover ( ~ 95%). Artificial canopy gaps were created 
by cutting down all trees in circular areas of 0.4 ha, whereas in thinned stands approx. a half of the stand growing 
stock was removed. Silvicultural treatments were implemented in 2012 and field measurements of meteorological 
variables were conducted one (in 2013) and two (in 2014) years after the felling. We compared how the microcli-
mate differed between stands and gaps during the growing season (May–October) and analysed these variations 
in relation to two meteorologically contrasting summers of the year 2013 (heath waves, summer drought) and the 
year 2014 (changeable weather with relatively high amount of rainfall). Measured maximal daily air temperatures 
(Tmax) were on average significantly higher in canopy gaps (on average for 3.6 °C) compared to below-canopy, while 
minimal relative humidity (RVmin) was lower (on average for 15.0 percentage points). The differences in these two 
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Mikroklimatske razmere, poleg nekaterih drugih 
dejavnikov okolja (npr. tla, relief), pomembno 
vplivajo na zgradbo, rast in stabilnost gozdnih 
sestojev ter na razvoj gozdne vegetacije (Vilhar 
in sod., 2006). Pri nastanku večje vrzeli, bodisi 
naravnega ali antropogenega izvora, se zaradi 
odstranitve drevja na tovrstnih površinah zelo 
spremeni mikroklima gozda. Brez zastora dreve-
snih krošenj v vrzeli se praviloma odražajo večji 
temperaturni ekstremi in višja povprečna dnevna 
ter letna temperatura, večja je izpostavljenost 
vetrovom, nižja je relativna zračna vlaga, večja je 
količina na gozdna tla dospelih padavin (Ausse-
nac, 2000). Ob očitnih spremembah makroklime 
(Spathelf in sod., 2013) se spreminjajo abiotske 
razmere za rast drevja in drugih rastlin tudi na 
lokalnem nivoju. Poznavanje mikroklimatskih 
razmer je pomembno za načrtovanje ustreznih 
gozdnogojitvenih ukrepov, še zlasti v luči pod-
nebnih sprememb, ko je že in bo še treba uvajati 
načine prilagodljivega gospodarjenja z gozdovi 
(Lindner in sod., 2002).

Dinarski jelovo-bukovi gozdovi (gozdna 
združba bukve in spomladanske torilnice (Ompha-
lodo-Fagetum)) v Sloveniji pokrivajo več kot 10 % 
vseh gozdnih površin in so eden najbolj razširjenih 
gozdnih vegetacijskih tipov pri nas (Dakskobler, 
2008). To so gospodarsko in ekološko pomembni 
gozdni ekosistemi. Poseben pečat jim dajeta zelo 
razgiban kraški teren in z njim povezana povr-
šinska skalnatost, ki se lokalno zelo spreminja, 
ter pestre talne razmere. Ohranjanje zastora 
drevesih krošenj je v teh gozdovih bistvenega 
pomena, saj v primeru njihove odstranitve na 
večjih površinah obstaja nevarnost erozije tal 
in posledičnega zakrasevanja (na površju so 
vidne predvsem gole, neporasle skale). Navkljub 
relativno dobri ohranjenosti naravnih sestojev 
pa je precejšen delež teh gozdov v zadnjih nekaj 
letih doživel korenite spremembe. Zaradi šte-
vilnih naravnih ujm (žledolom, prenamnožitve 
podlubnikov, vetrolomi) in z njimi povezanimi 
ukrepi gospodarjenja (sanacija poškodovanih 
gozdov) so nastale razmeroma obsežna območja 
presvetljenih ali povsem ogolelih, odprtih površin. 
Najbolj prizadeti so sestoji na rastiščih dinarskega 
jelovo-bukovega gozda na nižjih nadmorskih 

variables were largest during the relatively hot and dry period of summer 2013 (Tmax: 4.9 °C; RVmin: –19.7 percen-
tage points). Based on the measurements of meteorological variables and overstory canopy cover (LiDAR data) 
in thinned stands, we found statistically significant negative linear correlation between canopy cover and Tmax and 
positive correlation between canopy cover and RVmin. Results are discussed in the context of potential impacts of 
ongoing climate change, which are expected to strongly affect the Dinaric silver fir-beech forests in the future due 
to the combination of unfavourable factors, such as reduced mechanical and biological stability of forest stands as a 
consequence of large-scale disturbances, prolonged summer droughts, water-permeable karst terrain and associated 
shallow soils with low water storage capacity.
Key words: Dinaric silver fir-beech forests, air temperature, relative humidity, canopy gaps, overstory canopy 
cover, climate change, Slovenia
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Slika 1: Trinožnik z merilnimi inštrumenti za izmero 
temperature zraka in zračne vlage na eni izmed sestojnih 
vrzeli v Kočevskem rogu. Merilniki so bili nameščeni 
0,5 m nad tlemi ter v posebnem ohišju, zaščiteni pred 
neposrednim sončnim sevanjem (foto: L. Kutnar).
Figure 1: Instruments for measuring air temperature and 
relative humidity on a tripod in one of the canopy gaps 
in Kočevski rog study site. Instruments were installed 0.5 
m above ground and surrounded by radiation shields to 
protect the sensors against direct solar radiation (Photo: 
L. Kutnar).

Kermavnar, j., Ferlan, M., Marinšek, A., Eler, K., Kobler, A., Kutnar, l.: Mikroklimatske razmere v sestojih
in vrzelih dinarskih jelovo-bukovih gozdov Slovenije z vidika podnebnih sprememb

višinah, kjer so bili v preteklosti osnovani nasadi 
iglavcev ali sestoji, v katerih sta prevladovali jelka 
ali smreka. Glede na nekatere napovedi (Kutnar 
in Kobler, 2007) naj bi bili dinarski jelovo-bukovi 
gozdovi še posebno izpostavljeni negativnim 
učinkom podnebnih sprememb, saj naj bi se zaradi 
naraščanja temperatur in pomanjkanja padavin 
znatno zmanjšala ustrezna rastišča za uspevanje 
tega vegetacijskega tipa. Na rastiščih dinarskih 
jelovo-bukovih gozdov bi ob večjih spremembah 
podnebja lahko uspevale bolj toploljubne oblike 
bukovih gozdov ali celo združbe termofilnih 
listavcev. Na podlagi prostorskih modelov sta 
Kutnar in Kobler (2007) ugotovila, da bi lahko 
ob predvidenem scenariju podnebnih sprememb 
(dvig povprečne letne temperature za 2 °C in 

zmanjšanje letne količine padavin za 200 mm) 
dinarskemu jelovo-bukovem gozdu optimalno 
ustrezala celo manj kot tretjina dosedanjih rastišč.

O morebitnih vplivih globalnih podnebnih spre-
memb na mikroklimo v gozdovih lahko sklepamo 
tudi na podlagi primerjave ključnih podnebnih 
parametrov med sestoji in vrzelmi. Poleg tega je smi-
selno te razlike obravnavati v odvisnosti od splošne 
vremenske situacije. Dosedanje študije (npr. von 
Arx in sod., 2013; Davis in sod., 2019) so namreč 
pokazale, da je blažilni vpliv zastora drevesnih 
krošenj v strnjenih gozdnih sestojih najizrazitejši 
v času najbolj zaostrenih razmer (poletna vročina 
in suša). Namen prispevka je analizirati osnovne 
mikroklimatske razmere v vegetacijskem obdobju 
v sestojih in vrzelih v gospodarskih jelovo-bukovih 
gozdovih Slovenije. Osrednji del analiz je namenjen 
primerjavi mikroklime med ohranjenimi sestoji s 
tesnim sklepom krošenj in sestojnimi vrzelmi, ki 
so nastale zaradi poseka dreves. Zanimalo nas je 
tudi, ali se mikroklimatske razmere razlikujejo med 
vegetacijskimi sezonami oz. poletji (junij–avgust), 
npr. med leti 2013 (vroče in sušno; Vertačnik, 2014) 
in 2014 (nestanovitno vreme z relativno veliko 
količino padavin; ARSO, 2014). Zaradi vplivov 
podnebnih sprememb (vročinski valovi, pomanj-
kanje padavin poleti) lahko pričakujemo, da bodo 
v prihodnje zaostrene mikroklimatske razmere, 
podobne tistim poleti leta 2013, vse pogostejše.

2 METODE
2 METHODS

2.1 Študijsko območje in terenske meritve
2.1 Study area and field measurements

Študija je potekala na treh raziskovalnih obmo-
čjih v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih Slo-
venije: Trnovski gozd, Snežnik in Kočevski rog. 
Raziskovalni objekti so na nadmorski višini od 
750 do 900 m. Na vsakem območju smo izbrali 
po tri sklenjene sestoje z ohranjenim sklepom 
krošenj (Slika 2) ter po tri sestojne vrzeli krožne 
oblike (gozdne poseke velikosti 0,4 ha; Slika 3), 
ki so nastale kot posledica sečnje dreves v letu 
2012. Osnovanje vrzeli takih velikosti v večini 
primerov ni ustaljen način obnove/pomladitve 
v obravnavanih gozdnih ekosistemih. Vrzeli so 
bile narejene v okviru aktivnosti projekta LIFE+ 
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Slika 2: Strnjeni gozdni sestoj s sklenjenim sklepom drevesnih krošenj dinarskega jelovo-bukovega gozda na 
območju Trnovskega gozda (foto: L. Kutnar).
Figure 2: Mature stand with dense overstory canopy cover in the Dinaric silver fir-beech forest in the Trnovski gozd 
study site (Photo: L. Kutnar).

Slika 3: Sestojna vrzel na območju Trnovskega gozda. Fotografija je nastala dve leti po poseku dreves  
(foto: L. Kutnar).
Figure 3: Canopy gap in the Trnovski gozd study site. The photograph was taken two years after the trees were cut 
down (Photo: L. Kutnar).

ManFor C.BD, v sklopu katerega smo spremljali 
vplive večnamenskega gospodarjenja na ogljik, 
biotsko pestrost in socio-ekonomske koristi. 
V treh sestojih na vsakem območju je bil opravljen 
posek polovice lesne zaloge sestoja na površini  
0,4 ha (presvetljeni sestoji; Slika 4). Sklenjeni 

sestoji, presvetljeni sestoji in sestojne vrzeli so 
bili v kraških vrtačah, ki so ena od prevladujočih 
konkavnih reliefnih oblik gozdov visokega krasa. 
V vsakem sestoju in vrzeli smo na treh različnih 
mestih (dno oz. središče vrtače, severna stran 
vrtače, južna stran vrtače) postavili merilne 
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inštrumente za izmero temperature zraka (T, °C) in 
relativne zračne vlage (RV, %). Meritve smo opra-
vili z merilniki in hranilniki podatkov DL120TH, 
Voltcraft, ki so bili postavljeni na višini 0,5 m nad 
tlemi (Slika 1). Meritve vremenskih spremenljivk 
so potekale v času vegetacijske sezone, od začetka 
maja do konca oktobra, v letih 2013 in 2014, 
torej prvo in drugo leto po sečnji. Podatki so bili 
samodejno izmerjeni vsakih 30 minut.

2.2 Obdelava podatkov
2.2 Data analysis

Polurne vrednosti za temperaturo in vlažnost so 
bile agregirane (preračunane) v dnevne vrednosti. 
Izračunane vrednosti predstavljajo povprečja za 
vsa tri raziskovalna območja in tri ploskvice oz. 
merilna mesta – vpliva teh dejavnikov (lokacije 
in mikrolokacije znotraj kraške vrtače) v tem 
prispevku ne obravnavamo. Pri analizah smo se 
osredotočili na dve spremenljivki: najvišjo dnevno 
temperaturo (Tmax) in najnižjo dnevno relativno 
vlago (RVmin). Na podlagi dnevnih vrednosti 
(skupno 184 dni za vsako vegetacijsko sezono) 
smo izračunali razlike (Δ = vrzel minus sestoj) za 
Tmax in RVmin. Za vsako od ploskvic/merilnih mest 
smo na podlagi podatkov LiDARskega snemanja 
pridobili podatek glede zastrtosti tal s krošnjami 
dreves (v %) oz. vegetacije, višje od 5 m. Analizirali 
smo odnos (linearno regresijo) med zastorom kro-
šenj vegetacije in Tmax ter med zastorom krošenj in 
RVmin. Pri tej analizi smo za odvisni spremenljivki 
uporabili povprečne vrednosti na nivoju ploskvice, 
izračunane na podlagi obeh vegetacijskih sezon. Pri 
opisu splošne vremenske situacije oz. razlik med 
dvema sezonama smo uporabili nekatere podatke 
za ARSO klimatološke postaje, ki so najbližje razi-
skovalnim območjem: postaja Vojsko za Trnovski 
gozd, postaja Babno Polje za Snežnik in postaja 
Kočevje za Kočevski rog (ARSO, 2019).

3 REZULTATI
3 RESULTS

Vrednosti Tmax so bile v vseh mesecih obeh vegeta-
cijskih sezon višje v vrzelih kot v strnjenih sestojih 
(Slika 5). V letu 2013 je najvišja vrednost (aritme-
tična sredina ± standardni odklon za 9 ploskev oz. 
vrtač) dnevne Tmax v sklenjenih sestojih znašala 31,7 
± 1,3 °C, v vrzelih pa 36,5 ± 1,5 °C. Največja razlika 

(ΔTmax) med sestoji in vrzelmi je bila v povprečju 
julija (5,3 ± 0,6 °C). Povprečna vrednost ΔTmax čez 
celotno sezono 2013 je znašala 3,8 ± 1,8 °C. V letu 
2014 je bila najvišja dnevna izmerjena Tmax v skle-
njenih sestojih 27,8 ± 3,8 °C, v vrzelih pa 33,0 ± 1,8 
°C. Največja ΔTmax med sestoji in vrzelmi je bila v 
povprečju julija (4,2 ± 1,3 °C). ΔTmax čez celotno 
sezono 2014 je v povprečju znašala 3,3 ± 1,5 °C. 
V obeh letih je bila ta razlika najmanjša ob koncu 
vegetacijske sezone, v oktobru: 1,4 ± 1,1 °C leta 
2013 in 1,6 ± 0,8 °C leta 2014 (Slika 5). V času naših 
meritev so temperature zraka dosegle absolutno 
najvišje vrednosti (sestoj: 33,5 °C, vrzel: 39,5 °C) 
v začetku avgusta 2013, kar sovpada z vročinskim 
valom, ki se je v tistem obdobju pojavil v večjem 
delu države (Vertačnik, 2014).

Najnižja relativna zračna vlaga (RVmin) je bila v 
vrzelih znatno nižja kot v sestojih. To velja za vse 
mesece obeh let (Slika 5). V vegetacijski sezoni 
2013 je najnižja vrednost dnevne RVmin v sklenjenih 
sestojih znašala 28,8 ± 3,8 %, v vrzelih pa 19,2 ± 
4,6 % (aritmetična sredina ± standardni odklon 
za 9 ploskev oz. vrtač). Največja razlika (ΔRVmin) 
med sestoji in vrzelmi je bila v povprečju junija 
(–24,0 ± 4,3 odstotnih točk). Povprečna vrednost 
ΔRVmin čez celotno sezono 2013 je znašala –16,3 ± 
7,5 odstotnih točk. V letu 2014 je nejnižja dnevna 
izmerjena RVmin v sklenjenih sestojih znašala 
43,5 ± 17,1 %, v vrzelih pa 28,6 ± 9,8 %. Največja 
ΔRVmin med sestoji in vrzelmi je bila v povprečju 
julija (–16,7 ± 5,5 odstotnih točk). ΔRVmin čez 
celotno sezono 2014 je v povprečju znašala –13,7 
± 6,1 odstotnih točk. V obeh letih je bila ta razlika 
najmanjša oktobra: –7,8 ± 5,9 odstotnih točk leta 
2013 in –7,6 ± 3,4 odstotnih točk leta 2014 (Slika 5).

Največje izmerjene razlike med letoma 2013 in 
2014 so bile v poletnih mesecih (junij–avgust), kar 
potrjujejo tudi podatki za primerljive vremenske 
spremenljivke iz najbližjih postaj ARSO (Pregle-
dnica 1). Primerjava kaže, da je bilo poletje 2013 
na vseh treh lokacijah toplejše (višja povprečna 
temperatura, več vročih dni) ter bolj sušno (nižja 
relativna vlaga, manjša količina padavin) v pri-
merjavi s poletjem v letu 2014.

