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Uvodnik
Leto 2020 bo leto intenzivnih priprav na obnovo
območnih gozdnogospodarskih načrtov
V Sloveniji imamo vzpostavljeno dolgo in uspešno tradicijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Zasluge za to ima tudi Oddelek za Gozdarstvo na Biotehniški
fakulteti, ki je v minulem letu obeležil 70. obletnico delovanja. Od ustanovitve se je
na oddelku izšolalo več kot 2400 strokovnjakov na področju poznavanja gozdnih
ekosistemov ter upravljanja in gospodarjenja z njimi. Dandanes pa so pedagoški
delavci postavljeni pred drugačne izzive kot njihovi predhodniki. Zaradi hitrih
socialnih, ekonomskih in okoljskih sprememb za dobro upravljanje z gozdom ne
zadostuje več le tradicionalno gozdarsko znanje, temveč že dalj časa vse bolj stopa
v ospredje interdisciplinarnost. Poleg strokovnega znanja morajo imeti diplomanti
gozdarstva tudi veliko znanja o upravljanju s sodobno tehnologijo, imeti morajo
sposobnosti sodelovanja z laičnimi in strokovnimi javnostmi ter usklajevati različne
interese, ki zadevajo gozdove in gozdno krajino.
Les je ogljično nevtralen in obnovljiv material. Pogosto pa ostaja spregledan vidik
porabe sintetičnih, na formaldehidu osnovanih lepil, ki so za okolje in zdravje
škodljiva, a so v proizvodnji lesnih plošč nepogrešljiva. Avtorji tokrat objavljenega
prispevka so raziskovali razpoložljivost tanina in lignina v Evropi, ki bi kot obnovljiva vira lahko vsaj deloma nadomestila najpogosteje uporabljena sintetična lepila.
Objavljamo tudi prispevek, kako okoljski dejavniki vplivajo na prostorsko razporeditev jelenjadi v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih. V drugi polovici
19. stoletja je bila vrsta v naših gozdovih domnevno iztrebljena, zdaj pa ponovno
naseljuje dobro tretjino ozemlja Slovenije. Zaradi težav z objedanjem so tako pri nas
kot tudi v tujini že nekaj časa v ospredju konflikti interesov med lovci, nevladnimi
organizacijami in gozdarji oz. lastniki gozdov. Z razumevanjem in prilagajanjem
okoljskih dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na gostoto populacije, bi bilo mogoče
vsaj delno načrtovati območja večje gostote. Slednje je pomembno pri gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih.
Strateški načrti so pomemben instrument gozdarske politike in pomenijo poglobljeno strokovno podlago za zagotavljanje temeljnih usmeritev in nalog na področju gospodarjenja z gozdovi. V letu 2020 bodo stekle prve priprave za obnovitev
gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarska območja, šestih po vrsti, ki
bodo veljavni za obdobje 2021 do 2030. V prejšnjem obdobju so bile v največji
mogoči meri upoštevane usmeritve Resolucije o nacionalnem gozdnem programu
(ReNGP), ki je nastal leta 2007. Temeljne strateške usmeritve in prednostne naloge
so bile predvsem zagotoviti trajnost donosov gozdov in vseh njihovih funkcij. Kot
ključna težava je bila v načrtih nazadnje izpostavljena problematika zagotavljanja
izvedbe načrtovanih ukrepov v gozdovih. Ta izziv ostaja nerešen in bo verjetno
predmet obravnave tudi v prihajajočem obdobju. Razlogov nezainteresiranosti
izvajanja načrtovanega je verjetno več, ne smemo pa pozabiti tudi na dejstvo, da so
se lahko pričakovanja družbe od gozdov in gozdarstva spremenila. Zato bi morali
novi strateški načrti nastajati zelo participativno, v čim tesnejšem sodelovanju z
različnimi deležniki. Ali je to mogoče doseči v enem letu?
Mitja Skudnik in Polona Hafner
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v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih
Impacts of environmental factors on the spatial distribution of deer in the Poljanska
Valley and Polhov Gradec dolomites
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Izvleček:
Hafner, M., Černe, B.: Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev jelenjadi v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 71.
Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V Sloveniji navadni jelen (Cervus elaphus L.) še vedno širi svojo prisotnost na številna območja, med njimi tudi v
Poljansko dolino in Polhograjske dolomite. V raziskavi smo proučili, kateri okoljski dejavniki ključno vplivajo na
njegovo prostorsko razporeditev v gričevnatem in ponekod v sredogorskem proučevanem območju s povprečno
gozdnatostjo 67 %. Raziskava temelji na vzorcu 585 georeferenciranih lokacij odvzema ter GIS-podatkovnih plasteh
34 okoljskih spremenljivk. Logistična regresija napoveduje, da se verjetnost za primernost prostora za habitat jelena
v prvem modelu multivariatno povečuje z večanjem deleža gozdov, z manjšanjem razdalje do sosednjega območja,
z večjim deležem dvoslojnih, raznomernih, prebiralnih gozdov ter grmišč in panjevcev, z večanjem deleža sestojev v
obnovi ter zmanjšuje z manjšim deležem mladja. V drugem modelu smo odkrili tudi pozitiven vpliv deleža plodonosnega gozdnega drevja v lesni zalogi sestojev ter negativne vplive odsotnosti krmišč, večje razdalje do gozdnih cest in
majhnih vrednosti sončnega obsevanja pozimi.
Ključne besede: navadni jelen, Cervus elaphus, habitat, Poljanska dolina in Polhograjski dolomiti, okoljski dejavniki,
prostorska razporeditev, parkljarji, upravljanje z divjadjo
Abstract:
Hafner, M., Černe, B.: Impact of Environmental Factors in the Spatial Distribution of Red Deer in Poljanska dolina
and Polhograjski Dolomiti; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 1. In Slovenian, abstract
and summary in English, lit. quot. 71. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Red deer (Cervus elaphus L.) still expands its presence to diverse areas in Slovenia, among them also to Poljanska
dolina and Polhograjski Dolomiti. In our research, we studied which environmental factors critically affect its spatial
distribution in the hilly and in some locations medium mountain area with average forest cover of 67 %.The research
is based on a sample of 585 georeferenced harvest locations and GIS data layers of 34 environmental variables. In the
first model, logistic regression foretells the probability of the adequacy of space for the red-deer habitat multivariant
increases along with the increasing forest share, decreasing distance to the neighboring area, a larger share of two-layered, uneven-aged, selective forests and shrubs and coppices and with increasing share of stands in regeneration;
it decreases with a lesser share of young growth. In the second model, we also found a positive impact of forest fruit
trees in the growing stock and negative impacts of absence of feeding sites, larger distances to forest roads and low
values of insolation in winter.
Key words: red deer, Cervus elaphus, habitat, Poljanska dolina and Polhograjski Dolomiti, environmental factors, spatial
distribution, ungulates, game management
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UVOD IN NAMEN RAZISKAVE
INTRODUCTION AND AIM OF
RESEARCH