V presvetljenih sestojih, kjer so posekana 
drevesa pomenila približno polovico celotne 
lesne zaloge sestojev, so se ploskvice oz. merilna 
mesta precej razlikovala glede zastora drevesnih 

Kermavnar, j., Ferlan, M., Marinšek, A., Eler, K., Kobler, A., Kutnar, l.: Mikroklimatske razmere v sestojih
in vrzelih dinarskih jelovo-bukovih gozdov Slovenije z vidika podnebnih sprememb
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Slika 4: Presvetljeni sestoj dinarskega jelovo-bukovega gozda na Snežniku, v katerem je bila leta 2012 posekana 
približno polovica lesne zaloge sestoja. Fotografija je nastala dve leti po sečnji (foto: L. Kutnar).
Figure 4: Thinned stand in the Dinaric silver fir-beech forest in the Snežnik study site, where approx. 50% of stand 
growing stock was felled in year 2012. The photograph was taken two years after tree felling (Photo: L. Kutnar).

krošenj, kar je povezano s prisotnostjo posame-
znih odraslih dreves oz. nadstojne vegetacije, ki 
je ostala v sestoju. Glede na meritve v presvetlje-
nih sestojih smo ugotovili statistično značilno  
(p = 0,002; R2 = 0,33) negativno linearno povezavo 
med zastorom krošenj in vrednostmi Tmax (Slika 
6a). Na ploskvicah z večjim zastorom krošenj so 
bile v povprečju izmerjene nižje najvišje dnevne 
temperature (in obratno). Statistično značilna 
pozitivna povezava (p = 0,005; R2 = 0,28) je bila 
ugotovljena tudi med zastorom krošenj in RVmin 
(Slika 6b). Na merilnih mestih z večjim zastorom 
krošenj so bile v povprečju višje najnižje vrednosti 
relativne vlage (in obratno). Analize nakazujejo, 
da ima zastor krošenj dreves pomembno vlogo pri 
uravnavanju mikroklimatskih razmer v gozdovih.

4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

4.1 Splošno
4.1 General discussion

Gozd z zmanjševanjem temperaturnih in vlažno-
stnih ekstremov blaži mikroklimo (Morecroft in 
sod., 1998). Rezultati naše raziskave kažejo na 
izrazite razlike v temperaturi zraka in relativni zračni 
vlagi med sestoji in vrzelmi v celotni vegetacijski 

sezoni. Z analizami smo potrdili, da so razlike najve-
čje poleti, na višku vegetacijske sezone (julij, avgust), 
ko so ekološke razmere za rast rastlin pogosto manj 
ugodne. Domnevamo, da so ugotovljene razlike 
med sestoji in vrzelmi v poletnem času (ΔTmax: 
4,5 °C; ΔRVmin: 18,0 odstotnih točk) pomembne z 
ekofiziološkega vidika. Višje temperature in nižja 
zračna vlaga neposredno vplivajo na preživetje, 
rast in razmnoževanje rastlin (Davis in sod., 2019). 
Nekatere pozno-sukcesijske drevesne in nelesnate 
rastline na ekstremne razmere odprtih gozdnih 
površin niso optimalno prilagojene. Zelo podobne 
mikroklimatske razmere kot na naših raziskovalnih 
objektih so se vzpostavile na številnih presvetlje-
nih in povsem odprtih gozdnih površinah, ki so v 
dinarskih jelovo-bukovih gozdovih Slovenije nastale 
po zadnjih ujmah oz. velikopovršinskih motnjah. 
Ponekod (Notranjska, Snežniško območje, Trnovski 
gozd) so take površine lahko tudi bistveno večje kot 
vrzeli v naši raziskavi, kar pomeni še večje mikro-
klimatske ekstreme (Abd Latif & Blackburn, 2010).

Izbor let 2013 in 2014 je omogočil primerjavo 
mikroklimatskih razmer med sestoji in vrzelmi v 
dveh meteorološko precej različnih vegetacijskih 
sezonah oz. poletjih. Poletje 2013 je bilo v Slove-
niji med najtoplejšimi, najbolj suhimi in najbolj 
sončnimi v zadnjih desetletjih (Vertačnik, 2014). 
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Slika 5: Najvišja dnevna temperatura zraka (Tmax) in najnižja relativna zračna vlaga (RVmin) v strnjenih sestojih 
in sestojnih vrzelih dinarskih jelovo-bukovih gozdov. Prikazani so okvirji z ročaji za posamezne mesece od maja 
do oktobra v dveh vegetacijskih sezonah 2013 in 2014. Na desni strani slike so za posamezno spremenljivko 
navedene razlike (Δ) med sestoji in vrzelmi po posameznih mesecih, ločeno glede na vegetacijsko sezono.
Figure 5: Maximal daily air temperature (Tmax) and minimal daily relative humidity (RVmin) in closed stands and 
canopy gaps in the Dinaric fir-beech forests. Boxplots are shown for each month from May till October for two 
growing seasons 2013 and 2014. The panels on the right side show the monthly differences (Δ) of Tmax and RVmin 
between closed stand and canopy gap, according to two growing seasons.

Pogostnost izredno vročih in suhih let oz. poletij 
se bo v prihodnje verjetno še povečevala.

V spremenjenih podnebnih razmerah s toplej-
šim ozračjem so lahko strnjeni sestoji z ohranjeno 
sestojno (mikro)klimo zatočišča za gozdne vrste 
rastlin in drugih organizmov (Davis in sod., 2019). 
Kljub temu pa se postavlja vprašanje, v kolikšni 
meri bodo sestoji še sposobni blažiti podnebne 
ekstreme v prihodnosti (De Frenne in sod., 2013). 
Raziskovalci opozarjajo, da je ta sposobnost zaradi 
vpliva podnebnih sprememb, predvsem zaradi 
večanja pogostosti in intenzivnosti naravnih in 
antropogenih motenj, resno ogrožena (von Arx in 
sod., 2013; Davis in sod., 2019). V zmernem pod-
nebnem pasu lahko pričakujemo pogostejša izrazita 
ekstremna vremenska stanja, npr. vročinske valove, 
sušna obdobja in neurja z orkanskim vetrom. Tako 
se povečujejo možnosti ustvarjanja za gozdno rastje 
stresnih razmer (visoka temperatura, neposredna 

izpostavljenost sončni pripeki, nizka vlaga), ki 
neposredno ali posredno povzročajo spremembe 
v vrstni sestavi in strukturi gozdov (Seidl in sod., 
2017). Spremembe bodo v veliki meri odvisne tudi 
od vodne bilance oz. preskrbljenosti gozdnih tal z 
vodo (von Arx in sod., 2013; Davis in sod., 2019), 
pri čemer bodo podnebne spremembe imele tudi 
pomembno vlogo. Še zlasti na kraškem površju je 
pomanjkanje padavin v rastni dobi lahko usodno za 
številne gozdne sestoje in rastlinske vrste, vključno 
z drevesi. Tako so dinarski jelovo-bukovi gozdovi 
še posebej izpostavljeni vplivom podnebnih spre-
memb, predvsem zaradi kombinacije neugodnih 
dejavnikov, kot so zmanjšana mehanska in biološka 
stabilnost sestojev, poletne suše, vodoprepusten 
kraški teren, pogosto plitva tla z majhno sposob-
nostjo zadrževanja vode.

Rezultati naših analiz nakazujejo, da ima zastor 
krošenj dreves pomembno vlogo pri uravnava-
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Preglednica 1: Podatki za izbrane meteorološke spremenljivke (povprečna dnevna temperatura zraka – T, pov-
prečna dnevna relativna vlaga – RV, količina padavin, št. vročih dni) treh ARSO postaj (Vojsko, Babno Polje, 
Kočevje), ki so najbližje raziskovalnim območjem. Na podlagi mesečnih podatkov so bila izračunana povprečja 
(T, RV) in vsote (količina padavin, št. vročih dni) za celotno vegetacijsko sezono (maj–oktober) in ločeno za 
poletne mesece (junij–avgust) (Vir: arhiv ARSO, 2019).
Table 1: Data for selected meteorological variables (mean daily air temperature – T, mean daily relative humidity 
– RV, annual rainfall, number of hot days) for three ARSO meteorological stations (Vojsko, Babno Polje, Kočevje), 
which are closely located to our study sites. Based on the monthly data, mean values (T, RV) and sums (annual 
rainfall, number of hot days) for the whole growing season (May–October) and separately for the summer period 
(June–August) were calculated (Source: ARSO archive, 2019).

Povpr. T [°C] Povpr. RV [%] Količina padavin 
[mm] Št. vročih dni

VOJSKO 
(1065 m nadm. viš.) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Vegetacijska sezona 13,0 12,5 79,3 77,8 1089,1 1150,5 4 0
Poletje 16,3 14,8 71,7 76,3 275,5 648,6 4 0

BABNO POLJE  
(755 m nadm. viš.)
Vegetacijska sezona 13,6 13,3 78,0 79,7 718,6 1010,5 16 1

Poletje 16,6 15,9 73,7 78,0 207,4 495,2 16 1
KOČEVJE  

(467 m nadm. viš.)
Vegetacijska sezona 15,6 15,2 68,7 71,7 633,5 1047,8 30 9

Poletje 18,5 17,5 65,0 70,7 226,9 529,6 30 9

nju mikroklimatskih razmer v gozdovih. Zastor 
krošenj je odločilen dejavnik pri uravnavanju 
količine sončnega sevanja oz. svetlobe, ki prispe 
do gozdnih tal. Spremembe mikroklimatskih 
razmer so najbolj odvisne od stopnje sprememb 
zastiranja krošenj nadstojne vegetacije (Aus-
senac, 2000). Zaradi podnebnih sprememb je 
mogoče pričakovati, da se bodo take značilnosti 
gozdnih sestojev zelo spremenile. To posledično 
pomeni tudi spremembe mikroklime v gozdnih 
sestojih. Ob nadaljnjem povečevanju vremenskih 
ekstremov, ujm in spremljajočih degradacijskih 
procesov (bolezni, škodljivci) se zdijo vse bolj 
verjetni drastični premiki v prostorski razpore-
ditvi potencialnih vegetacijskih tipov gozdov oz. 
skupin podobnih rastišč in območij razširjenosti 
drevesnih vrst, kot so jih napovedale nekatere 
modelne simulacije (npr. Kutnar in sod., 2009).

4.2 Gozdarski in gojitveni vidiki
4.2 Forestry and silvicultural aspects

Še do nedavnega je veljalo, da so v Sloveniji veli-
kopovršinske ujme redke, sedaj pa taki dogodki 

vse bolj krojijo gospodarjenje z gozdovi (Grecs in 
Kolšek, 2016). V obdobju zadnjih nekaj let so bili 
med vsemi poškodovanimi gozdovi površinsko 
najbolj zastopani ravno dinarski jelovo-bukovi 
gozdovi (Brus in Kutnar, 2017). Režim naravnih 
motenj in uveljavljeni načini gospodarjenja v teh 
gozdovih (malopovršinsko ukrepanje, naravna 
obnova) praviloma ne vključujejo velikih sestojnih 
vrzeli (Nagel in sod., 2017). Posledično so glavne 
drevesne vrste dobro prilagojene na pomlajevanje 
pod zastorom (bukev – Fagus sylvatica in jelka 
– Abies alba, vsaj deloma tudi smreka – Picea 
abies), v vrzelih pa se ustvarjajo priložnosti za 
pomlajevanje nekoliko svetloljubnejših drevesnih 
vrst (npr. gorski javor – Acer pseudoplatanus, veliki 
jesen – Fraxinus excelsior, gorski brest – Ulmus 
glabra, ostrolistni javor – Acer platanoides) in 
pionirskih vrst (npr. trepetlika – Populus tremula, 
breza – Betula pendula, vrbe – Salix sp.), zlasti v 
začetnih fazah sukcesijskega razvoja. Pomlajevanje 
pod zastorom, ki mu sledi odpiranje več manjših 
vrzeli, je verjetno primernejši način za uspešno 
naravno pomlajevanje dinarskih jelovo-bukovih 
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Slika 6: Linearna povezava med zastorom drevesnih krošenj [%] in (a) najvišjo dnevno temperaturo zraka [°C] 
– Tmax ter (b) najnižjo dnevno relativno zračno vlago [%] – RVmin. Uporabljeni so bili podatki 27 merilnih mest v 
presvetljenih sestojih dinarskih jelovo-bukovih gozdov, kjer je bila posekana polovica lesne zaloge gozdnega sestoja.
Figure 6: Linear regression between overstory canopy cover [%] and (a) maximal daily air temperature [°C] – Tmax 
and (b) minimal daily relative humidity [%] – RVmin. Data from 27 plots in thinned stands of the Dinaric fir-beech 
forests, where 50% of stand growing stock was removed, were used for this analysis.

gozdov v Sloveniji kot tvorba večjih vrzeli (Rože-
nbergar in Diaci, 2003; Vilhar in sod., 2015). Po 
drugi strani pa je ključnega pomena tudi pozna-
vanje odziva sencovzdržnih in poznosukcesijskih 
(drevesnih) vrst na oblikovanje sestojnih vrzeli na 
večjih površinah (Čater in Diaci, 2017).

Dosedanja raziskovanja so pokazala, da so 
med nosilnimi drevesnimi vrstami jelovo-bukovih 
gozdov precejšnje razlike v odzivu na oblikovanje 
sestojnih vrzeli (Čater in Levanič, 2013; Čater in 
sod., 2014; Čater in Diaci, 2017). Hitre spremembe 
svetlobnih razmer in mikroklime zaradi ujm oz. 
motenj pomembno vplivajo na razvoj pomladka 
drevesnih vrst, ki je pred odstranitvijo zastora 
nadstojnih dreves uspevalo v povsem drugačnih 
okoljskih razmerah. Gozdno drevje s pridom izko-
rišča izboljšane svetlobne razmere v vrzelih le ob 
predpostavki, da drugi ekološki dejavniki (voda/

vlaga, hranila) ne omejujejo rasti mladih dreves. 
Pomanjkanje talne vlage v začetni fazi razvoja klic 
lahko drastično zmanjša gostote mladja (Jarčuška, 
2009). Jelovo-bukovi gozdovi poraščajo mnoga rasti-
šča s plitvimi tlemi na karbonatni geološki podlagi 
(apnenec, dolomit), ki imajo majhno sposobnost za 
zadrževanje vode (Kutnar in sod., 2009). Nosilne 
drevesne vrste omenjenih gozdov so občutljive za 
pomanjkanje vode in daljša sušna obdobja, kar še 
dodatno povečuje dovzetnost za škodljivce in bolezni.

Zaostrene razmere z visoko stopnjo neposredne 
svetlobe, v kombinaciji z višjimi temperaturami 
in manjšo zračno vlago, lahko v večjih vrzelih 
povzročijo zmanjšanje fotosintetske aktivnosti 
in priraščanja bolj občutljivih poznosukcesijskih 
vrst, kot je na primer jelka. Spremembe sestojne 
mikroklime zaradi gozdnogojitvenih ukrepov 
in vpliva podnebnih sprememb zmanjšujejo 
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LATINSKO IME
Dryocoetes himalayensis Strohmeyer, 1908

RAZŠIRJENOST
Himalajski orehov podlubnik izvira s Himalaje, iz osrednje 
Azije. Vnesen je bil v Francijo, Švico, Nemčijo, Slovaško in 
Avstrijo. V Sloveniji ga še nismo našli. 

GOSTITELJI 
Orehi (Juglans spp.) in hruška Pyrus lanata.

OPIS 
Himalajski orehov podlubnik (Coleoptera: Curculionidae, 
Scolytinae) je cilindričen in svetleče svetlo rjav hrošček 
(2,25–3,2 mm) (slika 1). Površina telesa je gosto punkti-
rana in odlakana. Biologija vrste je slabo znana. Podlubnik 
izdeluje rove v skorji dreves, debeline 7 do 45 cm, večinoma 
na višini do 4 m nad tlemi, lahko tudi do 8 m. Ko odrasli 
osebki naselijo gostitelja, v skorji najprej izdolbejo zarodno 
kamrico. Od tam samičke  naredijo več prečnih materinskih 
rovov (2–5 cm dolgi in 1,0–1,6 mm široki) (slika 2), kamor 
zaležejo jajčeca. Iz  njih se izležejo ličinke (larve), ki se 
hranijo s floemom in  tako  izdelujejo larvalne rove, ki so 
razporejeni neenakomerno poleg jajčnih galerij. Njihova 
oblika je izkrivljena in večinoma vzdolžna. Rovni sistem 
je obdan s temno rjavim do črnim nekrotičnim tkivom. 
Obdobje leta se razteza od maja do septembra, vendar ni 
znano, koliko generacij ima vrsta na leto.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
• oslabitev in odmiranje dreves
• temno rjava (skoraj črna) tekočina, ki izteka iz vhodnih  
 odprtin odraslih osebkov (Slika 3)
• nekroze ob rovnih sistemih (črni ali temno rjavi) (Slika 4)
• majhne vhodne in izhodne odprtine
• rovni sistemi v skorji
• odrasli hrošči

VPLIV
Navadni oreh (Juglans regia) je ekonomsko pomembna 
drevesna vrsta, ki se pojavlja tudi v gozdovih. Himalajski 
orehov podlubnik prav tako napada črni oreh (Juglans 
nigra). Je agresiven napadalec in lahko povzroči odmi-
ranje dreves z zmanjšano vitalnostjo. Podlubnik napada 
drevesa z različnim premerom. Na splošno ekologija te 
vrste ni dobro znana, njen učinek pa je zlasti v kombi-
naciji z nekrotičnimi območji okrog rovnih sistemov, ki 
kažejo na glivične okužbe na drevesu, premalo razumljen.

MOŽNE ZAMENJAVE
Himalajskega orehovega podlubnika (Dryocetes himalayensis) 
lahko zamenjamo z domorodno vrsto D. villosus (Fabricius, 
1792) zaradi podobnosti v obliki telesa in pokritosti z dla-
kami. Vrsti razlikujemo glede na morfološke znake, ki jih 
lahko določimo s pomočjo stereo lupe. Larve določimo le 
na osnovi molekularnih metod.

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

Slika 1: Odrasel himalajski orehov podlubnik (Miloš Knižek, Forestry 
and Game Management Research Institute, Češka)
Slika 2: Rovni sistem himalajskega orehovega podlubnika (Miloš 
Knižek, Forestry and Game Management Research Institute, Češka)

Slika 3: Znamenje napada himalajskega orehovega podlubnika 
lubje (Miloš Knižek, Forestry and Game Management Research 
Institute, Češka)
Slika 4: Nekroze okoli rovnega sistema (Miloš Knižek, Forestry 
and Game Management Research Institute, Češka)
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obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 

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

Tisk in oblikovanje publikacije je izvedeno 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 
projekta CRP Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri 
obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji (V4-1818).
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LATINSKO IME
Grosmannia wageneri (Goheen & F. W. Cobb) Zipfel, Z. W. 
de Beer & M. J. Wingf.
(sinonimi: Ceratocystis wageneri Goheen & F. W. Cobb, 
Leptographium wageneri (W. B. Kendr.) M. J. Wingf., 
Ophiostoma wageneri (Goheen & F. W. Cobb) T. C. Harr.)

RAZŠIRJENOST
Bolezen je naravno razširjena v zahodnem delu Severne 
Amerike. V Evropi in drugih predelih sveta še ni poročil 
o njeni prisotnosti.

GOSTITELJI
Iglavci: navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii), 
različne vrste borov (Pinus contorta, P. jeffreyi, P. ponde-
rosa, P. monophylla, P. edulis), najverjetneje tudi rdeči bor  
(P. sylvestris).

OPIS 
Bolezen počrnelost korenin povzroča gliva Grosmannia 
wageneri, ki z razraščanjem micelija v prevodnih elementih in 
nastankom til, ki povzročijo zamašitev trahealnih elementov 
v ksilemu, preprečuje prevajanje vode v drevesu (bolezen 
prevajalnih elementov drevesa; traheomikoza). Gliva se 
razmnožuje predvsem nespolno, spolni stadij (teleomorf) 
glive je redek. Na kratke razdalje (med drevesi) se gliva širi 
tudi prek koreninskih stikov. Njena posebnost je micelij, 
ki lahko izrašča iz okužene korenine v okoliško prst do 
sosednje zdrave korenine, v katero nato vstopi skozi rane ali 
naravne odprtine. Na daljše razdalje so vektorji bolezni hrošči 
(predvsem iz družine Curculionidae), ki se prehranjujejo na 
koreninah in s seboj prenašajo trose (konidije), iz katerih se 
razvije micelij glive.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
Pri vseh gostiteljih so simptomi bolezni podobni. Na pri-
zadetih drevesih so iglice pogosto manjše kot na zdravih 
drevesih, lahko postanejo rumene ali rjave ali predčasno 
odpadejo (slika 1). Za bolezen so najbolj značilni črni 
tangencialni pasovi v beljavi (sliki 2 in 3), ki so pogosto 
najširši na koreninskem vratu in se zožijo navzgor po deblu 

ter navzdol do koreninic. Črno obarvanje lesa je posledica 
temnega micelija, ki se razrašča v traheidah (slika 4). Na 
spodnjem delu debla se občasno lahko pojavi tudi izcejanje 
smole, višinska rast pa pojenja nekaj let, preden drevo odmre.

VPLIV
Okužena drevesa nekaj let po okužbi slabo priraščajo, hirajo, 
nato največkrat odmrejo. Bolezen je velika grožnja nasadom 
duglazije (P. menziesii) in rumenega bora (P. ponderosa). V 
lesu okuženega drevesa se micelij razrašča v višino tudi do 
2 m na leto in doseže višino do 15 m. Bolezen je postala 
pomembna v zadnjih dveh desetletjih in sovpada z zasadi-
tvijo velikih površin dovzetnih vrst ter večjo uporabo težke 
mehanizacije v gozdarstvu. Za zatiranje bolezni ni na voljo 
kemičnih ali bioloških fitofarmacevtskih sredstev. Širjenje 
lahko omejimo z odstranjevanjem obolelih dreves in z izvaja-
njem gozdnih opravil na način, ki v najmanjši meri povzroča 
mehanske poškodbe sestoja (predvsem korenin). Glive G. 
wageneri v Evropi in Sloveniji še nismo našli, vendar bi ji 
evropske podnebne razmere in gostitelji z veliko verjetnostjo 
omogočali preživetje in razširitev. V primeru vnosa glive v 
evropski prostor so potencialni vektorji bolezni domorodni 
koreninarji (hrošči iz rodu Hylastes spp.) in domorodni 
rilčkarji (Pissodes spp.). V Evropi bi pojav bolezni lahko 
povzročil znatno gospodarsko in ekološko škodo, zato je 
nadzor nad uvozom iglavcev iz Severne Amerike in vektorji 
ključni ukrep za preprečitev vnosa.  

MOŽNE ZAMENJAVE
Občasno je mogoča zamenjava z glivami modrivkami v lesu, 
ki jih prenašajo podlubniki. Zunanji simptomi (manjše iglice, 
sprememba barve iglic, odpadanje in venenje iglic, odmiranje 
posameznih vej, presvetljena krošnja, slabše priraščanje) so 
podobni tistim, ki jih lahko povzročajo tudi drugi škodljivci 
koreninskega sistema, npr. Armillaria spp., Heterobasidion 
spp., Coniferiporia weirii, Phaeolus schweinitzii.

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

Počrnelost korenin
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ČE OPAZITE OPISANE SIMPTOME ALI NAJDETE ŠKODLJIVCA, 
obvestite Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov) ali 
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Slika 1: Obsežna osutost krošnje okužene duglazije (desno) v 
primerjavi z neokuženo (levo) (foto: Donald Owen, California 
Department of Forestry and Fire Protection, Bugwood.org)
Slika 2: Značilna znamenja bolezni so vidna pod skorjo v predelu 
panja in korenin. (foto: Donald J. Goheen, USDA Forest Service, 
Bugwood.org)

Slika 3: Prečni prerez korenine z micelijem glive G. wageneri v 
beljavi (foto: USDA Forest Service - Ogden, USDA Forest Service, 
Bugwood.org) 
Slika 4: Razraščanje micelija glive G. wageneri v prevodnih 
elementih (traheidah) lesa iglavcev (foto: USDA Forest Service - 
Ogden, USDA Forest Service, Bugwood.org)

Tisk in oblikovanje publikacije je izvedeno 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 
projekta CRP Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri 
obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji (V4-1818).
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tekmovalno moč jelke, ki je uspešnejša na vla-
žnejših in hladnejših rastiščih, saj potrebuje 
dovolj talne in zračne vlage (Diaci in sod., 2010). 
Ustrezni načini gospodarjenja z jelko vključujejo 
daljše pomladitvene dobe, postopno odpiranje 
vrzeli ter gozdnogojitvene ukrepe, ki pospešujejo 
raznomerno strukturo sestojev (Čater in Levanič, 
2013). Jelka sicer dobro izkorišča povečan dotok 
(razpršene) svetlobe do gozdnih tal v vrzelih, 
vendar je prilagoditveni čas bistveno daljši kot pri 
bukvi (Čater in sod., 2014). Študije so pokazale, 
da je jelka tudi bolj občutljiva za temperaturna 
nihanja in pomanjkanje padavin oz. za sušni stres 
v primerjavi s smreko in bukvijo (Čater in sod., 
2014; Čater in Diaci, 2017). Naravno pomlajeva-
nje jelke v večjih vrzelih je lahko do neke mere 
oteženo že zaradi obilnega pomlajevanja bukve 
in njene konkurenčne moči, saj mladje bukve v 
zgodnjih fazah razvoja raste bistveno hitreje. Po 
drugi strani pa lahko takšna prevlada bukve v 
prvih fazah po motnji ugodno vpliva na nadaljnji 
uspeh jelke, ki se lahko nasemeni kasneje v strnjena 
bukova mladovja, kjer je zaščitena pred močnim 
poletnim osončenjem in drugimi neugodnimi 
dejavniki (Diaci in sod., 2010). Poleg neugo-
dnih abiotskih (mikroklimatskih) dejavnikov in 
kompeticijskih odnosov (konkurenca zeliščne 
plasti) v vrzelih je pri pomlajevanju jelke nujno 
treba upoštevati tudi vpliv drugih motenj, zlasti 
objedanje velikih rastlinojedih parkljarjev (npr. 
Klopčič in sod., 2010; Simončič in sod., 2019). 
Podatki naših popisov pritalne vegetacije na 
obravnavnih ploskvah dve leti po poseku (leto 
2014) nakazujejo, da je pokrovnost jelke v zeliščni 
in grmovni plasti statistično značilno manjša v 
vrzelih kot pod zastorom (kontrola). Pokrovnost 
drugih glavnih drevesnih vrst (bukev, smreka, 
gorski javor) se ni značilno razlikovala med sestoji 
in vrzelmi. Tudi v raziskavi Diacija in sod. (2010) 
niso potrdili hipoteze o lažjem uveljavljanju jelke 
v večjih sestojnih vrzelih gospodarskih gozdov.

Bukev ima v primerjavi z jelko praviloma 
bistveno večje in hitrejše prilagoditvene sposob-
nosti na fiziološkem, morfološkem in rastnem 
nivoju na razmere neposrednega sončnega sevanja 
in povečane evapotranspiracije (Čater in Levanič, 
2013; Čater in sod., 2014). Takšne rastne razmere 
se pojavljajo v sestojnih vrzelih, predvsem na 

sredini oz. na bolj izpostavljenih delih, kot so 
severni rob vrzeli, južna pobočja ipd. Bukovo 
mladje lahko uspeva v zelo različnih svetlobnih 
razmerah (Roženbergar in Diaci, 2012). Vendar 
so na izrazito prisojnih in toplih (mikro)rastiščih 
ekološke razmere tudi za bukev dokaj neugodne 
in je tudi pomlajevanje oteženo. Za razliko od 
jelke in bukve je smreka bolj svetloljubna vrsta 
oz. slabše prenaša zasenčenje. Zato je pričakovati, 
da bi se višinska rast in debelinsko priraščanje te 
vrste v vrzelih značilno povečala, kar pa v študiji 
Čatra in Diacija (2017) niso uspeli potrditi. Večji 
delež smreke v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih 
v prihodnje ni smiselno pričakovati, predvsem 
zaradi njene dovzetnosti za različne abiotske 
(vetrolomi, suša) in biotske (podlubniki) motnje 
ter njihovo medsebojno vplivanje. Kljub temu jo 
je smiselno upoštevati kot spremljevalno vrsto 
(Brus in Kutnar, 2017). Raziskave kažejo, da v 
naravnem podmladku na rastiščih dinarskih 
jelovo-bukovih gozdov lahko gorski javor kot 
svetloljubna vrsta precej poveča svoj delež. Vendar 
so drevesca pogosto poškodovana, objedena in 
slabe kakovosti (Brus in Kutnar, 2017).

Kljub potencialno neugodnim ekološkim dejav-
nikom v vrzelih je lahko uspevanje občutljivejših 
vrst omogočeno oz. do neke mere celo pospešeno 
zaradi vpliva specifičnih mikrorastiščnih razmer. 
Za dinamiko pomlajevanja v vrzelih je značilno, 
da je mladje gozdnega drevja prostorsko neena-
komerno porazdeljeno, kar nakazuje razlike med 
mikrorastišči (Vilhar in sod., 2015; Fidej in sod., 
2017). Dinarski jelovo-bukovi gozdovi uspevajo na 
kraškem terenu, kjer se lokalni topografski in talni 
dejavniki hitro spreminjajo na majhnih razdaljah 
(Kobal in sod., 2015). Tako lahko vrtače, kot ena 
najbolj značilnih reliefnih oblik kraškega površja, 
pozitivno vplivajo na pomlajevanje manj prilago-
dljivih vrst na stresne mikroklimatske razmere. 
V južnih predelih (severna lega) vrtač v sestojnih 
vrzelih je ugodnejša mikroklima in so manjši eks-
tremi. Take razlike v mikroklimi znotraj kraških 
vrtač lahko potrdimo tudi s podatki naših meritev 
(analize v tem članku niso prikazane). Na splošno 
se lahko heterogene mikrorastiščne razmere v 
vrzelih in njihova časovna in prostorska dinamika 
odražajo v pestrem mozaiku drevesnih vrst, ki se 
zelo razlikujejo glede ekoloških potreb (npr. sen-
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covzdržne poznosukcesijske vrste in svetloljubni 
pionirji) (Van Couwenberghe in sod., 2010; Diaci 
in sod., 2012; Kern in sod.,2013). Po drugi strani 
pa so lahko dna kraških vrtač v sestojnih vrzelih 
zelo neugodna mesta za pomlajevanje drevesnih 
vrst. Konkavna oblika terena, globlja tla in spiranje 
hranil z višjih predelov vrtač na dno lahko povzro-
čijo bujen in hiter razvoj zeliščne plasti, predvsem 
na najbolj produktivnih rastiščih. Ponekod lahko 
nitrofilne vrste visokih steblik in grmovnic (npr. 
velika kopriva – Urtica dioica, bezeg – Sambucus sp., 
robide – Rubus sp.) povsem prerastejo drevesne vrste 
in bistveno vplivajo ali celo zatrejo njihov nadaljnji 
razvoj. Te nezaželene vrste se po navadi najbolj bujno 
razrastejo v osrednjem delu sestojne vrzeli, zato 
tam nastaja suboptimalni razvoj mlajših razvojnih 
faz gozdnega drevja (Roženbergar in Diaci, 2012; 
Vilhar in sod., 2015). Na bolj izpostavljenih delih 
vrzeli ali na mikrorastiščih s plitvejšemi tlemi pa 
pogosto rastejo različne vrste gozdnih in negozdnih 
vrst trav, visoka zelišča ali celo invazivne tujerodne 
vrste, ki praviloma uspevajo na ruderalnih rastiščih 
in so bolje prilagojena na mikroklimatske ekstreme.

Vplivi podnebnih sprememb na vzorce pomlaje-
vanja drevesnih vrst so zapleteni in veljajo še za slabo 
raziskano tematiko v ekologiji gozdov; posledično so 
napovedi o nadaljnjem razvoju gozdnih ekosistemov 
precej negotove. Nastanek večjih sestojnih odprtin 
po naravnih ali antropogenih motnjah se odraža 
tudi v vzorcih pomlajevanja glavnih drevesnih vrst 
dinarskih jelovo-bukovih gozdov. Kratkoročno je 
mogoče pričakovati, da se bo v prihodnje znatno 
povečal delež bukve, saj je to dominantna vrsta v 
pomladitvenem sloju večine slovenskih gozdov 
(Poljanec in sod., 2012). V gozdovih, kjer bukev 
in jelka sobivata (dinarski jelovo-bukovi gozdovi), 
se bo razmerje med obema vrstama spremenilo v 
prid bukve tudi zaradi njene ugodnejše populacijske 
strukture, saj pri jelki očitno primanjkuje podmladka 
oz. dreves v nižjih debelinskih stopnjah. Dodatno 
pomlajevanje jelke moti tudi močno objedanje 
rastlinojedov (Veselič, 2017). V Sloveniji je zmanj-
ševanje deleža jelke v Dinaridih zaradi vseh naštetih 
dejavnikov izrazito hitro (Diaci in sod., 2010). 
Na dolgi rok pa so najbolj pesimistični podnebni 
scenariji modelnih napovedi sprememb bukovih 
gozdov pokazali, da bi sedanja mezofilna bukova 
rastišča večinoma postala neprimerna za rast buko-

vih gozdov (Kutnar in sod., 2012). Delež dinarskih 
jelovo-bukovih gozdov bi se lahko v naslednjih 
nekaj desetletjih občutno zmanjšal na račun bolj 
termofilnih bukovih združb. Bukev, jelko, smreko 
in plemenite listavce bi tako postopoma zamenjali 
nekateri bolj termofilni listavci, ki so glavne vrste 
sedanjih toploljubnih gozdnih združb predvsem v 
subsredozemskem fitogeografskem območju Slo-
venije. Omenjene drevesne vrste so bistveno bolje 
prilagojene na toplejše (mikro)klimatske razmere 
in odpornejše proti poletni suši. Na splošno naj bi 
v gozdovih zmernega podnebnega pasu Evrope in 
Severne Amerike večina sprememb nastala v smeri 
t.i. »termofilizacije« – zmanjšanje števila rastlinskih 
vrst, ki so prilagojene na hladnejše razmere, in 
povečanje števila vrst, prilagojenih na toplejše (in 
sušnejše) podnebje. Tovrstne spremembe ne veljajo 
zgolj za drevesne vrste, ampak tudi glede sestave 
pritalne gozdne vegetacije (De Frenne in sod., 
2013; Stevens in sod., 2015). Podnebne spremembe 
ne bodo vplivale samo na vegetacijsko podobo 
oz. vrstno sestavo gozdov, temveč bodo verjetno 
povzročile tudi degradacijo habitatov in omejile 
zmožnost gozdov za zagotavljanje ekosistemskih 
storitev (Seidl in sod., 2017).