Navadni jelen (jelenjad) (Cervus elaphus) je bil
na območju zdajšnje Slovenije nepretrgano prisoten od začetka holocena pa do druge polovice

19. stoletja. V pretežnem delu tega obdobja je bil
verjetno najbolj zastopana vrsta velikih sesalcev
v Sloveniji, domnevno pa tudi v evropskem prostoru (Rakovec, 1973; Pohar, 1994). Podobno
kot v nekaterih drugih evropskih deželah je bila
tudi v Sloveniji po revolucionarnem letu 1848
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jelenjad zaradi intenzivnega lova (domnevno)
iztrebljena in ob koncu istega stoletja na petih
lokacijah ponovno naseljena (Hafner, 2008). V 20.
stoletju se je postopno širilo območje aktivnosti
populacij, tako da zdaj poseljuje 36 % ozemlja
Slovenije (Stergar in sod., 2009) in je v njej z vidika
številčnosti tretja najpomembnejša vrsta prostoživečih parkljarjev (Hafner, 2014). Bolj je razširjena
v južnem in jugozahodnem delu Slovenije ter v
alpskem delu in Prekmurju, v manjših gostotah
ali posamično pa se pojavlja v številnih drugih
delih Slovenije (Stergar in sod., 2009, 2011; Hafner,
2014). Zdajšnja razporeditev jelenjadi v Sloveniji
ni zgolj rezultat priljubljenosti habitata, temveč
tudi nedokončanega širjenja njenih (sub)populacij
(Stergar in sod., 2011; Stergar, 2017). Potencialno
območje razširjenosti jelenjadi v Sloveniji obsega
55 % površine države (Stergar in sod., 2011). V
Sloveniji dandanes (še vedno) jelenjad širi svojo
prisotnost na številna območja, med njimi tudi
v Poljansko dolino in Polhograjske dolomite
(proučevano območje). V proučevano območje
prihaja iz sosednjega Zahodno visokokraškega
lovskoupravljavskega območja in z dela (ekološke
enote Jelovica z obrobjem) Gorenjskega lovskoupravljavskega območja (Letni lovsko…, 2019).
Pred spremembami v prostoru, ki so bile
pogojene s človekovo prisotnostjo in njegovimi
dejavnostmi, je bil navadni jelen predvsem vrsta
polodprtih in odprtih habitatov (Clutton-Brock in
sod., 1982). Zdaj pa ta habitatno prilagodljiva in
prehransko generalistično naravnana vrsta v Evropi
živi v širokem spektru habitatov od Sredozemlja
do Skandinavije. Nekatere raziskave iz Slovenije
kažejo, da bolj ko je prostor pokrit z gozdom,
primernejši je za jelenjad. Tako naj bi v Sloveniji
jelenjad poseljevala okoli 80 % gozdnatih površin
(Jerina, 2006). Izbor habitatov je rezultat kompromisov med stroški in koristmi v njem (Lima
in Dill, 1990) ter se spreminja v prostoru in času
(Johnson, 1980; Hirzel in Le Lay, 2008). Nanj pri
rastlinojedih parkljarjih vplivajo številni dejavniki,
povezani s količino in kakovostjo dostopne hrane,
dostopnostjo različnih oblik in pomenov kritja,
debelino in zgradbo snežne odeje, efektivno temperaturo okolja, prisotnostjo velikih plenilcev, gostoto
osebkov iste vrste ali konkurenčnih vrst, aktivnostjo
žuželk, dostopnostjo in porabo vode, turizmom in
4

rekreacijo ipd. (zbrano v Jerina, 2006). Pri vrstah z
izrazitim spolnim dimorfizmom, kamor sodi tudi
jelenjad, se (lahko) raba prostora razlikuje tudi med
spoloma (Clutton-Brock in sod., 1982; Jerina, 2010).
Vplive navedenih dejavnikov na razporeditev živali
v prostoru največkrat proučujemo z ovrednotenjem
povezav med potencialno vplivnimi spremenljivkami (ki so s prej navedenimi dejavniki povezane
in lahko tudi lažje merljive, npr. nadmorska višina,
deleži določenih razvojnih faz gozda, deleži negozdnih površin, temperatura, količina padavin ipd.)
in izbranim kazalnikom rabe prostora proučevane
vrste (Guisan in Zimmermann, 2000; Jerina, 2006,
Stergar, 2017).
Upravljanje z navadno jelenjadjo je pomemben
izziv, saj vrsta lahko znatno vpliva na gozdne
ekosisteme tako na lokalni kot na krajinski ravni
(Hobbs, 1996; Reimoser in Gossow, 1996; Putman
in Moore, 1998). Z vidika gospodarjenja z gozdovi
so nekateri od vplivov lahko tudi negativni. Z
objedanjem mladja in mlajših dreves ter lupljenjem lubja ponekod otežujejo ali celo preprečujejo
naravno obnavljanje gozda, spreminjajo vrstno
sestavo gozda in poslabšujejo kakovost drevja.
Pri tem povzročajo gospodarsko škodo (Ward in
sod., 2004), zato je vrsta pogosto nepriljubljena
med gozdarji in lastniki gozdov. Po drugi strani
jelenjad velja za ključno vrsto, ki vpliva na procese
v ekosistemih, npr. na pretok, kroženje in razporeditev hranil, strukturo tal in sestavo rastlinskih
skupnosti (Waller in Alverson, 1997, Weisberg
in Bugmann, 2003). V gospodarsko pomembni
skupini vrst je jelenjad priljubljena v lovstvu in tudi
med naravovarstveno usmerjenimi posamezniki
in skupnostmi (DeCalesta in Stout, 2000). Ker so
njena porazdelitev v prostoru, pa tudi obseg in
prostorska porazdelitev njenih vplivov na gozdne
sestoje odvisni od številnih okoljskih spremenljivk
(Jerina, 2006; Jerina in sod., 2008), je pomembno
razumevanje in pojasnjevanje povezav med rabo
prostora jelenjadi in značilnostmi njenega okolja
(Jerina, 2003; Jerina, 2006). Zaradi postopnega
poseljevanja in vedno pogostejše prisotnosti
jelenjadi ter prilagajanja sedanjih in prihodnjih
načinov trajnostnega upravljanja s (sub)populacijo
in njenim okoljem je treba tudi na proučevanem
gričevnatem in ponekod sredogorskem območju
pridobiti tovrstne informacije.
GozdVestn 78 (2020) 1
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OPIS OBMOČJA PROUČEVANJA
DESCRIPTION OF THE AREA OF
RESEARCH