5 POVZETEK
V članku smo predstavili razlike v osnovnih 
meteoroloških spremenljivkah (temperatura 
zraka, zračna vlažnost) med strnjenimi sestoji 
in sestojnimi vrzelmi dinarskih jelovo-bukovih 
gozdov Slovenije. Raziskovalna območja naše 
študije so bila izbrana na treh lokacijah visokega 
krasa: Trnovski gozd, Snežnik in Kočevski rog. 
Na vsakem območju smo izbrali po tri sklenjene 
sestoje z ohranjenim sklepom krošenj ter po tri 
sestojne vrzeli krožne oblike velikosti 0,4 ha, 
ki so nastale kot posledica sečnje dreves v letu 
2012. V treh sestojih na vsakem območju je bil 
istega leta opravljen posek polovice lesne zaloge 
sestoja na površini 0,4 ha (presvetljeni sestoji). 
V vsakem sestoju in vrzeli smo v letih 2013 in 2014 
v vegetacijski sezoni (od maja do oktobra) merili 
temperaturo zraka in relativno zračno vlago. Pri 
analizah smo se osredotočili na dve spremenljivki: 
najvišjo dnevno temperaturo (Tmax) in najnižjo 
dnevno relativno vlago (RVmin). Poleg razlik med 
sestoji in vrzelmi glede temperature in vlažnosti 
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smo ugotavljali tudi, kako so razlike odvisne od 
splošnih meteoroloških razmer širšega območja – 
primerjava dveh meteorološko relativno različnih 
vegetacijskih sezon 2013 in 2014.

V obeh vegetacijskih sezonah so bile vrednosti 
Tmax višje v vrzelih kot pa v strnjenih sestojih, 
RVmin pa je bila pričakovano znatno nižja. V luči 
podnebnih sprememb smo primerjali vegetacijski 
sezoni z razmeroma različno splošno vremensko 
situacijo. Vegetacijska sezona (maj–oktober) 
2013 je bila toplejša in bolj sušna kot sezona 
naslednjega leta, kar še zlasti velja za poletne 
mesece (junij–avgust). To lahko potrdimo tudi s 
podatki naših meritev. V letu 2013 je bila razlika 
v Tmax med sestoji in vrzelmi v celotni vegetacijski 
sezoni v povprečju za 0,5 °C višja kot v vegetacij-
ski sezoni 2014. V poletnih mesecih je omenjena 
razlika znašala 0,8 °C. Razlike v RVmin med sestoji 
in vrzelmi so bile leta 2013 za 2,6 (vegetacijska 
sezona) oz. za 3,4 odstotne točke (poletje) višje 
kot leta 2014. Na osnovi meritev v presvetljenih 
sestojih smo ugotovili statistično značilno nega-
tivno linearno povezavo med zastorom krošenj 
in vrednostmi Tmax ter pozitivno povezavo med 
zastiranjem tal s krošnjami nadstojne vegetacije 
in vrednostmi RVmin.

Rezultati potrjujejo, da ima zastor krošenj 
dreves pomembno vlogo pri uravnavanju mikro-
klimatskih razmer v gozdu. V primeru zmanjšanja 
ali popolne odstranitve zastora nadstojne vegetacije 
nastajajo zelo zaostrene mikroklimatske razmere. 
V zadnjih nekaj letih so dinarski jelovo-bukovi 
gozdovi doživeli precejšnje spremembe v strukturi 
sestojev zaradi naravnih ujm (žledolom, gradacije 
podlubnikov, vetrolomi) in velikopovršinskih 
motenj povezanih z gospodarjenjem (sanacija 
po ujmah poškodovanih gozdov). Dodatno so 
ti gozdni ekosistemi zaradi kraškega površja na 
apnencu precej občutljivi za vplive podnebnih 
sprememb, ki se običajno odražajo kot pomanj-
kanje padavin v času, ko je voda za rast gozdne 
vegetacije najbolj potrebna, ter kot temperaturni 
ekstremi zaradi vse pogostejših vročinskih valov.

Izsledki študije so prikazani v kontekstu pod-
nebnih sprememb in z vidika gojenja gozdov. Eno 
od ključnih vprašanj se nanaša na obnovo gozdnih 
ekosistemov po ujmah. V sklopu naše študije se 
sprašujemo, kakšni so verjetni učinki spremenjenih 
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ekoloških razmer v sestojnih vrzelih na glavne dreve-
sne vrste dinarskih jelovo-bukovih gozdov ter kako 
bi čedalje pogostejše in vse bolj intenzivne motnje 
lahko vplivale na nadaljnji razvoj teh ekološko in 
ekonomsko pomembnih gozdov v Sloveniji.

5 SUMMARY

The present work introduces the observed differences 
in basic meteorological variables (air temperature, 
relative humidity) between the intact mature forests 
and the artificially created canopy gaps in the Dina-
ric fir-beech forests, Slovenia. The study sites were 
selected in three locations, characteristic of high-
-karst area: Trnovski gozd, Snežnik and Kočevski 
rog. At each site, we selected three closed stands with 
preserved canopy closure and three circular canopy 
openings of 0.4 ha in size, which were created by 
tree felling in 2012. Moreover, three thinned stands, 
where partial cutting (50% of the stand growing stock 
removed in treatment area of 0.4 ha) was performed, 
were selected at each site. In each stand and canopy 
gap, we measured air temperature and relative air 
humidity in two growing seasons (May–October): 
2013 and 2014. In the analyzes, we focused on two 
variables, i.e. maximum daily temperature (Tmax) 
and minimum daily relative humidity (RVmin). In 
addition to the differences between closed stands 
and canopy gaps regarding the temperature and 
humidity, we also observed how these differences 
depended on the general meteorological conditi-
ons, by comparing the two growing seasons with 
contrasting summers (2013 vs. 2014).

Measured Tmax values were higher in gaps than 
in intact stands in both growing seasons, and RVmin 
was, as expected, significantly lower. In the context 
of climate change, we compared the growing sea-
sons with a relatively contrasting general weather 
situation. The vegetation season 2013 was warmer 
and drier than the season of the following year, 
which is especially true for the summer months 
(June–August). This can also be confirmed by the 
data of our field measurements. In 2013, the Tmax 
difference between stands and gaps over the whole 
growing season was on average 0.5 °C higher com-
pared to the growing season 2014. In the summer 
months, this difference accounted for 0.8 °C. 
Differences in 2013 for the RVmin between stands 
and gaps were on average 2.6 (vegetation season) 



GozdVestn 77 (2019) 10406

Kermavnar, j., Ferlan, M., Marinšek, A., Eler, K., Kobler, A., Kutnar, l.: Mikroklimatske razmere v sestojih
in vrzelih dinarskih jelovo-bukovih gozdov Slovenije z vidika podnebnih sprememb

and 3.4 (summer) percentage points higher than in 
2014. Based on measurements in thinned stands, 
we found a statistically significant negative linear 
relationship between canopy cover and daily Tmax 
values and a positive correlation between canopy 
closure and daily RVmin.

The results confirm that the tree canopy cover 
plays an important role in regulating forest micro-
climate. The reduction or complete removal of 
cover of overstory vegetation result in significant 
changes in microclimatic conditions. Dinaric 
fir-beech forests have experienced remarkable 
changes in the stand structure over the past few 
years due to natural disturbances (ice storms, bark 
beetle outbreaks, windthrows) and large-scale 
disturbances related to management (i.e. salvage 
logging of damaged forests). In addition, these 
forest ecosystems on karstic terrain (limestone 
bedrock) are quite sensitive to the predicted effects 
of climate change, which are usually reflected as a 
lack of sufficient rainfall in periods when water is 
most needed for the growth of forest vegetation, 
and as temperature extremes due to increasing 
frequency and intensity of heat waves.

The main findings of this study are discussed in 
the context of climate change and from the silvicul-
tural perspective. One of the major issues concern 
the restoration and revitalization of forest ecosystems 
after the large-scale disturbances. We discuss how 
altered ecological conditions in canopy gaps could 
affect key tree species in the Dinaric fir-beech forest 
and how increasing and more intense disturbances 
could impact on the further development of these 
Slovenian forests, which are important in terms of 
ecology and timber production.
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Izvleček:
Piškur, B., Kavčič, A., Hauptman, T., Smolnikar, P., Krajnc, N., Triplat, M.: Karantenski škodljivi organizmi v 
slovenskih gozdovih – ali smo pripravljeni?; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v 
angleščini, cit. lit. 15. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V veljavo prihaja nova zakonodaja EU na področju zdravja rastlin, t.i. Uredba o zdravju rastlin, ki bo zavezujoča za vse 
države članice. Po tej uredbi bodo morale posamezne države EU izvajati aktivnosti za preprečevanje vnosa na ozemlje 
Unije in širjenja po njem za karantenske škodljive organizme za Unijo. Uredba državam članicam med drugim nalaga 
izvajanje večletnih programov preiskav, pripravo načrtov izrednih ukrepov ter izvajanje simulacijskih vaj za predpisane 
karantenske organizme, škodljive za rastline na območju EU. Nova zakonodaja zadeva zelo različna področja, zato bo 
treba izvajanje zahtev EU ustrezno prilagajati glede na posamezne panoge (npr. hortikultura, kmetijstvo, gozdarstvo). 
Uveljavitev nove zakonodaje bo še posebno velik izziv v gozdarstvu, saj so gozdovi izredno kompleksni ekosistemi 
s številnimi posebnostmi, ki jih bo treba upoštevati in temu primerno prilagoditi ukrepe. V Sloveniji bo še posebno 
velik zalogaj usklajevanje Uredbe o zdravju rastlin s predpisi na področju gozdarstva in varstva okolja. Izziva smo se 
lotili v projektu CRP Razvoj organizacijske in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje ob izbruhu gozdu škodljivih 
organizmov, katerega glavni cilj je povezati organizacije, potrebne za izvajanje aktivnosti ob pojavu karantenskega 
škodljivega organizma v gozdu in določiti njihove naloge, pripraviti seznam ustrezno usposobljenih izvajalcev ukrepov 
ter izdelati predlog za načrte izrednih ukrepov za prednostne škodljive organizme za izbruhe v gozdu.
Ključne besede: gozd, karantenski škodljivi organizmi, gozdarski izvajalci, ukrepi, zakonodaja

Abstract:
Piškur, B., Kavčič, A., Hauptman, T., Smolnikar, P., Krajnc, N., Triplat, M.: Quarantine pests in Slovenian forests 
– are we ready?; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 77/2019, vol 10. In Slovenian, abstract in 
English, lit. quot. 15. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The new EU legislation in the field of plant health, i.e. Plant Health Regulation, which will be mandatory for all 
member states, is entering into force. According to this Regulation, individual EU countries will have to perform 
activities for preventing entry and spreading of the quarantine pests in the territory of the Union. Among other things, 
the Regulation assigns execution of multi-year survey programs, preparation of contingency plans and performing 
simulation exercises for selected quarantine pests, harmful for the plants in the EU area, to the member countries. The 
new legislation addresses very diverse fields therefore the EU requirements will have to be performed accordingly to 
the individual sectors (e.g. horticulture, agriculture, forestry). The enforcement of the new legislation will represent 
a major challenge in the forestry, since the forests are extremely complex ecosystems with numerous features, which 
will have to be considered and to which the actions will have to be adjusted. In Slovenia, the harmonization of the 
Plant Health Regulation with the legislation on the field of the forestry and environment protection will represent a 
vast undertaking. We addressed the challenge in the CRP project, Development of the organizational and technical 
support for effective actions against the outbreaks of forest pests. Its primary goal is to connect organizations, needed 
for performing activities on occasion of quarantine pest outbreak in the forest, to set their tasks, prepare a list of adequa-
tely trained entrepreneurs, and to prepare the contingency plans for priority pests and their outbreaks in the forest. 
Key words: forest, quarantine pests, forestry entrepreneurs, actions, legislation
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1 UVOD
Karantenski škodljivi organizmi (KŠO) za določeno 
območje so po definiciji Organizacije Združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter 
Mednarodne konvencije o varstvu rastlin (IPPC) 
tisti škodljivi organizmi, ki lahko gospodarsko 
pomembno prizadenejo zadevno območje, vendar 
tam še niso navzoči ali pa so, vendar še niso splošno 
razširjeni in so pod uradnim nadzorom (ISPM 
5, 2017). S 14. decembrom 2019 bo začela veljati 
nova zakonodaja Evropske Unije (EU) s področja 
zdravja rastlin, in sicer Uredba (EU) 2016/2031 
(Uredba o zdravju rastlin), ki določa pravila za 
določitev fitosanitarnih tveganj, ki jih predstavlja 
katera koli vrsta, različek ali biotip patogenih orga-
nizmov, živali ali parazitskih rastlin, ki škodujejo 
rastlinam ali rastlinskim proizvodom (škodljivi 
organizmi rastlin), ter ukrepe za zmanjšanje takih 
tveganj na sprejemljivo raven (Poglavje I, 1. člen). 
Uredba o zdravju rastlin določa merila za uvrstitev 
na sezname KŠO, med njimi tudi take, ki so poten-
cialno nevarni za gozdne lesnate rastline in s tem za 
gozdove. Uredba je zato pomemben dokument na 
področju varstva gozdov, zato jo bomo morali za 
preprečevanje širjenja in izkoreninjanje škodljivih 
organizmov rastlin ter zagotavljanje visoke ravni 
zdravja rastlin, varstva potrošnikov in okolja znotraj 
Unije udejanjiti tudi v gozdarstvu. Nova zakonodaja 
uvaja termin »karantenski škodljivi organizmi 
za Unijo«, ki pomeni tiste škodljive organizme 
rastlin, katerih vnos na ozemlje Unije ter ustalitev 
na njenem območju in širjenje po njem ali, če so 
navzoči, vendar niso splošno razširjeni, vnos na 
tiste dele ozemlja, kjer niso navzoči, ter ustalitev na 
njih in širjenje po njih bi povzročili nesprejemljive 
gospodarske, okoljske ali družbene učinke na oze-
mlju Unije. Zato je za take organizme treba sprejeti 
ukrepe za preprečevanje njihovega vnosa na celotno 
ozemlje Unije in širjenja po njem (8. člen). Ome-
njena uredba vključuje škodljive organizme rastlin 
ne samo glede na njihove vplive na gospodarstvo, 
ampak tudi glede na njihove družbene in okoljske 
vplive, kot so tveganje za kakovost naravnih virov, 
varnost hrane, biotsko raznovrstnost, ohranjenost 
gozdov in drugih naravnih ekosistemov, turizem 
idr. (Poglavje I, Oddelek 2). V Uredbi o zdravju 
rastlin so dodatno opredeljeni škodljivi organizmi, 
ki imajo najbolj resne potencialne gospodarske, 

okoljske ali družbene učinke za ozemlje Unije, in 
sicer kot »prednostni škodljivi organizmi« (9. člen). 

Uredba o zdravju rastlin bo od 14. decembra 
2019 naprej splošno veljavna, zavezujoča in 
neposredno uporabna v vseh državah članicah 
EU. Fizične in pravne osebe, države članice in 
vse zadevne institucije EU bodo morale Uredbo 
o zdravju rastlin v celoti upoštevati. Cilj nove 
zakonodaje je posodobiti področje zdravstvenega 
varstva rastlin v EU in omogočiti učinkovitejše 
ukrepanje za zaščito ozemlja Unije in rastlin na 
njenem območju, hkrati pa zagotoviti varno trgo-
vanje in blažiti vplive podnebnih sprememb na 
zdravje rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu. Skupaj 
z dopolnilnimi akti bo Uredba o zdravju rastlin 
med drugim omogočila večjo zaščito krajine in 
gozdov ter javnih in zasebnih zelenih površin, 
manjšo uporabo pesticidov, poenostavljene in 
bolj pregledne administrativne postopke, večjo 
sledljivost blaga ter večjo finančno podporo v EU 
za izvajanje ukrepov nadzora in izkoreninjenja 
ali omejevanja širjenja rastlinskih škodljivih 
organizmov (povzeto po https://ec.europa.eu/
food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/
new_eu_rules_en). Nova zakonodaja s področja 
zdravja rastlin med drugim uvaja obvezne večle-
tne programe preiskav z namenom ugotavljanja 
navzočnosti KŠO za Unijo na območjih, kjer ni 
znano, da bi bili taki organizmi navzoči, ter navaja 
strožje zahteve glede razmejenih območij ob 
njihovem pojavu oz. izbruhih. Uredba o zdravju 
rastlin predvideva tudi pripravljenost držav članic 
na morebitne izbruhe prednostnih KŠO, kar naj 
bi države izkazovale z vnaprej pripravljenimi 
in redno posodobljenimi načrti ukrepov, ki se 
testirajo s simulacijskimi vajami. Ob pojavu oz. 
izbruhu prednostnega škodljivega organizma 
morajo države članice takoj sprejeti akcijski načrt 
za njegovo izkoreninjenje. 

Uredbo o zdravju rastlin pomembno dopol-
njuje Uredba (EU) 652/2014, ki ureja upra-
vljanje odhodkov iz splošnega proračuna EU 
(nepovratna sredstva EU) za izvajanje ukrepov 
na področju zdravja rastlin, določenih v Uredbi 
(EU) 2016/2031. 

V Sloveniji je na področju zdravja rastlin trenu-
tno veljaven Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
(ZZVR-1), ki temelji na Direktivi Sveta 2000/29/
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ES, predhodnici Uredbe o zdravju rastlin. Na 
podlagi ZZVR-1 so v zdravstveno varstvo rastlin 
v gozdarstvu v Sloveniji vključeni Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (UVHVVR), kot osrednji uradni organ, 
odgovoren za zdravstveno varstvo rastlin v Slo-
veniji, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) ter pooblaščeni 
izvajalci nalog zdravstvenega varstva rastlin. 
UVHVVR med drugim skrbi za koordinacijo 
izvajalcev nalog zdravstvenega varstva rastlin in 
poročanje Evropski komisiji. Naloge, ki jih opra-
vljajo pooblaščeni izvajalci, obsegajo fitosanitarne 
preglede ter druge strokovne naloge na področju 
zdravstvenega varstva rastlin. V gozdarstvu so 
za omenjene naloge pooblaščeni izvajalci javne 
gozdarske službe (Zavod za gozdove Slovenije, 
Gozdarski inštitut Slovenije). Gozdarski inštitut 
Slovenije opravlja tudi naloge diagnostičnih 
preiskav. 

Globalizacija, še posebno mednarodne trgovine 
in migracije ljudi, pospešuje premike tujerodnih 
organizmov, ki so lahko škodljivi za gozdove in 
druge ekosisteme (npr. Santini in sod., 2013). 
Poleg tega podnebne spremembe, vključujoč 
vse pogostejše in vse bolj ekstremne vremenske 
ujme, slabijo stabilnost ekosistemov in omogočajo 
vzpostavitev spremenjenih ekoloških razmer, ki so 
lahko ugodne za naselitev in ustalitev tujerodnih 
škodljivih organizmov (npr. Sturrock in sod., 
2011; Ghelardini in sod., 2016). Vplivu tujerodnih 
škodljivih organizmov, ki so prepoznani kot KŠO, 
smo priča že v trenutnih podnebnih razmerah 
(Seidl in sod., 2018). Kaj lahko povzroči pojav 
KŠO v gozdovih, lahko spoznamo na primeru 
jesenovega ožiga, bolezni, ki se je v Evropi prvič 
pojavila pred okoli 30 leti in do danes zdesetkala 
jesen (Fraxinus spp.) v gozdovih, nasadih in 
urbanih območjih. Povzroča hitro in velikopo-
vršinsko sušenje jesena, zato se delež te drevesne 
vrste v gozdovih v Evropi pospešeno zmanjšuje. 
V Sloveniji smo bolezen prvič opazili pred 13 
leti (Ogris in sod., 2009). Pojavu je sledil izredno 
povečan sanitarni posek jesena, ki se je v Slove-
niji v letih po pojavu bolezni zelo povečal – leta 
2009 je znašal 3.500 m3, v letu 2017 pa že skoraj 
46.000 m3 (Timber, 2018). Glivo, ki povzroča 

jesenov ožig, je človek v Evropo vnesel iz Azije, 
najverjetneje s trgovino z jesenovimi sadikami. 
Podobno kot z jeseni se je pred desetletji zgodilo 
z bresti (Ulmus spp.) zaradi holandske brestove 
bolezni, ki jo povzročata tujerodni fitopatogeni 
glivi Ophiostoma ulmi in O. novo-ulmi, zato v 
gozdovih skorajda ni več mogoče najti odraslih 
brestovih dreves. V Prekmurju v zadnjih letih 
gozdovi izgubljajo eno nosilnih drevesnih vrst 
nižinskih poplavnih gozdov, jelšo (Alnus spp.), 
ker se suši zaradi jelševe sušice, bolezni, ki jo 
povzroča Phytophthora × multiformis, do nedav-
nega neznana vrsta v Sloveniji (Trajber in sod., 
2019). Nedaleč od nas, na Portugalskem, se zaradi 
borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophylus) 
sušijo tisoči hektarjev borovih sestojev. Še večje 
površine zdravih borovih gozdov je treba posekati 
zaradi preprečevanja širjenja te karantenske vrste 
z okuženih območij na neokužena. Nekoliko dlje, 
čeprav z vidika globalizacije zelo blizu, se soočajo 
s propadanjem gozdov tudi zaradi karantenskih 
vrst žuželk, na primer jesenovega krasnika (Agrilus 
planipennis) v Severni Ameriki, in podlubnika 
sahalinskega jelovega ličarja (Polygraphus proxi-
mus) v Rusiji. 

Nedavna študija JRC (Joint Research Centre – 
Skupni raziskovalni center) v sodelovanju z EFSA 
(European Food Safety Authority – Evropska 
agencija za varnost hrane) je ocenjevala poten-
cialen ekonomski, socialni in okoljski vpliv 28 
vrst za rastline škodljivih organizmov iz skupin 
žuželk, gliv, bakterij in ogorčic v kmetijstvu in/
ali gozdarstvu (Sanchez in sod., 2019). Rezultati 
kažejo, da bi ustalitev azijskega kozlička (Ano-
plophora glabripennis) v Evropi povzročila izgubo 
5 % lesne zaloge nekaterih najpomembnejših 
drevesnih vrst (npr. jelša, jesen, bukev, breza, 
brest, gaber, javor, vrbe), kar bi pomenilo približno 
24 milijard evrov ekonomskih izgub in bi lahko 
povzročilo milijardne izgube v vseh sektorjih, 
povezanih z gozdarstvom. Posredno bi to zelo 
negativno vplivalo tudi na socialno varnost in 
zdravje državljanov, na biotsko pestrost gozdov 
ter na druge vidike pomena gozdov, ki jih je težko 
finančno ovrednotiti. 

Omenjena študija JRC je bila podlaga za 
seznam »prednostnih škodljivih organizmov«, 
ki bo začel veljati 14. decembra 2019 (Regulation 
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(EU) 2019/1702). Seznam vključuje 20 vrst KŠO, ki 
pomenijo še posebno veliko ekonomsko, socialno 
in okoljsko tveganje za EU. V skladu z Uredbo 
o zdravju rastlin bodo morale države članice za 
te vrste obvezno izvajati aktivnosti ozaveščanja 
strokovne in širše javnosti ter vsakoletne programe 
preiskav, pripraviti načrte izrednega ukrepanja ob 
pojavu takih vrst na svojem ozemlju in izvajati 
simulacijske vaje. Ob izbruhu omenjenih KŠO 
mora država članica pripraviti akcijski načrt za 
izkoreninjenje. Za karantenske škodljive orga-
nizme je namreč izredno pomembno, da jih odkri-
jemo čim prej in jih odstranimo takoj, saj le tako 
lahko učinkovito preprečimo potencialno škodo. 

V Sloveniji tako kot drugod v EU že več let 
izvajamo aktivnosti za preprečevanje vnosa in 
širjenja škodljivih organizmov rastlin v gozdar-
stvu v skladu z veljavno evropsko in nacionalno 
zakonodajo. Kljub temu pa ugotavljamo, da smo 
v Sloveniji na pojav oz. izbruh karantenskih 
škodljivih organizmov v gozdovih slabše pripra-
vljeni in v gozdovih z obstoječo organizacijo in 
zmogljivostmi potencialne škode najverjetneje 
ne bi mogli preprečiti. S projektom CRP Razvoj 
organizacijske in tehnične podpore za učinkovito 
ukrepanje ob izbruhu gozdu škodljivih organiz-
mov želimo podati izhodišča za vzpostavitev 
organizacijske in tehnične podpore za učinkovito 
ukrepanje ob pojavu oz. izbruhu gozdu škodljivih 
organizmov, skladno z zahtevami Uredbe o zdravju 

rastlin. Projekt smo začeli z oceno trenutnega 
stanja na področju zdravja rastlin v gozdarstvu 
in pripravljenosti Slovenije na morebitne izbruhe 
KŠO v gozdovih. V prispevku predstavljamo prve 
rezultate aktivnosti projekta. 

2 IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH 
KRITIČNIH TOČK PRI 
ODZIVANJU NA KŠO V 
GOZDARSTVU

19. februarja 2019 smo pripravili okroglo mizo s 
ključnimi deležniki na področju varstva gozdov 
v Sloveniji, kjer smo prepoznali kritične točke 
pri odzivanju na KŠO v gozdovih. Okrogla miza 
je potekala na Gozdarskem inštitutu Slovenije, 
udeležili pa so se je predstavniki Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Direktorat za 
gozdarstvo in Uprava za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin), Zavoda za gozdove Slovenije, 
Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete 
in Gozdarskega inštituta Slovenije. Delavnica 
je bila sestavljena iz dveh delov: v prvem smo 
udeležencem predstavili problematiko KŠO in 
varstva gozdov v Sloveniji ter sam projekt CRP, 
v drugem pa so udeleženci z odgovarjanjem na 
vprašanje: »Kaj so po vašem mnenju glavne ovire 
za izvedbo predstavljenih ukrepov v Sloveniji – v 
okviru trenutne zakonodaje?« na podlagi izkušenj 
na svojih področjih dela prepoznavali ovire, zaradi 
katerih v tem trenutku ukrepanje proti KŠO v 

Slika 1: Paleta različnih odgovorov na vprašanje o ovirah za izvedbo ukrepov v Sloveniji
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gozdovih v Sloveniji ne bi bilo učinkovito (slika 
1). Izbrani organizem, ki je bil tema diskusije, 
je bil kitajski kozliček (Anoplophora chinensis). 

Na okrogli mizi projekta CRP, ki se je je ude-
ležilo 20 udeležencev, smo na podlagi izkušenj 
udeležencev z različnih področij dela prepoznali 
številne ovire, ki bi v okviru trenutne zakonodaje 
vplivale na učinkovitost ukrepanja ob izbruhu 
KŠO v gozdu v Sloveniji. Ovire, ki so jih udele-
ženci izpostavili, zadevajo zakonodajno področje, 
organizacijo gozdarskih služb in izvajalcev, člo-
veških virov, ozaveščenost javnosti, razpoložljivo 
tehnologijo in njeno uporabnost v specifičnih 
razmerah ter nenazadnje okoljske vidike ukrepanja 
in njegove posledice. V nadaljevanju navajamo 
nekaj najpomembnejših ugotovitev okrogle mize. 

Obstoječe poklicne kvalifikacije slovenskih 
izvajalcev del v gozdarstvu v Sloveniji niso pri-
merne za ukrepanje v primeru pojava oz. izbruha 
KŠO v gozdovih. Za učinkovito ukrepanje bodo 
namreč morali biti na voljo izvajalci ukrepov s 
specifičnim znanjem in ustreznimi tehnologijami, 
ki bodo morali biti v ustreznem obsegu tudi takoj 
na voljo. Ustrezno usposabljanje izvajalcev del 
v primerih pojavov oz. izbruhov bi bilo treba 
vključiti v izobraževalne programe s področja 
gozdarstva. Vsem aktivnim izvajalcem del bi bilo 
treba zagotoviti tudi ustrezno usposabljanje za 
namen ukrepanja ob pojavu KŠO v gozdovih. V 
primeru pojava oz. izbruha KŠO v gozdu bosta 
potrebni tudi ustrezna oprema in mehanizacija 
oz. tehnologija, ki bi omogočali izvajanje vseh 
stopenj ukrepanja. Ob pojavu oz. izbruhu KŠO 
morajo biti ukrepi izvedeni v najkrajšem mogo-
čem času. V slovenskih gozdovih bodo na hitrost 
ukrepanja proti KŠO v veliki meri vplivali kom-
pleksnost terena, neugodna lastniška struktura, 
pomanjkanje ustreznih izvajalcev in v določenih 
primerih tudi trajanje postopkov za izbiro izvajal-
cev. Trenutno veljavni postopki javnega naročanja 
in pridobivanja različnih dovoljenj so nedvomno 
predolgi za primer pojava oz. izbruha KŠO, ko 
je časa za odziv lahko le nekaj dni ali celo samo 
ur, zato bi jih bilo treba za take primere nujno 
ustrezno skrajšati. Ukrepanje ob pojavu KŠO 
je izjemno zahtevno tudi s finančnega vidika. 
Čeprav so v evropski zakonodaji na področju 
zdravja rastlin predvidena nepovratna finančna 

sredstva za financiranje ukrepov preprečevanja 
vnosa in širjenja KŠO, so le-ta izplačana šele na 
podlagi prikazanega razreza stroškov, kar pomeni 
z nekajletnim časovnim zamikom. Pri izvajanju 
ukrepov bo zato treba voditi najmanj evidence o 
porabi sredstev in uporabi kadrov, financiranje 
pa bo sprva morala zagotoviti zadevna državna 
članica sama. Težavo bi lahko rešile smiselne 
zakonodajne spremembe, ki bi v zadostni meri 
omogočale takojšnje financiranje ukrepov ob 
pojavu oz. izbruhu KŠO v gozdu. Za učinkovito 
ukrepanje ob pojavu oz. izbruhu KŠO v gozdu 
bosta potrebni tudi uskladitev predpisov na 
področju zdravja rastlin z gozdarskimi, naravo-
varstvenimi in drugimi relevantnimi predpisi 
ter uskladitev organizacijske sheme in hierarhije 
odločanja ob pojavu oz. izbruhu KŠO. Udeleženci 
okrogle mize so se strinjali, da mora biti država 
nujno vnaprej pripravljena na morebiten pojav 
karantenskih škodljivih organizmov v gozdu. 
Zaradi vpletenosti različnih delovnih področij na 
pristojnem ministrstvu in tudi med ministrstvi 
bo ob pripravi predpisov, povezanih s KŠO, na 
področju varstva rastlin v gozdarstvu ključno 
medresorsko usklajevanje. 

Udeleženci okrogle mize so kot veliko oviro 
prepoznali neozaveščenost javnosti in lastnikov 
gozdov glede problematike KŠO, ki lahko nega-
tivno vpliva na njihovo naklonjenost ukrepom 
ob pojavu oz. izbruhu KŠO na gozdnih in drugih 
lesnatih rastlinah. 

3 MNENJA DELEŽNIKOV 
O PREPOZNAVNOSTI 
PROBLEMATIKE KARANTENSKIH 
ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V 
GOZDARSKI STROKI

Poznavanje problematike KŠO, ki so pomembni 
za gozdarstvo, smo preverili z anketnim vprašal-
nikom med gozdarskimi strokovnjaki in študenti 
gozdarstva. Vprašalnik smo razdelili med študente 
gozdarstva (1. letnik vsš in 2. letnik uni; 44 izpol-
njenih anket) in med udeležence 10. delavnice 
in seminarja iz varstva gozdov (68 izpolnjenih 
anket, od tega 56 zaposlenih na ZGS, ki smo jih 
upoštevali pri analizi). Anketa je bila za obe ciljni 
skupini enaka in je vsebovala vprašanja, povezana 
s KŠO v gozdovih (poznavanje posameznih vrst 



GozdVestn 77 (2019) 10 413

Piškur, B., Kavčič, A., Hauptman, T., Smolnikar, P., Krajnc, N., Triplat, M.:  
Karantenski škodljivi organizmi v slovenskih gozdovih – ali smo pripravljeni?

KŠO, poznavanje specifičnih ukrepov ob pojavu 
oz. KŠO v gozdovih in strinjanje s primernostjo 
določenih ukrepov za izkoreninjenje KŠO v goz-
dovih). Vprašanja so bila postavljena tako, da so 
anketiranci med ponujenimi odgovori označili 
tiste, ki so bili po njihovem mnenju najbolj verjetni 

ali pa so na vprašanja odgovarjali po lestvici od 1 
do 5 (1 – zelo se ne strinjam, 5 – zelo se strinjam). 
Skupno je bilo v anketi osem sklopov vprašanj. 
Razlik med skupinami nismo statistično testirali.