Proučevano območje Poljanske doline in Polhograjskih dolomitov (slika 1) spada v Gorenjsko
lovskoupravljavsko območje in je razdeljeno na
enajst lovišč. Leži v SZ delu Slovenije med Škofjo
Loko, Blegošem, Staro Oselico, Žirmi, Vrhniko
in Ljubljano ter obsega površino 56.959 ha. Na
območju prevladuje gričevnat in ponekod sredogorski svet z nadmorsko višino od 288 do 1562 m
in najvišjim vrhom Blegošem, sicer pa je povprečna
nadmorska višina območja 560 m. Večja mesta so
na obrobju, v proučevanem območju prevladujejo
manjša naselja (Poljane, Gorenja vas, Žiri, Lučine,
Horjul, Polhov Gradec …), zaselki in posamezne
kmetije. Gozdnatost območja je 66,8 %, kmetijskih
površin je 26,7 %; prevladujejo travniki in pašniki
(Prostorski informacijski …, 2018). Delež iglavcev
v lesni zalogi sestojev je 43,7 %. Javnih prometnic
je povprečno 26,6 m/ha, gostota gozdnih cest je
majhna (1,8 m/ha), gozdovi so večinoma odprti

s traktorskimi vlakami (ibid.). Na območju med
parkljasto divjadjo prevladuje srnjad, pred gamsom,
divjim prašičem in jelenjadjo. V petletnem povprečju (2014–2018) je na obravnavanem območju
povprečni letni odvzem znašal 1443 srnjadi, 93
gamsov, 123 divjih prašičev in 26 jelenjadi (Baza
podatkov …, 2018). Na proučevanem območju
zimsko krmljenje divjadi ni dovoljeno, dovoljeno je
privabljalno krmljenje divjega prašiča in jelenjadi.
Velika večina privabljalnih krmišč je namenjena
divjim prašičem (Letni lovsko… 2019). Na območju
prvo pojavljanje jelenjadi izvira iz konca 70-ih let
20. stoletja. V obdobju 1985–2006 je povprečni
letni odvzem znašal zgolj okoli dve glavi jelenjadi
na leto. V obdobju 2006–2015 se je odvzem naglo
večal in se ustalil pri okoli 25 živali na leto (Baza
podatkov …, 2018) (grafikon 1), kar je (relativno
nizka) povprečna gostota odvzema 0,04 živali na
100 ha površine proučevanega območja. Povprečna
gostota odvzema v sosednjih območjih, iz katerih
jelenjad prihaja v proučevano območje, je > 0,35
živali/100 ha.

Slika 1: Položaj proučevanega območja v Sloveniji
Figure 1: Location of the research area in Slovenia
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METODE

METHODS

3.1 Zbiranje in priprava podatkov o
odvzemu jelenjadi in zgradbi prostora
3.1 Collection and preparation of data on
red deer harvest and environmental
characteristics

Za raziskavo prostorske razširjenosti jelenjadi
v proučevanem območju smo izbrali metodo
beleženja podatkov iz lovišč odvzetih (odstrel,
ugotovljene izgube) živali in razvrščanja lokacij
odvzema v kvadrante velikosti 100 ha (velikosti 1 x
1 km). Mesta, na katerih so bili izločeni posamezni
osebki, se po enotni metodologiji v vsej Sloveniji
določa na temelju kart z vrisanimi kilometrskimi
kvadranti in pripadajočim šifrantom. Podatke
beležijo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim
namenom od leta 2005 naprej. V raziskavo smo
vključili podatke odvzete jelenjadi v obdobju
2006–2017, pri pridobivanju podatkov smo uporabljali računalniško aplikacijo x-lov. Z raziskavo
smo želeli čim bolj celovito proučiti značilnosti
življenjskega prostora jelenjadi na omenjenem
območju, zato smo v raziskavo vključili številne
okoljske dejavnike, ki bi prek različnih elementov
zgradbe prostora lahko vplivali na prostorsko
razporeditev živali (preglednica 1). Pri izboru
spremenljivk smo se oprli na druge avtorje, ki so
proučevali jelenjad, in druge parkljarje (Wallmo
in Schoen, 1980; Clutton-Brock in sod., 1982;

Kirchhoff in Schoen, 1987; Parker, 1988; Parker
in Gillingham, 1990; Kie in sod., 1991; Yeo in
Peek, 1992; Herbold, 1995; Boroski in Mossman,
1996; Cole in sod., 1997; Mysterud in sod., 1997;
Unsworth in sod., 1999; Ripple in sod., 2001; Boyce
in sod., 2003; Jerina, 2003; Patthey, 2003; Jerina,
2006; Licoppe, 2006; Jerina, 2010; Stergar, 2017).
Podatke o zgradbi prostora in drugih obravnavanih okoljskih spremenljivkah smo pripravili
na podlagi lastnih podatkovnih baz, vanje pa smo
vključili tudi druge javno dostopne podatkovne
baze (preglednica 1). Lastne podatkovne baze smo
izdelali s prekrivanjem kilometrskih kvadrantov
s stranicami 1 x 1 kilometer (100 ha) s kartnimi
podlagami odsekov (baza podatkov o gozdovih) in
uvrščanjem odsekov v ustrezne kvadrante. Izdelali
smo podatkovne plasti neodvisnih spremenljivk,
kjer vsak kvadrant obsega njihovo povprečno
zgradbo. Javno dostopne podatke smo obdelali
tako, da smo podatke različnih slojev aplicirali
na raven kvadrantov. V nadaljevanju smo nato
izdelali podatkovne plasti okoljskih spremenljivk, v
katerih vsaka rastrska celica predstavlja povprečno
zgradbo te celice in sosednjih osmih (kvadrant
3 x 3 km). Tako smo določili in v obdelavo vključili
velikost prostorske enote, ki se najbolje ujema z
velikostjo celoletnih individualnih (posameznih)
območij aktivnosti navadne jelenjadi (Jerina,
2006, Jerina, 2010).