V prvih dveh vprašanjih so se anketiranci 
opredelili glede svoje dosežene izobrazbe ter glede 

Slika 2: Struktura odgovorov na vprašanje: »Se strinjate, da je slovenska javnost dobro obveščena o karantenskih 
škodljivih organizmih, ki se lahko pojavijo na gozdnem drevju (v nadaljevanju KŠO)?«

Slika 3: Struktura odgovorov na vprašanje: »Se strinjate, da ste tekom študija dobili dovolj informacij o KŠO in 
o ukrepih za njihovo izkoreninjenje v gozdovih?«
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zaposlitvenega statusa (študent, ZGS, GIS, MKGP, 
UVHVVR, UL, drugo). Na podlagi odgovorov 
smo anketirance razdelili v dve skupini: zaposleni 
na ZGS in študenti Biotehniške fakultete, smer 
gozdarstvo. Pri tem je treba upoštevati podatek, 
da so med anketiranimi sodelavci ZGS večinoma 
tisti gozdarski strokovnjaki, ki se ukvarjajo s 
področjem varstva gozdov in so s tematiko KŠO 

tudi bolje seznanjeni (npr. pooblaščeni fitosani-
tarni pregledniki, ki sodelujejo pri izvajanju letnih 
programov preiskav). Preostalih anket v pričujoči 
analizi nismo upoštevali.

Obe skupini, tako študentje kot anketirani 
gozdarski strokovnjaki ZGS, se ne strinjajo, da 
je slovenska javnost dobro obveščena o KŠO, ki 
se lahko pojavljajo na gozdnem drevju (slika 2).

Preglednica 1: Poznavanje karantenskih škodljivih organizmov (KŠO) pri dveh skupinah anketirancev

Ne 
poznam 

(1)

Sem že 
slišal (2)

Poznam 
razširjenost, 
biologijo in 

vpliv (3)

Poznam 
nujne ukrepe 
za izkoreni-

njenje (4)

Sem že srečal 
v gozdu na 
območju 

Slovenije (5)
Fusarium 

circinatum 
(borov 

smolasti rak)

ZGS % 31,5 39,7 21,9 6,8 0,0

Študent % 43,5 37,0 10,9 4,3 4,3

Pityophthorus 
juglandis 

(orehov vejni 
lubadar)

ZGS % 43,8 28,8 20,5 6,8 0,0

Študent % 65,1 27,9 2,3 2,3 2,3

Geosmithia 
morbida 

(bolezen tisočerih 
rakov)

ZGS % 23,3 34,2 32,9 8,2 1,4

Študent % 55,6 20,0 17,8 6,7 0,0

Anoplophora 
chinensis 

(kitajski kozliček)

ZGS % 3,9 37,7 32,5 26,0 0,0

Študent % 38,1 40,5 19,0 2,4 0,0

Lecanosticta 
acicola 

(rjavenje 
borovih iglic)

ZGS % 5,7 45,7 32,9 12,9 2,9

Študent % 4,0 46,0 32,0 10,0 8,0

Polygraphus 
proximus 

(sahalinski 
jelov ličar)

ZGS % 39,4 32,4 22,5 5,6 0,0

Študent % 58,5 31,7 7,3 2,4 0,0

Bursaphelenchus 
xylophilus 

(borova ogorčica)

ZGS % 3,9 28,9 39,5 26,3 1,3

Študent % 0,0 25,0 42,3 25,0 7,7

Agrilus anxius 
(brezov krasnik)

ZGS % 24,7 41,1 26,0 8,2 0,0
Študent % 34,8 43,5 15,2 4,3 2,2

Xylella fastidiosa 
(bakterijski 

ožig oljk)

ZGS % 43,8 28,8 17,8 9,6 0,0

Študent % 70,5 20,5 2,3 6,8 0,0

Anoplophora 
glabripennis 

(azijski kozliček)

ZGS % 4,0 36,0 29,3 29,3 1,3

Študent % 45,5 34,1 15,9 2,3 2,3

Popilia japonica 
(japonski hrošč)

ZGS % 47,1 42,6 8,8 1,5 0,0
Študent % 60,5 30,2 2,3 2,3 4,7
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Anketirani sodelavci ZGS tudi ocenjujejo, da 
so med študijem pridobili premalo informacij o 
KŠO in o načinih ukrepanja (slika 3). 

Pri vprašanju, koga bi obvestili, če bi v gozdu 
našli KŠO, bi največ anketirancev v skupini ZGS 
(48,7 %) o najdbi obvestilo GIS oziroma ZGS 
(35,5 %), 11,8 % pa bi obvestilo UVHVVR. 
Anketiranci v skupini ZGS so, zanimivo, le v 
enem odgovoru napisali, da bi vzpostavili stik 
z inšpekcijsko službo (»inšpektorat«). Večina 
anketiranih študentov gozdarstva bi o najdbi 
obvestila revirnega gozdarja (46,9 %) oziroma 
GIS (28,6 %). Nabor odgovorov študentov na to 
vprašanje je sicer zelo pester: nekateri anketirani 
študenti bi obvestili fakulteto, profesorja, lokalno 
kmetijsko zadrugo, SiDG, Nacionalni inštitut za 
biologijo in tudi institucije, ki ne obstajajo (dru-
štvo za varstvo gozdov). Noben od študentov ni 
napisal npr. inšpekcije ali UVHVVR. Poudariti 
pa moramo, da so anketirani študenti gozdarstva 
študenti 1. letnika VSŠ in 2. letnika univerzitetnega 
programa in še niso poslušali predmetov Varstvo 
gozdov oziroma Osnove varstva gozdov. 

Pri petem vprašanju smo želeli preveriti 
poznavanje nekaterih najpomembnejših KŠO, 
anketiranci pa so lahko izbrali več odgovorov 
(preglednica 1). Na splošno lahko ugotovimo, 
da se med obema skupinama poznavanje KŠO 
bistveno ne razlikuje, najbolj znan KŠO je borova 
ogorčica, med slabše znanima KŠO sta japonski 

hrošč in bakterijski ožig oljk, kar je pričakovano, 
saj sta oba KŠO primarno vezana na kmetijske 
rastline. Anketiranci ocenjujejo, da slabše poznajo 
ukrepe za izkoreninjenje. Med naštetimi KŠO je 
v Sloveniji uradno potrjena le bolezen rjavenje 
borovih iglic, vseh drugih v Sloveniji še nismo 
našli. So pa nekateri anketiranci odgovorili, da 
so naštete vrste že opazili v gozdovih v Sloveniji, 
vendar je takih odgovorov malo.

Za vzpostavitev in delovanje učinkovitega sis-
tema za ukrepanje ob izbruhih KŠO so predvideni 
številni ukrepi. Našteli smo jih deset in anketirance 
smo pozvali k izboru treh, po njihovem mnenju 
najprimernejših (preglednica 2). Po mnenju anke-
tirancev so med najprimernejšimi ukrepi vnaprej 
pripravljeni načrti ukrepanja, redni monitoringi in 
redna usposabljanja za izvajalce ukrepov. Našteli 
smo različne odzive ob najdbi KŠO v gozdu in 
anketiranci so izbrali tistega, za katerega so menili, 
da je med naštetimi najbolj smiseln (preglednica 3). 
V strukturi odgovorov med obema skupinama, ZGS 
in študenti, ne opazimo bistvenih razlik. Sklepamo, 
da bo v primerih najdb KŠO v gozdovih med tistimi, 
ki jih bo obvestil najditelj, tudi revirni gozdar. Zato 
bosta njegova vloga in seznanjenost s KŠO ključni 
za nadaljnje postopke hitrega in učinkovitega 
ukrepanja. Ob pojavu KŠO so anketiranci veliko 
pozornost namenili pridobitvi dovoljenja lastnika 
gozda za nadaljnje ukrepanje, kar pa predvsem v 
primeru KŠO ni pogoj za ukrepanje. 

Preglednica 2: Izbira najprimernejših ukrepov po mnenju anketirancev (v %)

Ukrep ZGS (%) Študenti (%)

Vnaprej pripravljeni načrti ukrepanja za posamezne KŠO 77,8 76,7

Redni monitoring KŠO na območju Slovenije 66,7 76,7

Redna usposabljanja za izvajalce ukrepov v gozdovih o KŠO 48,1 34,9

Določitev izvajalcev ukrepov, ki so ob pojavu KŠO na voljo za 
takojšen vpoklic 46,3 32,6

Priprava načrta komunikacije z javnostjo ob pojavu KŠO 20,4 23,3

Vzpostavitev službe za nadzor internetne prodaje rastlinskega materiala 7,4 20,9

Prepoved prodaje vseh tujerodnih rastlin in živali 18,5 4,7

Redno izvajanje simulacijskih vaj 7,4 14,0

Sprememba zakonodaje, ki omejuje posege v zavarovana območja 5,6 16,3

Usposabljanje ekip za drevesno plezanje 1,9 0,0
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Preglednica 3: Izbor odgovorov (%) po sklopih na vprašanje: »V gozdu smo našli drevo s simptomi okužbe/
napada s KŠO. Spodaj so navedene trditve, ki so razdeljene po sklopih. V vsakem sklopu označite tisto, s katero 
se najbolj strinjate«.

ZGS (%) študenti (%)

Sklop A
Da preprečimo lažni alarm, na začetku samo natančno 

opazujemo območje in spremljamo razvoj pojava. 
Ukrepamo šele, če ocenimo, da se pojav širi oz. povečuje.

14,3 18,2

Takoj moramo obvestiti pristojno inštitucijo. 84,0 63,6

Takoj moramo obvestiti lastnika gozda. 0 6,8

Takoj moramo obvestiti Zavod RS za varstvo narave, 
ker gre za zavarovano območje. 1,8 11,4

Sklop B Ne ukrepamo, saj gre za pragozd. 0 4,5

Ne ukrepamo, saj je najdeni KŠO le 
en mrtev osebek žuželke. 0 0

Ne ukrepamo, saj gre za fitopatogeno glivo, katere trose 
raznaša veter in tega ne moremo preprečiti. 1,8 2,3

Zabeležimo mesto najdbe in o najdbi obvestimo 
revirnega gozdarja. 96,4 93,2

Z obveščanjem in ukrepanjem se ne mudi, ker smo drevo 
opazili sredi zime in KŠO takrat niso aktivni. 0 0

Z obveščanjem in ukrepanjem se ne mudi, ker gre za KŠO, 
katerega razvoj traja dve leti ali več. 1,8 0

Sklop C Revirni gozdar na podlagi pregleda drevesa potrdi sum na 
KŠO in začne z ukrepi za njegovo izkoreninjenje. 1,8 15,9

V primeru suma na KŠO za ukrepanje zadostuje sum, 
zato odvzem vzorca ni potreben. 0 0

Vzorec odvzame lastnik gozda in ga pošlje uradnemu 
laboratoriju, ki potrdi sum na KŠO. Sledi ukrepanje 

za izkoreninjenje KŠO.
9,0 2,3

Vzorec odvzame pooblaščeni fitosanitarni preglednik 
Gozdarskega inštituta Slovenije, ki ga posreduje uradnemu 

laboratoriju, ki potrdi sum na KŠO. Sledi ukrepanje 
za izkoreninjenje KŠO.

87,5 79,5

Vzorec lahko odvzame le gozdarski inšpektor, ki ga 
posreduje uradnemu laboratoriju, ki potrdi sum na KŠO. 

Sledi ukrepanje za izkoreninjenje KŠO.
1,8 2,3

Sklop D. Takoj moramo pridobiti dovoljenje lastnika gozda 
za natančen pregled območja. 37,5 68,2

Po potrditvi suma na KŠO lastnik gozda ne dovoli, da 
pregledamo območje za prisotnost KŠO. Pooblaščene 

osebe za izvajanje fitosanitarnih pregledov zato opravijo 
pregled ob prisotnosti policijskega spremstva.

21,4 20,5

Območje najdbe takoj ogradimo z rumenim trakom 
in ga označimo. Prehod skozi območje prepovemo. 

Ob drevo s simptomi postavimo table z napisom 
»Biološka nevarnost«.

41,1 11,4
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V zadnjem vprašanju (preglednica 4) smo 
preverjali strinjanje anketirancev s predlaganimi 
ukrepi ob najdbi KŠO v gozdu. Vsi so taki, ki so 
pri določenih KŠO predlagani za ustrezne oziroma 
so ali so bili vključeni v zakonodajna priporo-
čila ali mednarodne smernice. V grobem lahko 
povzamemo, da bolj ko so ukrepi ekstremni in 
težje izvedljivi, manjši je delež strinjanja anketi-
rancev. Na splošno pa so ukrepom bolj naklonjeni 
anketiranci ZGS. Kot smo že izpostavili, je treba 
pri vrednotenju rezultatov anket ZGS upoštevati, 
da so udeleženci seminarja, kjer smo ankete raz-
delili v izpolnjevanje, večinoma tisti zaposleni, ki 
se ukvarjajo s področjem varstva gozdov in so s 
tematiko KŠO tudi bolje seznanjeni.

Če povzamemo: rezultati anket kažejo, da 
gozdarski strokovnjaki in študentje gozdarstva 
ocenjujejo, da je slovenska javnost premalo ozave-
ščena o problematiki KŠO in da je ta tema premalo 
obravnavana v izobraževalnem procesu gozdarskih 
strokovnjakov. Premajhen poudarek o prenosu 
znanja o KŠO in ukrepanju ob morebitnih izbruhih 
KŠO v gozdarstvu lahko vpliva na sprejemljivost 
načrtov ukrepanja in samega ukrepanja. 

4 ZAKLJUČKI
Z vnosom tujerodnih organizmov, škodljivih 
za gozdne in druge lesnate rastline, lahko resno 
ogrozimo naše gozdove. Pojav KŠO v gozdovih 
je oziroma bo izreden dogodek, ki terja hitro in 
učinkovito ukrepanje, če želimo preprečiti poten-
cialno škodo, ki prizadene ne samo gozdarstvo 
in celotno lesnopredelovalno industrijo, ampak 
tudi življenja državljanov. Pripravljenost držav 
na pojav oz. izbruhe KŠO se kaže v proaktivni 
politiki, ki med drugim zajema celovit nadzor na 
mejah, izvajanje programov preiskav, pripravljene 
komunikacijske strategije in vnaprej pripravljene 
načrte ukrepanja za primer pojava oz. izbruha 
škodljivega organizma. 

V primeru pojava oz. izbruha KŠO v gozdu 
bodo roki za izvedbo ukrepov izjemno kratki, 
ukrepi bodo kompleksni in bodo vključevali 
tudi ekstremne in težko izvedljive postopke (npr. 
iskanje znakov prisotnosti KŠO v krošnjah dreves, 
ruvanje korenin, razkuževanje vse mehanizacije, 
transportiranje v zaprtih kontejnerjih), ki se v 
gozdarski praksi ne uporabljajo rutinsko. 

Nova evropska zakonodaja na področju ško-
dljivih organizmov rastlin, ki lahko na ozemlju 
EU povzročijo izjemno škodo, t. i. Uredba o 
zdravju rastlin, vsem državam članicam nalaga 
izvajanje aktivnosti za preprečevanje vnosa na 
ozemlje EU in širjenja po njem za t.i. karanten-
ske škodljive organizme rastlin. Implementacija 
zakonodaje bo v Sloveniji še posebno velik izziv 
v gozdarstvu. V Sloveniji je javna gozdarska 
služba (JGS) opredeljena v Zakonu o gozdovih 
(Ur. list RS, 30/93). Organizacijska struktura 
javne gozdarske službe je vzpostavljena že več 
kot 40 let in temelji na ključni delovni povezavi 
tako med revirnimi gozdarji, vodji krajevnih in 
območnih enot ZGS (po l. 1994) ter raziskovalci 
GIS. ZZVR-1 je vključil delujoč sistem javne 
gozdarske službe v sistem zdravstvenega varstva 
rastlin. Umeščenost izvajalcev oziroma strukture 
JGS v sistem zdravstvenega varstva rastlin v 
gozdarstvu je smiselna in izvedbeno izvedljiva, 
vendar je nujno treba definirati in sistemsko urediti 
opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin 
v gozdarstvu, torej nalog, ki sledijo iz ZZVR-1 
in nove evropske zakonodaje s področja zdravja 
rastlin na način, da omogoča hitro odrejanje in 
izvajanje fitosanitarnih ukrepov. 