Slika 2: Odvzem jelenjadi v proučevanem območju v obdobju 1985–2018
Figure 2: Red-deer harvest in the research period 1985 – 2018
6
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Preglednica 1: Seznam, šifre in viri analiziranih okoljskih spremenljivk
Table 1: List, codes and sources of analysed environmental variables
Št.
No.

Opis neodvisne spremenljivke
Description of independent variable

Koda spremenljivke
Variable code

Enota
Unit

Vir podatkov
Data source

1

Nadmorska višina

NADMV

m

ZGS

2

Lega (ekspozicija)

LEGA

3

Nagib

NAGIB

%

ZGS

4

Kamnitost in skalnatost

KAMSKAL

%

ZGS

5

Delež nedostopnih površin
(šifre 3000, 4000, 5000, 6000, 7000)

NEDOST

%

MKGP

6

Delež kmetijskih površin (šifra 1000)

RABA 1

%

MKGP

7

Delež gozdov (šifra 2000)

RABA 2

%

MKGP

8

Delež gozdov (šifra 2000) v kvadrantu 1X1

RABA 2 KV

%

MKGP

9

Delež mladovij

MLAD

%

ZGS

10

Delež drogovnjakov

DROG

%

ZGS

11

Delež debeljakov

DEB

%

ZGS

12

Delež sestojev v obnovi

POMLAJ

%

ZGS

13

Delež dvoslojnih sestojev, raznomernih,
prebiralnih, grmišč, panjevcev (preostale rf)

GOZDOST

%

ZGS

14

Indeks pestrosti gozdnih združb
v kvadrantu 1 X 1

IND KV

15

Delež iglavcev v lesni zalogi

IGL

%

ZGS

16

Delež bukve v lesni zalogi

BU

%

ZGS

17

Delež bukve, kostanja in hrasta v lesni zalogi

BUHRAKO

%

ZGS

18

Lesna zaloga/ha

LZSKUHA

m3

ZGS

19

Dolžina gozdnega roba (linije na stiku
gozdnih in negozdnih površin, vključno
z upoštevanjem gozdnih cest)

GOROB

m/ha

ZGS

20

Dolžina gozdnih cest/ha

GCEST

m/ha

ZGS

21

Dolžina javnih cest/ha

JCEST

m/ha

ZGS

22

Razdalja od središča kvadranta
do najbližjega gozdnega roba

RAZGORO

m

ZGS

23

Razdalja od središča kvadranta
do najbližje gozdne ceste

RAZGC

m

ZGS

24

Razdalja od središča kvadranta
do najbližje javne ceste

RAZJC

m

ZGS

25

Razdalja od središča kvadranta
do najbližje gozdne površine

RAZGOZD

m

ZGS

ZGS

ZGS

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje
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Preglednica 1: Seznam, šifre in viri analiziranih okoljskih spremenljivk
Table 1: List, codes and sources of analysed environmental variables
Št.
No.

Opis neodvisne spremenljivke
Description of independent variable

Koda spremenljivke
Variable code

Enota
Unit

Vir podatkov
Data source

26

Razdalja od središča kvadranta
do najbližje kmetijske površine

RAZKMET

m

ZGS

27

Razdalja do najbližjega krmišča
(vključno s krmišči za divje prašiče)

RAZKRM

m

ZGS

28

Razdalja od središča kvadranta do
najbližje meje sosednjega območja
(s prisotno jelenjadjo)

RAZMEJ KV

m

ZGS

29

Prisotnost/odsotnost krmišč v kvadrantu 1 x 1

KRMPRI KV

30

Povprečna letna temperatura zraka

TEMP

0C

ARSO

31

Povprečna letna višina korigiranih padavin

PADAV

mm

ARSO

32

Povprečna hitrost vetra

VETER

m/s

ARSO

33

Povprečno trajanje sončnega obsevanja poleti

SONPOL

Ura

ARSO

34

Povprečno trajanje sončnega obsevanja pozimi

SONZIM

Ura

ARSO

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije, ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje

3.2 Statistične analize
3.2 Statistical analyses

S prekrivanjem podatkovnih plasti zgradbe prostora in plasti odvzema jelenjadi smo pridobili podatkovne nize odvisne spremenljivke in
neodvisnih spremenljivk za nadaljnje statistične
analize. Pri tem smo kvadrante z evidentiranim
pojavljanjem (odvzemom) jelenjadi privzeli kot
pozitivne primere (habitatna krpa), vse preostale
celice proučevanega območja pa kot negativne
(matriks). Skupno je bilo v raziskavi upoštevanih
585 kvadrantov, od katerih je bilo pozitivnih primerov 121 in 464 negativnih. Vsem podatkovnim
nizom smo najprej pripisali vrednost odvisne
spremenljivke 0, nato smo jim dodali še podatkovne nize za celice, kjer je bil zabeležen odvzem
jelenjadi in v katerih smo odvisni spremenljivki
pripisali vrednost 1. Vsem podatkovnim nizom z
vrednostjo odvisne spremenljivke 0 smo pripisali
utež vrednosti 1, nizom z vrednostjo odvisne
spremenljivke 1 pa smo pripisali uteži enake višini
odvzema v pripadajočem kvadrantu.
Prostorsko razporeditev jelenjadi glede na
okoljske dejavnike smo analizirali z binarno
logistično regresijo v programskem paketu
8