V projektu CRP Razvoj organizacijske in teh-
nične podpore za učinkovito ukrepanje ob izbruhu 
gozdu škodljivih organizmov želimo izboljšati 
pripravljenost Slovenije ne samo na izpolnjevanje 
obveznosti Uredbe o zdravju rastlin, ampak tudi, 
da bo v primeru pojava oz. izbruha KŠO v gozdu 
tudi dejansko sposobna hitro in pravilno ukre-
pati ter preprečiti potencialno škodo. Rezultati 
začetnih aktivnosti projekta kažejo, da bo treba 
še posebno veliko truda vložiti v ozaveščanje in 
izobraževanje strokovne javnosti, zagotavljanje 
finančnih sredstev in medresorsko usklajevanje.

5 ZAHVALA
Prispevek je nastal v okviru Ciljnega razisko-
valnega projekta V4-1823 Razvoj organizacijske 
in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje 
ob izbruhih gozdu škodljivih organizmov, ki ga 
financirata Javna agencija za raziskovalno dejav-
nost RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS. Za sodelovanje na delavnici in 
pri izpolnjevanju anket se zahvaljujemo sodelav-
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cem ZGS, GIS, MKGP, UVHVVR, Biotehniške 
fakultete in študentom gozdarstva. Recenzentu/
recenzentki se zahvaljujemo za pregled in predloge 
izboljšav besedila.

6 VIRI
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. 

avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 
Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo 
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ES, št. L260/8.

Direktiva Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti 
vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske 
proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju 
v Skupnosti. Ur. l. ES, št. L 169 (s spremembami).

Ghelardini L., Pepori A.L., Luchi N., Capretti P., Santini 
A. 2016. Drivers of emerging fungal diseases of forest 
trees. Forest Ecology and Management, 381: 235–246

ISPM5. Glossary of phytosanitary terms. FAO, 2017: 
21 str.

Ogris N., Hauptman T., Jurc D. 2009. Chalara fraxinea 
causing common ash dieback newly reported in 
Slovenia. Plant Pathology, 58: 1173–1173. 

Sánchez B., Barreiro-Hurle J., Soto Embodas I., Rodriguez-
Cerezo E. 2019. The Impact Indicator for Priority Pests 
(I2P2): a tool for ranking pests according to Regulation 
(EU) No 2016/2031. EUR29793 EN, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg: 123 str.

Santini A., Ghelardini L., De Pace C., Desprez-Loustau 
M.L., Capretti P., Chandelier A., Cech T., Chira D., 
Diamandis S., Gaitniekis T., Hantula J., Holdenrieder 
O., Jankovsky L., Jung T., Jurc D., Kirisits T., Kunca 
A., Lygis V., Malecka M., Marcais B., Schmitz S., 
Schumacher J., Solheim H., Solla A., Szabo I., Tsopelas 
P., Vannini A., Vettraino A.M., Webber J., Woodward 
S., Stenlid J. 2013. Biogeographical patterns and 
determinants of invasion by forest pathogens in 
Europe. New Phytologist, 197: 238–250.

Seidl R., Klonner G., Rammer W., Essl F., Moreno A., 
Neumann M., Dullinger S. 2018. Invasive alien pests 
threaten the carbon stored in Europe's forests. Nature 
Communications, 9.

Sturrock R.N., Frankel S.J., Brown A.V., Hennon P.E., 
Kliejunas J.T., Lewis K.J., Worrall J.J., Woods A.J. 
2011. Climate change and forest diseases. Plant 
Pathology, 60: 133–149.

Timber - podatkovna zbirka o poseku gozdnega drevja. 
Zavod za gozdove Slovenije, 1995–2018.

Trajber D., Ogris N., Jurc D., Piškur B. 2019. Problemi 
z jesenovim ožigom (Hymenoscyphus fraxineus) in 
jelševo sušico (Phytophthora alni) v severovzhodnem 
delu Slovenije. V: Izvlečki referatov 14. Slovenskega 

posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno 
udeležbo, Maribor 2019. ur. Trdan S. Društvo za 
varstvo rastlin Slovenije, 34–34

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred 
škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) 
št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES. 
Ur. l. ES, št. L 317/4 (s spremembami).

Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje 
odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in 
dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in 
rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi 
direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, 
uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 
396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 
2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in 
Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS 
in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES. Ur. 
l. ES, št. L 189/1 (s spremembami).

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, 
22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16.

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin. 2001. (Ur. L. 
RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10, 
40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg).
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Iz tujih tiskov

Izvleček
Raziskovali smo dinamiko procesov diferenciacije 
ksilema in značilnosti trahej pri bukvi (Fagus 
sylvatica L.), da bi ocenili plastičnost zgradbe 
ksilema pod različnimi okoljskimi pogoji. V letih 
2008-10 so bile izvedene analize mikro-izvrtkov, 
pobranih tedensko na dveh rastiščih z zmerno 
klimo: Menina planina (1200 m nadmorske 
višine (n.m.)) in Panška reka (400 m n.m.). 
Raziskali smo trajanje med začetkom in koncem 
glavnih faz celične diferenciacije ter razlike med 
osnovnimi lastnosmi trahej (npr. gostoto trahej, 
VD; povprečni premer trahej, MVD; povprečno 
površino traheje, MVA; in teoretično prevodno 
površino, TCA) v prvi in zadnji četrtini ksilemskih 
prirastkov. Ocenili smo tudi vpliv vremenskih 
pogojev (temperature in padavin) na zgoraj ome-
njene parametre. Čeprav so se začetek, trajanje 
in konec faz nastajanja ksilema razlikovali med 
obema rastiščema, so bili časovni razponi med 
zaporednimi fazami nastajanja lesa podobni. 
Značilne razlike pri vrednostih MVD, MVA in 
TCA so bile ugotovljene pri prvih in zadnjih 
četrtinah prirastka ksilema, ne glede na rastišče 
in leto. Na drugi strani je bila gostota trahej (VD) 
odvisna od širine ksilemskih prirastkov in se je 

Precipitation is not limiting for xylem formation dynamics and 
vessel development in European beech from two temperate 
forest sites
Padavine ne omejujejo dinamike nastajanja ksilema in razvoja žil 
pri navadni bukvi na dveh gozdnih rastiščih v zmernem pasu

močno razlikovala med rastiščih, in sicer je bila 
približno 30 % večja na višje ležečem rastišču pri 
bukvah s 54% ožjimi branikami. Gostota trahej v 
prvi četrtini ksilemskega prirastka je izkazovala 
pozitivno soodvisnost z začetkom nastajanja 
celic, v zadnji četrtini ksielmskega prirastka pa 
je bila ugotovljena negativna soodvisnost med 
VD in koncem celične produkcije. To je mogoče 
pojasniti z medletnimi razlikami v začetku kam-
bijeve produkcije in razvojem listov, kar vpliva 
na hormonsko regulacijo debelinske rasti dreves. 
Ugotovili nismo nobene značilne povezave med 
medletno variabilnostjo vremenskih pogojev in 
lastnostmi trahej. Tako lahko domnevamo, da 
padavine niso omejevalni dejavnik za nastajanje 
ksilema in diferenciacijo celic pri bukvi na dveh 
proučevanih rastiščih z zmernimi klimatskimi 
pogoji in na rastiščih s podobnimi vremenskimi 
pogoji drugod po Evropi.

Ključne besede: kambij, prevodnost, Fagus syl-
vatica, gostota žil, vremenski pogoji, nastajanje 
lesa, anatomija ksilema

Objavljeno v:
PRISLAN, Peter, ČUFAR, Katarina, DE LUIS, 
Martin, GRIČAR, Jožica. 2018. Precipitation is 
not limiting for xylem formation dynamics and 
vessel development in European beech from two 
temperate forest sites.

Tree physiology 38: 186-197 str.

Povezava do celotnega prispevka: 
https://doi.org/10.1093/treephys/tpx167 
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Iz tujih tiskov

Vprašanja: Kakšen je dolgoročni vpliv obje-
danja jelenjadi na diverziteto zeliščne plasti in 
podmladka drevesnih vrst? Kateri parametri 
pomlajevanja drevesnih vrst in zeliščne plasti 
najbolje nakazujejo vpliv objedanja?

Območje raziskave: Dinarsko gorstvo, Slovenija.

Metode: Raziskovali smo dolgoročni vpliv jele-
njadi na mešane gozdove zmernega pasu. Primer-
jali smo pomlajevanje drevesnih vrst in zeliščne 
vegetacije med dvema obravnavama: jelenjad je 
prisotna, jelenjadi ni. Analizirali smo podmladek 
drevesnih vrst, starejši od enega leta, do prsnega 
premera 10 cm (razvrščen v pet višinskih razre-
dov), ter obilje in sestavo rastlinskih vrst v zeliščni 
plasti (<50 cm).

Rezultati: Med obema obravnavama pri obilju 
podmladka drevesnih vrst ni bilo značilnih razlik. 
Vpliv objedanja na najpogostejše drevesne vrste – 
navadno bukev, belo jelko in gorski javor – je bil 
različen in tako kaže na razlike v priljubljenosti. 
Ob prisotnosti jelenjadi je bila gostota jelovega 
podmladka znatno nižja v vseh višinskih razredih, 
gostota bukovega podmladka, nižjega od 50 cm, 
je bila nižja, pri javorju pa je bilo pomladka <20 
cm več, pomladka v višjih višinskih razredih (≥50 
cm) pa znatno manj. Očitno je zmanjševanje diver-
zitete drevesne sestave pri preraščanju pomladka 
v višje višinske razrede. V številu in diverziteti 
rastlinskih vrst v zeliščni plasti med obravnavama 
ni bilo značilnih razlik, vendar pa se je obilje 13 

Assessment of the long‐term impact of deer on understory 
vegetation in mixed temperate forests
Analiza dolgoročnega vpliva jelenjadi na pritalno vegetacijo v 
mešanih gozdovih zmernega pasu

rastlinskih vrst med obema obravnavama značilno 
razlikovalo. Z dolgoročnim objedanjem jelenjad 
zmanjšuje gostoto višjega pomladka drevesnih vrst 
in tako posredno povečuje diverziteto drevesnih 
vrst pri podmladku do 20 cm višine in diverziteto 
zeliščne plasti.

Zaključki: Ugotovili smo neposredni in posredni 
vpliv jelenjadi na diverziteto podmladka drevesnih 
vrst ter samo posredni vpliv na diverziteto zeliščne 
plasti. Kaže, da je višinska struktura podmladka 
priljubljenih drevesnih vrst najprimernejši kazal-
nik vpliva divjadi na razvoj pritalne vegetacije. 
Opaženi vpliv divjadi vodi k popolni dominanci 
navadne bukve v drevesni sestavi gozdnih sestojev.

Objavljeno v:
SIMONČIČ, Tina, BONČINA, Andrej, JARNI, 
Kristjan, KLOPČIČ, Matija. 2019. Assessment 
of the long-term impact of deer on understory 
vegetation in mixed temperate forests.

Journal of vegetation science 30/1: 108-
120 str.

Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1111/jvs.12702 



GozdVestn 77 (2019) 10422

Gozdarstvo v času in prostoru

Zbiranje obveznega izvoda na ozemlju današnje 
Slovenije poteka že od leta 1807, ko je stopil v 
veljavo dvorni dekret, ki je določal obvezno oddajo 
izvoda vsakega novega tiska javnim deželnim 
knjižnicam. Prvotni namen obveznega izvoda 
je bila seveda cenzura, danes pa je namen obve-
znega izvoda zagotoviti ohranjanje in dostopnost 
pisne tiskane in spletne nacionalne kulturne 
dediščine, omogočiti izvajanje bibliografskega 
nadzora, izdelavo nacionalne bibliografije ter pri-
pravo podatkov o slovenski založniški produkciji. 
Na ta način se gradi in za prihodnje rodove ohra-
nja zbirka publikacij, ki se kakor koli nanašajo na 
Slovence, Slovenijo ali slovenski jezik.

S pomočjo obveznega izvoda Narodna in uni-
verzitetna knjižnica ter druge prejemnice obve-
znega izvoda izvajajo bibliografski nadzor tako, 
da obvezni izvod ustrezno bibliografsko obdelajo,  
zagotavljajo dostopnost njegovih bibliografskih 
podatkov v vzajemnem katalogu slovenskih 
knjižnic ter ga trajno ohranjajo.

Na podlagi prejetega obveznega izvoda NUK 
pripravlja in objavlja Slovensko bibliografijo, ki 
se  oblikuje po narodnostnem načelu. To pomeni, 
da Slovenska bibliografija vključuje podatke o 
publikacijah, katerih avtorji so Slovenci, ki so 
napisane v slovenskem jeziku ali jih je izdala slo-
venska založba. Na temelju prejetega obveznega 
izvoda NUK zbira statistične podatke o založniški 
produkciji v Sloveniji, lahko pa tudi ugotavlja 
čas delovanja posameznih zavezancev ter obseg 
njihove publicistične dejavnosti. Dvakrat letno so 
ti statistični podatki tudi objavljeni (http://cezar.
nuk.uni-lj.si/slo_knjiga/index.php).

Z zakonom ob obveznem izvodu publikacij, ki 
je bil sprejet leta 2006, in kasnejšimi njegovimi 
dopolnitvami, je zavezanec za predložitev obve-
znih izvodov publikacij vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki izdaja publikacije – to so lahko založnik, 
izdajatelj, distributer ali samozaložnik.

Za publikacijo štejemo vsak zapis informacije na 
katerem koli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, 
prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za 
uporabo v javnosti. Predmet obveznega izvoda so 
naslednje publikacije:

Obvezni izvod = obveznost založnika
945.21+945.12(045)=163.6

- tiski v vseh tiskarskih in razmnoževalnih  
 tehnikah, skupaj z dodatki in prilogami, tj.  
 knjige, brošure, serijske publikacije, separati,  
 muzikalije, kartografsko gradivo, faksimile,  
 drobni tisk (npr.: razglednice, plakati, nalepke,  
 vizitke, večje tiskovine, prospekti, koledarji,  
 katalogi, gledališki in drugi programi, navodila);
- elektronske publikacije na fizičnih nosilcih  
 zapisa oziroma dostopne na računalniških  
 omrežjih ali svetovnem spletu (spletne  
 publikacije);
- avdio in video gradivo na različnih nosilcih  
 zapisa;
- elektronske publikacije, ki so kombinacija  
 različnih vrst zapisov (multimedijski kompleti).

Zavezanci so NUK dolžni poslati ali predlo-
žiti praviloma: 4 izvode publikacij oziroma 16 
izvodov publikacij, kadar so izdane s pomočjo 
javnih sredstev ali s strani pravne osebe javnega 
prava. Izjeme so le:
- doktorske disertacije – 2 izvoda;
- izjemno drage publikacije, katerih prodajna  
 cena za izvod je višja od 1.000 € – 2 izvoda;
- elektronske publikacije na računalniških omrežjih  
 ali svetovnem spletu – 1 izvod;
- drobni tisk – 4 izvode;
- šolska glasila – 4 izvode;
- večji plakati (jumbo plakati, Bill-board plakati  
 ali Citylight plakati) – 1 izvod v elektronski  
 obliki;
- publikacije, ki imajo naklado manj kot 50  
 izvodov – obveznih izvodov ni potrebno  
 pošiljati (faksimile je predmet obveznega izvoda  
 ne glede na število izdanih naslovov!);
- dotisi – obveznih izvodov ni potrebno pošiljati  
 (razen če skupaj s prvim natisom preseže  
 končno naklado 50 izvodov).
- 1 izvod elektronske publikacije oziroma 1  
 izvod vsakega formata elektronske publikacije,  
 v katerem je le-ta izšla: samostojne spletne  
 publikacije (elektronske knjige, elektronski  
 časopisi in časniki), spletna mesta (spletna  
 mesta (strani) organizacij, oseb in dogodkov,  
 portali, spletno dostopne storitve, podatkovne  
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 zbirke, spletne novice, spletne konference,  
 spletni bilteni, mrežni dnevniki, blogi) in druge  
 elektronske vsebine (video in zvočni zapisi,  
 interaktivni zemljevidi in mestni načrti,  
 računalniški programi ipd.).

Narodna in univerzitetna knjižnica kot nacio-
nalna depozitarna organizacija obdrži zase po dva 
obvezna izvoda publikacij, dva izvoda pa pošlje 
drugi depozitarni knjižnici, to je Univerzitetni 
knjižnici Maribor. V primeru prejema 16 obve-
znih izvodov po en izvod prejmejo še v zakonu 
naštete slovenske osrednje območne knjižnice na 
ozemlju Slovenije (Goriška knjižnica Franceta 
Bevka Nova Gorica, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnica 
Otona Župančiča Ljubljana, Mariborska knjižnica, 
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 
Ravne na Koroškem, Osrednja knjižnica Celje, 
Osrednja knjižnica Kranj, Osrednja knjižnica 
Srečka Vilharja Koper, Pokrajinska in študijska 
knjižnica Murska Sobota) ter osrednji knjižnici 
Slovencev v zamejstvu. To sta Narodna in študijska 
knjižnica v Trstu in Slovenska študijska knjižnica 
v Celovcu.

Za lažjo identifikacijo publikacije zakon pred-
pisuje tudi kolofon, kar lahko imenujemo tudi 
osebna izkaznica publikacije, je torej obvezen 
element publikacije na katerem koli mediju in 
predstavlja mesto, kjer so zbrani podatki: 
- ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi  
 ime ali naslov izvirne publikacije,
- ISBN ali ISSN ali ISMN ali drugo mednarodno  
 oznako publikacije,
- naziv ali ime nosilca avtorskih pravic,
- izdaja, dotis, ponatis, dopolnitve, ponovitve  
 ipd.,
- osebno ime avtorice/avtorja publikacije,
- ime in sedež založnika,
- leto izida publikacije,
- leto natisa ali izdelave publikacije,
- število natisnjenih izvodov,
- maloprodajna cena publikacije (pri mono- 
 grafskih in serijskih publikacijah je cena lahko  
 navedena tudi kje drugje v publikaciji),
- navedbo javnega financerja, če je bila  
 publikacija izdana tudi z javnimi sredstvi.

Za elektronske publikacije na spletu zakon kot 
obvezni element navaja tudi URL.

Poleg skrbi za popolno bibliografsko obdelavo 
in trajno ohranjanje narodove pisne in kulturne 
dediščini pa zakon Narodni in univerzitetni knji-
žnici nalaga tudi skrb za preliminarno opisno in 
vsebinsko katalogizacijo ter opremo tega gradiva 
z mednarodnimi identifikatorji.

Povzeto po
Obvezni izvod publikacij. Ljubljana, Narodna 

in univerzitetna knjižnica. https://www.nuk.uni-lj.
si/informacije/obvezni-izvod (16. 1. 2019).

Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih 
publikacij za obvezni izvod. Ur. l. RS, št. 90/2007.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. Ur. l. 
RS, št. 69/2006, 86/20

mag. Maja Peteh
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Slika 1: Otvoritev novih prostorov: študent 1. letnika 
univerzitetnega študija gozdarstva, Miha Dimc, državni 
sekretar, dr. Jernej Štromajer in dekan Biotehniške 
fakultete, prof. dr. Emil Erjavec (foto: K. Jarni).

Gozdarstvo v času in prostoru

70-letnico študija smo 23. oktobra 2019 počastili 
s svečano akademijo, ki so se jo udeležili visoki 
gosti, med drugim, ministrica, dr. Aleksandra 
Pivec, državna sekretarja, dr. Jernej Štromajer in 
Damjan Stanonik, dekan Biotehniške fakultete, 
prof. dr. Emil Erjavec, dekani gozdarskih fakultet 
iz Zagreba, Sarajeva in Banja Luke, predstavniki 
gozdarskih institucij iz Slovenije.  

Rdeča nit vseh uvodnih in slavnostnih govorov 
je bila velik pomen gozdov, njihovega upravljanja 
in pa nujnost prilagajanja klimatskim in drugim 
spremembam okvirnih pogojev pri gospodarjenju 
z gozdovi.

Na svečani akademiji so bila podeljena pri-
znanja Biotehniške fakultete domačim in tujim 
institucijam, ki so v zadnjih letih pomembno 
krepile pedagoško, razvojno in raziskovalno delo 
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 
Domači prejemniki priznanj so bili Pahernikova 
ustanova, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski 
inštitut Slovenije in družba Slovenski državni 
gozdovi, d.d. Med tujim institucijami so priznanja 
prejele gozdarske fakultete v Zagrebu, Sarajevu, 
Banja Luki, Dunaju, Padovi in Zvolnu.

Svečana akademija ob 70-letnici univerzitetnega študija 
gozdarstva

GDK 971:945.31(497.4)«1949-2019«(045)=163.6

V drugem delu svečane akademije je bila 
otvoritev nove učilnice in posodobljene velike 
predavalnice z avlo. Ti prostori bodo znatno 
izboljšali pogoje za pedagoško in razvojno delo 
oddelka. Prenovo velike predavalnice in izgradnjo 
nove večnamenske učilnice je delno financiral 
oddelek z lastnimi sredstvi, ključen prispevek za 
dokončanje investicije pa je omogočil investicijski 
sklad Biotehniške fakultete, za kar imajo zasluge 
dekan Biotehniške fakultete, prof. dr. Erjavec, 
predsednik njenega Upravnega odbora, prof. 
dr. Andrej Udovč in vsi prodekani fakultete. K 
dokončanju novega večnamenskega prostora je 
prispevala še Pahernikova ustanova, ki tudi  sicer 
izdatno podpira študente gozdarstva in razisko-
valno delo na oddelku.

Ob zaključku svečane akademije je bila v istem 
prostoru otvoritev fotografske razstave Gozd in 
človek. Tema natečaja je bil gozd in človekov odnos 
do gozdnega prostora, z razpisano temo pa smo 
želeli opozoriti na značilnosti ali posebnosti, ki so 
posledica večstoletnega človekovega neposrednega 
ali posrednega delovanja v gozdu. Razstavljenih 
je 19 fotografij. Prvo nagrado v kategoriji foto-
grafinje in fotografi je za fotografijo Gozdni rob 
prejel Miran Orožim, v kategoriji študentke in 
študenti gozdarstva pa je prvo nagrado za foto-
grafijo Lovska prejela Helena Smrekar.    

Organizacijo in izvedbo prireditve je omogočil 
Gozdni sklad, ki kot prvi proračunski sklad za 
gozdove v sklopu promocije gozdov, gozdarstva 
in gozdno-lesnih verig poudarja pomen izobraže-
vanja in raziskovanja za trajnostno, sonaravno in 
večnamensko gospodarjenje z gozdovi v Republiki 
Sloveniji. Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrana se iskreno zahvaljujemo za izkazano 
podporo. 

prof. dr. Andrej Bončina in 
prof. dr. Robert Brus
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Slika 1: Gozd ima pomembno izobraževalno in turistično 
vlogo (foto: J. Prah)

Turizem je splet dejavnosti oseb, ki potujejo in 
bivajo v kraju zunaj svojega običajnega okolja 
zaradi preživljanja prostega  časa, sprostitve, poslov 
ali iz drugih razlogov, in  sicer najmanj en dan (z 
najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot eno 
leto (365 dni) brez prekinitve. Glavno načelo pa 
je: TURIZEM SMO LJUDJE.

V zadnjem obdobju se vse bolj govori o turizmu 
v zeleni ekonomiji, o zelenem turizmu, o prilaga-
janju in blaženju podnebnih sprememb v povezavi 
s turizmom, o zelenem trgu, o zelenih programih 
itd. Gre za  okolju prijazna trajnostna potovanja 
v destinacije, kjer so flora, favna in kulturna 
dediščina primarne atrakcije in kjer so vplivi 
podnebja minimizirani. Govorimo o konceptu 
zelene destinacije, ki je izredno pomemben ob 
velikem razcvetu »industrije« na temo turizma. Še 
poseben razcvet  turizma najdemo v dejavnosti, 

Izobraževalna in turistična vloga gozdov za trajnostni razvoj
GDK 907:611(045)=163.6

ki bazirajo na naravnih vrednotah in gostoljub-
nosti okolja. Predvsem mestno prebivalstvo išče s 
socialnim kapitalom osveščene privlačne, mirne, 
varne prostore za rekreacijo in ekoturizem. Gozdna  
območja nudijo možnosti razvoja podeželja, ki 
temelji na njihovi večnamenskosti, ki se kaže v  
množici blaga in storitev. 

Sonaravno gospodarjenje skoraj v celi Evropi 
daje možnosti za oblikovanja celovitih turističnih 
produktov. Gozd in gozdni prostor nudita zaradi 
svoje raznolikosti in obsežnosti izjemen naravni 
kot kulturni modum, ki lahko pomeni vir za raz-
vijanje turizma. V gozdnem prostoru naj turizem 
temelji na rekreativnih in športnih dejavnostih, 
na doživljanju narave in spoznavanju novega, 
lahko bi rekli v tako imenovanem »rekreativnem 
izobraževanju«.  

Današnji »svet« ima premalo gibanja in je vpet 
v debelost, stres, depresijo, preveliko socialno  
izključenost, pohlep, tekmovanje za vsako ceno 
itd. Življenjska doba raste in vse več je starejše 
populacije. Klasičnih družin je vse manj z vse manj 
otrok. Manj delovnih mest  z več  avtomatiziranja 
podaja krajši delovni čas. Večje migracije in hite-
nje so stalnica in povzročajo padanje pozornosti. 
Narašča pa pomen vseživljenjskega učenja. V okolju 
je vse manj razpoložljivih surovin, poraba energije 
kot stroški rastejo. Biodiverziteta se manjša, a teh-
nološko znanje, avtomatizacija, nasilnost raznih 
medijev, mobilna komunikacija, interaktivnost, …
so v porastu. Blogi in socialne mreže so stalnica.  
V turizmu so v trendu kratki in »hitri« izleti kot 
počitnice. Zanimanje za sam počitek je le še pri 
tretjini obiskovalcev, obisk kraja zaradi kulture še 
mnogo manjši, a ko so obiskovalci na destinaciji,  
se radi odločijo za obisk naravne kulturne dedi-
ščine. Večina dopustnikov se sprehaja, kolesari oz. 
gre na gibanje v naravo, gozd in gozdni prostor, ki 
tako postaja športno in duhovno igrišče. Trend je 
virtualna komunikacija (npr. internet itd.). Vsi ti 
trendi dajejo izziv v poudarku na doživljajih in 
zgodbarjenju ali dajejo ponudbe za učenje na pro-
stem z množico virtualnosti. Ljudi nagovarjamo s 
pripovedovanjem  zgodbe in poudarjanjem čutnosti 
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Slika 2: Sprostitev je zelenju gozda (foto: J. Prah)

Gozdarstvo v času in prostoru
in ljubezni. Razviti moramo tiste oblike turizma, ki 
želijo gostu ponuditi kvalitetno doživljanje narave 
in nova spoznanja. Za to  je nujno vključevanje kva-
litetne interpretacije naravne in kulturne dediščine 
v turistične produkte. Interpretacija nikakor ni isto 
kot informiranje ali izobraževanje - gre za posebne 
oblike komunikacijskih procesov, s pomočjo kate-
rih vzbujamo odnose, oblikujemo vrednostne 
sisteme, povzročamo miselne in čustvene odzive. 
(Keršič – Svetel). 

Z vključevanjem domačinov najdemo poseb-
nosti v prostoru, tako naravne kot grajene danosti. 

Iščemo: 
• posebno drevo, 
• stezo skozi gozd, 
• poseben razgled, 
• izvir, ali slap vode 
• ali tišino
• ali šelestenje listov…
• tradicionalno znanje, kot je npr. oglarjenje,  
 tesanje švelarjev, splavarjenje …

Turizem na kmetiji, turizem v gozdnem prostoru 
lahko prepoznamo v nabiranju, predelavi in prodaji 
sadežev ter zelišč. Mnoga tradicionalna znanja na 
kmetiji in v gozdu kot so npr.  oglarstvo, krovstvo, 
tesanje švelarjev in podobne. Drevo je lahko poseben 
magnet, na katerega vežemo mnogo drugih dejavno-
sti. Gozdna meditacija, gozdna pedagogika, gozdni 
vrtec, gozdna šola itd. Pa razne etnološke zbirke in 
podobno. Poseben izziv je turistično vodenje po 
gozdu in v gozd. Preživeti v gozdu, fotolov. Obisk 
tematske poti – pohodne, kolesarske, ježa s konji 
itd. Iskanje posebnosti rastlinskih in živalskih vrst. 

Gozd nudi kakovostne produkte, z oblikova-
njem nišnega trga, z večjo dodano vrednostjo 
izdelkov in storitev. To pa pomeni ohranjanje 
naravnih, kulturnih in duhovnih vrednot gozda, 
kakor tudi ohranjanje lokalne identitete in večanje 
kakovostnega življenja prebivalcev podeželja. 

Gozdni prostor zahteva oblikovanje kakovostnih 
tematskih turističnih grozdov, kar pa ni mogoče brez 
sodelovanja različnih strok in interesnih skupin.  

Kaj pa lastniki gozda?
Pomembno je znanje lastnika gozda. Če želi lastnik 
gozda pridobiti iz gozda določen dohodek, mora 
znati v svoje proizvode vtkati ogromno znanja, na 
kar jih mora potem znati še čim bolje prodati na 
trgu. Mora ga zanimati njegov gozd in splet tako 
proizvodnih kot okoljskih in socialnih funkcij oz. 
vlog gozda. Mora jih dodobra spoznati in se znati 
umestiti v širši prostor. Danes ni več glavno kako 
hitro izdelati hlod in ga dobro prodati, temveč 
kako bo znal svoje posebno drevo, stezo skozi gozd, 
poseben razgled, izvir vode ali tišino in šelestenje 
listov vtkati v razvojne cilje okoljskih, podeželskih 
programov. Vedeti je potrebno, da le eno posebno 
drevo, ali ena posebna steza ne more roditi nove 
dodane vrednosti. Posameznik je premalo. Najti 
moramo skupne rešitve, takšne, ki bodo sprejemljive 
vsem lastnikom določenega prostora.

NARAVI IN GOZDU TER ČLOVEŠKI SKU-
PNOST želimo pridati moč prasile ljubezni, ki 
nas nagovarja v paradigmah :
•	 POVEZOVANJE,	združevanje	in	spoštovanje,
•	 PRENOS	ZNANJA,
•	 INOVACIJE	 in	 FLEKSIBILNOST	 ter	 
 ODGOVORNOST.
Vse to pa lahko dosežemo s krepitvijo socialnega 
kapitala.
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Kdaj pa bo uspešen turizem?
Uspeh turizma je le, če je del zgodbe… (interdi-
sciplinaren pristop, zavedanje identitete).

Turistični razvoj ne sme spreminjati tradicio-
nalnega življenja ljudi.

Lokalno pobudo je potrebno “obogatiti z 
državo” in ključno je delo z ljudmi. Nadvse je 
pomembno izobraževanje  podeželanov ter vse-
življenjsko in medgeneracijsko znanje poslušanja.  
Pomembno je, da znam biti drugačen. Nastanitev 
nudim v gorskem lesu, ali lunarnem lesu, ali 
spanje v drevesni hiši itd. Meditacija v krošnjah 
drevesa. Prednost gozdnega turizma je tudi v tem, 
da doživljanje gozda ni vezano ne na letni čas, ne 
na vreme, ne na dan ali noč. Vedno je drugačno, 
adrenalinsko.

Simbioza z Gozdom, Naravo in viri ter člove-
kom, daje pridih vseživljenjskega snovanja učenja 
in medgeneracijskega druženja. 

Krožnost je povezana z zamislijo povratne 
zanke, ki pokaže na medsebojno soodvisnost in 
kroženje snovi in energije v naravi ter se prek 
teorije sistemov prenaša tudi v socialne sisteme.

Razumevanje prepletenosti vodi do pravilnega 
odnosa do okolja, ki omogoča trajnostni razvoj 
in je edina garancija za sonaravno bivanje te in 
prihodnjih generacij.

Pragozd, prapotok, pranarava ….nam nudijo 
odgovore in nas učijo - nagovarjajo . Ob dobrem 
spoznanju ni nič več dilem o krožnosti, o  naravo-
varstvu, o trajnostnem razvoju, o razvoju zelenih 
delovnih mest; krožno gospodarstvo postane 
stvarnost in samoumevno. 

Zeleni turizem lahko ocenjujemo skozi module:
•	 Vtis-privlačnost,	
•	 Vzdrževanje-upravljanje	(urejenost	destinacije),	
•	 Ponudba	in	vodenje	
•	 Dostopnost	in	varnost	in	
•	 Sporočilnost-interpretacija

V Sloveniji imamo vrsto primerov dobrih 
praks, ki se kažejo v različnih produktih turizma 
v gozdnem prostoru.

Paleta praks se kopiči okoli raznih tematskih 
in planinskih poteh. Iskanju kulturne identitete 
krajev (npr. Oglarska dežela itd.).  Obisku posebnih 
rastišč (npr. encijan na Lovrencu); opazovanja 
medveda, povezovanju v motu posebnega dre-
vesa, ali potoka, slapa itd.. Posebnost potopa v 
Gozd in preživetja noči v gozdu itd., gozdni šoli, 
gozdni vrtci itd. 

Gozd in gozdni prostor nikakor ni le skladišče 
lesa in veliko število dreves na kupu – gozd je 
edinstveno naravno okolje, kjer kraljuje čutnost. 
Ni žive ali nežive narave, temveč le skupnost.  Zato 
je obisk gozda imenitna šola narave, razumevanja 
njenih zakonitosti in spoznavanja sveta. 

Menim, da turizem v gozdnem prostoru je 
lahko za našo deželo zeleno zlato!

Jože Prah
Zavod za gozdove Slovenije in 

Turistična zveza Slovenije
joze.prah@amis.net

041657 560
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