STATISTICA 8 z uporabo algoritma stepwise
forward. V analizo smo vključili spremenljivke, pri
katerih smo odkrili značilne razlike med pozitivnimi in negativnimi primeri prisotnosti jelenjadi
(preglednica 2). Pri vseh parih neodvisnih spremenljivk smo najprej preverili multikolinearnost.
Kjer je korelacijski koeficient med dvema neodvisnima spremenljivkama presegal 0,45 (Mayer
in sod., 2005; Ficko in sod., 2008), smo iz analize
izključili eno izmed spremenljivk v paru, tako da
smo obdržali spremenljivko, ki je bolj korelirala
z odvisno spremenljivko. Zaradi neizpolnjenega
pogoja linearnosti med posamezno neodvisno
spremenljivko in logaritmom obetov (logit) odvisne spremenljivke smo dve zvezni spremenljivki
kategorizirali (Garson, 2008). V modelih smo tako
proučevali skupno 13 spremenljivk (preglednica
3), od tega pet kategorialnih (primerjalni razred
je vedno zadnji) in osem zveznih (preglednica 3).
V prvi model smo vključili deset spremenljivk
(sedem zveznih in tri kategorialne), v drugi model
pa enajst spremenljivk (šest zveznih in pet kategorialnih). V prvi model smo poskusno vključili
tudi (eno) interakcijo (medsebojno vplivanje)
dveh spremenljivk.
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Preglednica 2: Primerjava temeljnih statističnih parametrov analiziranih spremenljivk za pozitivne in negativne
primere prisotnosti jelenjadi v kvadrantih 3 x 3 km
Table 2: Comparison of basic statistical parameters of the analyzed variables for positive and negative cases of red
deer presence in a 3x3 km cell
Zvezne spremenljivke / Continuous variables
Pozitivni primeri (habitat)
Positive cases (habitat)

Negativni primeri (nehabitat)
Negative cases (non-habitat)

Percentile
X0,05

Mediana
Mediane

Percentile
X0,95

Percentile
X0,05

Mediana
Mediane

Percentile
X0,95

NADMV

433,0

631,7

991,0

302,1

522,6

NAGIB

15,9

22,0

26,7

2,6

18,7

KAMSKAL

0,7

7,7

34,8

0,1

Mann-Whitney
U-test*
Z

Rang

769,6

7,33

6

25,8

-8,12

1

6,2

25,2

-2,68

23

NEDOST

1,3

3,4

6,5

1,6

5,1

58,3

7,53

3

RABA 1

11,3

24,3

36,2

9,6

28,1

50,2

4,09

14

RABA 2

59,4

72,2

87,3

12,5

64,9

86,2

-6,66

7

RABA 2 KV

42,1

77,3

97,8

0,7

64,9

97,5

-5,27

11
10

MLAD

1,5

5,4

11,1

0,6

3,7

8,5

-5,30

DEB

33,0

51,3

69,1

31,1

55,9

80,7

3,31

17

POMLAJ

4,3

13,4

40,9

0,2

10,4

38,7

-4,17

13

GOZDOST

0,0

0,04

7,3

0,0

0,0

4,6

-7,52

4

IGL

22,8

48,6

72,8

19,1

42,3

72,2

-2,82

22

BU

15,9

32,0

55,4

5,8

28,6

49,3

-3,11

20
24

BUHRAKO

24,0

45,1

62,1

20,6

47,9

69,4

2,15

LZSKUHA

249,0

299,7

386,6

232,6

290,6

347,9

-3,71

16

GOROB

33,0

64,0

95,7

13,1

54,2

100,7

-3,03

21

GCEST

0,3

3,4

9,3

0,0

1,5

6,8

-7,45

5

JCEST

9,6

23,4

33,0

11,3

27,4

92,9

5,62

9

RAZGORO

38,7

97,7

231,3

39,7

119,8

457,9

3,17

19

RAZGC

287,5

582,7

1530,2

383,1

909,7

4035,5

8,07

2

RAZJC

98,2

189,9

594,9

69,7

166,1

424,1

-3,28

18

RAZGOZD

0,0

9,6

47,4

0,7

22,1

412,8

6,45

8

RAZKMET

25,4

92,1

235,4

3,0

64,6

235,1

-4,50

12

RAZKRM

731,2

1482,1

4277,0

790,4

2057,9

6845,0

3,95

15

RAZMEJ KV

65,0

2357,0

12913,0

378,0

6460,5

19453,0

8,07

2

Kategorialne spremenljivke / Categorial variables
Pozitivni primeri (habitat)
Positive cases (habitat)

Negativni primeri (nehabitat)
Negative cases (non-habitat)

Število kvadrantov po razredih
Number of quadrants by classes

Število kvadrantov po razredih
Number of quadrants by classes

χ2 test*
χ2

Df

KRMPRI KV

0 = 55, >0 = 78

0 = 293, >0 = 189

16,0

1

TEMP

≤8,8 = 107, >8,8 = 26

≤8,8 = 213, >8,8 = 269

54,5

1

PADAVINE

<1683 = 13, 1684-1833 = 52, >1833 = 68

<11683 = 185, 1684-1833 = 155, >1833 = 142

41,9

2

SONZIM

<260 = 34, 261-273 = 17, >373 = 82

<260 = 292, 261-273 = 56, >373 = 134

58,0

2

* Razlike med skupinama so pri vseh spremenljivkah statistično značilne s tveganjem, manjšim od 0,05 (p<0,05)
* Differences between groups are statistically significant with risk below 0.05 (p<0.05) for all variables
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Preglednica 3: Priprava spremenljivk za logistično regresijo
Table 3: Preparation of variables for logistic regression
Drugi
model
Second
model

Odziv odvisne spremenljivke
na variiranje neodvisne
spremenljivke
Response of the dependent
variable on variation of
independent variable

Št.
No.

Spremenljivka
Variable

Prvi
model
First
model

1

RABA 2

*

Linearen / Linear

2

RABA 2 KV

*

Linearen / Linear

3

MLAD

*

*

Nelinearen / Non-linear

4

POMLAJ

*

*

Linearen / Linear

5

GOZDOST

*

*

Linearen / Linear

6

GOROB

*

*

Linearen / Linear

7

BUHRAKO

*

*

Linearen / Linear

8

RAZJC

*

*

Linearen / Linear

9

RAZGC

10

RAZMEJ KV

11

KRMPRI KV

12

PADAV

13

SONZIM

*
*

*

Linearen / Linear

*

Nelinearen / Non-linear

*

Diskretna spremenljivka

*

Diskretna spremenljivka

*

Diskretna spremenljivka

Število in meje (v oklepaju)
ustvarjenih razredov pri
kategorizaciji spremenljivke
Number and borders
(in parenthesis) of created
classes in variable discretization

3 (3,21; 5,65)

3 (1625; 5979)

Preglednica 4: Spremenljivke in koeficienti v modelu habitata jelenjadi, izdelanega z logistično regresijo –
prvi model
Table 4: Variables and estimated coefficients of the fitted logistic regression model of red deer habitat-first model
Ocena
parametra
Parameter
estimate

St. napaka
St. error

Waldova
statistika
Wald statistic

Df

p-vrednost
p-value

Konstanta/
Intercept

4,831

0,947

26,012

1

0,000

**RABA 2

0,048

0,011

18,650

1

0,000

11,556

2

0,003

10,171

1

0,001

*MLAD

Razmerje
obetov
Odds ratio
(Exp (B))

1,049

1

-0,496

2

0,096

0,138

0,479

1

0,489

1,101

**GOZDOST

0,278

0,059

22,136

1

0,000

1,320

26,869

2

0,000

0,156

*RAZMEJ KV

0,609

1

0,844

0,185

20,882

1

0,000

2,326

2

0,160

0,143

1,253

1

0,263

1,174

1,000

0,000

Scale

* Kategorialna spremenljivka; primerjalni razred je vselej zadnji razred.
* Discrete variable; reference class is always the last class
** Za zvezne (nekategorialne) spremenljivke so podana razmerja obetov pri spremembi spremenljivke iz njenega 5.
v 95. percentil (X0,05 → X0,95). / ** For continuous (non–discrete) variables, the odds ratio for the change
of the variable from its 5th to 95th percentile (X0,05 → X0,95) are given
10
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Logistična regresija v prvem modelu napoveduje, da je primernost nekega prostora za habitat
jelenjadi v proučevanem območju pogojena z
vrednostmi štirih okoljskih spremenljivk (preglednica 4).
Kakovost habitata se povečuje z večjim deležem
gozdov (RABA 2), z manjšo razdaljo do sosednjega
območja (RAZMEJ KV), z večjim deležem dvoslojnih, raznomernih in prebiralnih gozdov ter
grmišč in panjevcev (GOZDOST).
Kakovost habitata se zmanjšuje z manjšim
deležem mladja (MLAD).
Po jakosti vplivov glede habitatne primernosti
prostora za jelenjad (glede na Waldovo statistiko)
si spremenljivke v logističnem modelu padajoče
(od spremenljivke z najmočnejšim vplivom do

spremenljivke z najšibkejšim vplivom) sledijo v
naslednjem vrstnem redu: razdalja do sosednjega
območja, delež dvoslojnih, raznomernih in prebiralnih gozdov ter grmišč in panjevcev, delež
gozdov, delež mladja.
V prvem modelu smo obravnavanim spremenljivkam poskusno dodali še spremenljivko delež
gozdov v kvadrantu 1 x 1 (RABA 2 KV), ki je s
spremenljivko delež gozdov (RABA 2) kolinearna
(RABA 2:RABA 2 KV, r = 0,85) in poleg vpliva
spremenljivk prvega modela proučili še vpliv
dodane spremenljivke (RABA 2 KV) ter vpliv interakcije spremenljivk delež gozda v kvadrantu 3 x 3
(RABA 2) in delež gozda v kvadrantu 1 x 1 (RABA
2 KV). Poleg vpliva večine zgoraj prej navedenih
spremenljivk smo ugotovili tudi pozitiven vpliv

Preglednica 5: Spremenljivke in koeficienti v modelu habitata jelenjadi, izdelanega z logistično regresijo –
drugi model
Table 5: Variables and estimated coefficients of the fitted logistic regression model of red deer habitat-second model
Ocena
parametra
Parameter
estimate

St. napaka
St. error

Waldova
statistika
Wald statistic

Df

p-vrednost
p-value

1,857

0,744

6,231

1

0,013

10,026

2

0,007

1

-0,461

0,156

8,728

1

0,003

0,631

2

0,082

0,139

0,352

1

0,553

1,085

**GOZDOST

0,167

0,062

1,182

Konstanta/
Intercept
*MLAD

*RAZMEJ KV
1

0,777

0,189

2

0,126

0,149

*KRMPRI KV

7,186

1

0,007

21,438

2

0,000

16,867

1

0,000

2,175
1,134

0,721

1

0,396

6,325

1

0,000

1

0,012

0,736
0,999

1

-0,307

0,122

6,325

**RAZGC

-0,001

0,000

5,428

1

0,020

9,587

2

0,008

*SONZIM

Razmerje
obetov
Odds ratio
(Exp (B))

1

-0,366

0,183

4,024

1

0,045

0,694

2

-0,117

0,201

0,342

1

0,559

0,890

**BUHRAKO

0,023

0,010

5,131

1

0,023

1,023

1,000

0,000

Scale

* Kategorialna spremenljivka; primerjalni razred je vselej zadnji razred.
* Discrete variable; reference class is always the last class
** Za zvezne (nekategorialne) spremenljivke so podana razmerja obetov pri spremembi spremenljivke iz njenega 5.
v 95. percentil (X0,05 → X0,95). / ** For continuous (non–discrete) variables, the odds ratio for the change
of the variable from its 5th to 95th percentile (X0,05 → X0,95) are given
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deleža gozda v kvadrantu (RABA 2 KV) in negativen vpliv interakcije obeh spremenljivk. Prav tako
smo odkrili pozitiven vpliv deleža sestojev v obnovi
(POMLAJ). Podrobnejših rezultatov poskusa ne
prikazujemo posebej. Po jakosti vplivov glede
habitatne primernosti prostora za jelenjad (glede
na Waldovo statistiko) si spremenljivke padajoče
(od spremenljivke z najmočnejšim vplivom do
spremenljivke z najšibkejšim vplivom) sledijo v
naslednjem vrstnem redu:
delež gozdov, delež dvoslojnih, raznomernih
in prebiralnih gozdov ter grmišč in panjevcev,
interakcija deleža gozdov in deleža gozdov v
kvadrantu 1 x 1, delež gozdov v kvadrantu 1 x 1,
razdalja do sosednjega območja, delež mladja,
delež sestojev v obnovi.
V drugem modelu smo izločili spremenljivko delež gozdov (RABA 2) in namesto nje
(poleg spremenljivk iz prvega modela) vključili
spremenljivke, ki so s spremenljivko RABA 2
kolinearne, in sicer razdaljo do najbližje gozdne
ceste (RAZGC), prisotnost/odsotnost krmišč v
kvadrantu (KRMPRI KV) in povprečno trajanje
sončnega obsevanja pozimi (SONZIM). Logistična regresija v drugem modelu napoveduje,
da se primernost habitata za jelenjad zmanjšuje
tudi z večjo razdaljo do gozdnih cest, ob odsotnih krmiščih in ob nizkih vrednostih sončnega
obsevanja pozimi ter se veča z večanjem deleža
plodonosnega gozdnega drevja (BUHRAKO) v
lesni zalogi sestojev (preglednica 5). Po jakosti
vplivov glede habitatne primernosti prostora za
jelenjad (glede na Waldovo statistiko) si spremenljivke padajoče (od spremenljivke z najmočnejšim
vplivom do spremenljivke z najšibkejšim vplivom)
sledijo v naslednjem vrstnem redu:
razdalja do sosednjega območja, delež mladja,
povprečno trajanje sončnega obsevanja pozimi,
delež dvoslojnih, raznomernih in prebiralnih
gozdov ter grmišč in panjevcev, prisotnost/
odsotnost krmišč, razdalja do najbližje gozdne
ceste, delež bukve, hrasta in kostanja v lesni
zalogi sestojev.
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5

RAZPRAVA

DISCUSSION

V prehranskem pogledu je jelenjad parkljar vmesnega (intermediarnega) tipa s poudarjeno nagnjenostjo do trav (Hofmann, 1989). Njihovo prehrano
sestavljajo trave, zelišča, mahovi, lišaji, grmovne in
drevesne vrste ter semena in plodovi (Dzieciolowski,
1969). Po Adamiču (1989) prehranjevanje jelenjadi
s številnimi vrstami rastlinja omogoča, da se v
določenem okolju prehranjuje z najlaže dosegljivim
in obenem tudi najbolj kakovostnim prehranskim
virom. Več kot je trav, bolj se osredotoči na ta vir
hrane in obratno, manj kot je trav, več uporablja
druge vire. Trave vse leto zavzemajo drugi največji
delež v prehrani, še posebno pa spomladi, ko trava
vsebuje veliko hranilnih snovi (Jenkins in Starkey,
1991). V prehrani jelenjadi se količina trav postopno
zmanjšuje z večjo debelino snega, hkrati pa se veča
pomen »zimske« hrane, kot so popki in poganjki
iglavcev ter dopolnilna krma s krmišč (Adamič,
1989, 1990). Na Kočevskem so bile trave v obdobju
od aprila do oktobra v vzorcih prehrane jelenjadi
zastopane v povprečno 50,7 +– 7,8 prostorninskem
deležu. Nekateri avtorji navajajo (Schwab (1978citira Adamič, 1982), da v vegetacijskem obdobju
zavzemajo trave (in zelišča) več kot 68 % skupne
prehrane jelenjadi, medtem ko se v obdobju mirovanja vegetacije njihov delež zmanjša na 35 %. Na
Kočevskem večina trav v vzorcih prehrane izvira s
kultiviranih travnikov. Za jelenjad iz Gojitvenega
lovišča Kozorog - Kamnik je bilo ugotovljeno, da
trave izvirajo predvsem z alpskih pašnikov, saj
se živali tam zadržujejo, preden zapade sneg. Za
jelenjad iz Gojitvenega lovišča Pohorje pa so bile v
prehrani ugotovljene predvsem trave, ki rastejo v
presvetljenih gozdovih, pri čemer je bila raziskava
omejena na obdobje od septembra do decembra
(Adamič, 1989, 1990). Jelenjad torej dostopa do
trave tako v gozdovih kot tudi na kultiviranih
travnikih. Zato so sestava gozdov in njihov delež
ter velikost in porazdelitev travnikov ter pašnikov v
prostoru spremenljivke, ki zelo vplivajo na porazdelitev jelenjadi v prostoru (Adamič, 1989; Latham in
sod., 1996). Za štiri telemetrijsko spremljane košute
na območju Kočevske Reke so npr. ugotovili, da je
bil delež rabe gozdnih površin 92 %, negozdnih pa
skromnih 8 %. Kadar žival ni bila aktivna, je bila
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raba negozdnih površin komaj zaznavna (2 %), ko
pa je bila aktivna, je bila raba negozdnih površin
večja (15 %) (Žnidaršič, 2005). Tudi pri jelenjadi
v Snežniško-Javorniškem masivu je bil ugotovljen
velik delež uporabe gozdnih površin (Jerina, 2003).
Jerina (2006) ugotavlja, da je bila relativna raba
negozdnih oblik vegetacije, glede na rabo gozdnih
površin, v toplem delu leta večja kot v hladnem.
Delež negozdnih površin v skupni rabi prostora je
od decembra do marca znašal 23 % oziroma 5,5 %
(različne metode telemetrije). Po koncu zime se je
delež negozdnih vegetacijskih oblik začel v skupni
rabi prostora postopno povečevati; največji je bil
od maja do oktobra, ko je znašal 39 % oziroma
10 % (različne metode telemetrije).
Tudi na pojavljanje jelenjadi v proučevanem
območju Poljanske doline in Polhograjskih dolomitov s povprečno gozdnatostjo 67 % zelo vpliva
zgradba prostora. Ugotovili smo, da se verjetnost
rabe prostora veča z večanjem deleža gozdov v
kvadrantu 3 x3 km. Raba prostora se na splošno
veča tudi z večanjem gozdnatosti v kvadrantu 1 x
1 km. Znotraj večjih območij (3 x 3 km) z večjimi
deleži gozdov se jelenjad na manjših površinah
(1 x 1 km) raje pojavlja v območjih, kjer je delež
gozdov manjši oziroma se pojavlja na območjih
z večjim deležem kmetijskih površin. Ugotovitve
so podobne rezultatom raziskav v drugih delih
Slovenije z večjo gozdnatostjo (Jerina, 2003, 2006),
pa tudi na ravni celotne Slovenije, kjer Jerina
(2010) ugotavlja, da se primernost prostora za
habitat jelenjadi povečuje z večanjem deleža gozda
v kvadrantih velikosti 5 x 5 km, spremenljivka delež
gozda pa je po jakosti vplivov na drugem mestu.
Jerina (2010) podobno ugotavlja, da jelenjad
znotraj območij z večjo gozdnatostjo raje izbira
manj gozdnate predele, hkrati pa lahko nakazuje
večjo priljubljenost gozda na območjih, kjer je
delež gozda na splošno manjši. Z razdrobljenostjo
gozdnih površin oziroma prepletenostjo površin
različne rabe (predvsem gozdnih in kmetijskih)
je povezana dolžina gozdnega roba. Čeprav je
v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih
v kvadrantih z odstreljeno jelenjadjo (pozitivni
primeri – habitatna krpa) dolžina gozdnega roba
značilno daljša kot v kvadrantih brez evidentiranega odstrela (negativni primeri – matriks), pa v
multivariatni analizi nismo odkrili vpliva dolžine
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gozdnega roba na verjetnost pojavljanja jelenjadi.
Vpliva dolžine gozdnega roba na habitat jelenjadi
prav tako nismo ugotovili v podobni raziskavi
na sosednjem območju (Jelovica z obrobjem),
s katerega jelenjad večinoma prihaja v proučevano območje (Hafner, 2012). Za obe območji
so (z izjemo planote Jelovice) značilni velika
prepletenost gozdnih površin s kmetijskimi ter
(posledično) manjši gozdni predeli z relativno
dolgim gozdnim robom. Tako bi bila prepletenost
krp hrane in kritja lahko vzrok manj izrazitemu
(neznačilnemu) vplivu dolžine gozdnega roba na
pojavljanje jelenjadi na proučevanem območju.
Jerina (2010) pa za raven Slovenije ugotavlja, da
se primernost prostora za habitat jelenjadi veča
s krajšanjem dolžine gozdnega roba. Na ravni
Slovenije je jelenjad torej bolj naklonjena večjim
gozdnim predelom oziroma manjši prepletenosti
gozdnih površin s kmetijskimi in drugimi. V naši
raziskavi nismo proučevali vpliva oddaljenosti
od gozdnega roba zaradi prepletenosti gozdnih
in negozdnih površin, več avtorjev pa ugotavlja,
da se verjetnost rabe negozdnih površin z oddaljenostjo od gozdnega roba zelo zmanjšuje, saj
jelenjad negozdnih površin, ki so od najbližjega
gozdnega roba oddaljene več kot 100 metrov,
skoraj ne uporablja. Jerina (2003, 2006) ugotavlja,
da se z oddaljenostjo od najbližjega gozdnega roba
zmanjšuje tudi raba gozdnih površin, vendar precej
počasneje in manj izrazito kot raba negozdnih
površin. Podobno za navadnega jelena ugotavljajo
tudi Witmer in sod. (1985). Nasprotno pa ameriški
belorepi jelen (Odocoileus virginianus) najpogosteje uporablja prehode med različnimi vegetacijskimi tipi. Tudi pri njem pa se zelo zmanjšuje
verjetnost rabe odprtih površin z oddaljenostjo od
najbližjega kritja (Bell in sod., 1992). Belorepi jelen
se je npr. manj pojavljal v bližini gozdnega roba
v primerih, ko je bil njegov habitat razdrobljen
in prepleten s krpami hrane in kritja. V primerih, ko sta se hrana in kritje pojavljala v jasno
ločenih habitatih, je bila odvisnost od gozdnega
roba opaznejša (Kremsater in Bunnell, 1992).
Licoppe (2006) tudi pri navadnem jelenu navaja
priljubljenost presvetljenih gozdov, zunanjih in
notranjih gozdnih robov in negozdnih površin.
Vpliva nadmorske višine na primernost prostora
za jelenjad nismo proučevali. Zaradi kolinearnosti
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smo proučevali vpliv drugih spremenljivk, vključno
z deležem gozda. V predhodnih univariatnih analizah smo v pozitivnih primerih (habitatna krpa)
ugotovili značilno višje srednje vrednosti nadmorskih višin (Me = 631,7 m) v primerjavi z negativnimi
primeri (matriks) (Me = 522,6 m). Tudi delež gozda
je v pozitivni povezavi z nadmorsko višino (RABA
2 : NADMV, r = 0,65). Zgolj na osnovi navedenega,
brez upoštevanja vpliva drugih spremenljivk, bi
lahko sklepali, da se jelenjad verjetneje zadržuje v
višjih nadmorskih višinah v primerjavi z nižjimi.
Jerina (2010) za raven Slovenije ugotavlja nasprotno: z večanjem nadmorske višine se zmanjšuje
verjetnost pojavljanja jelenjadi. Jerina (2006) tudi
ugotavlja, da se je na ravni celoletne rabe prostora
pokazala najpomembnejša interakcija (medsebojno
vplivanje) nadmorske višine in jakosti sončnega
sevanja. Tudi v raziskavi na Snežniško-Javorniškem območju Jerina (2003) ugotavlja, da je bila
verjetnost rabe prostora v najvišjih delih območja
(nad 1100 m) manjša od pričakovane, vendar je
bila tudi raba najnižjih predelov manj pogosta
od pričakovane, verjetno zaradi povečane gostote
cestnega omrežja in naselij ali večjega deleža velikih
negozdnih površin. Na Jelovici z obrobjem Hafner
(2012) ugotavlja pozitiven vpliv večje nadmorske
višine na verjetnost pojavljanja jelenjadi v toplem
delu leta, medtem ko v hladnem delu leta ni odkril
vpliva nadmorske višine na pojavljanje jelenjadi. V
nekaterih raziskavah ugotavljajo, da so nekatere od
markiranih živali navadnega jelena vse leto ostale
v dolinah (Georgii, 1980). Podobno tudi ameriški
belorepi jelen npr. pozimi pogosto izbira habitate
ob potokih in jezerih (LaRue, 1994). Boyce in sod.
(2003) ugotavlja, da se vapiti (Cervus canadensis)
pozimi premakne v nižje nadmorske višine s tanjšo
snežno odejo in večjim prepletom gozdov ter odprtih travnatih površin, poleti pa poseljuje območja
z večjo vegetacijsko raznovrstnostjo v širšem prostoru. Vpliva nagiba terena na primernost prostora
za jelenjad nismo proučevali, zaradi kolinearnosti
smo proučevali vpliv drugih spremenljivk, vključno
z deležem gozda. Pozitivna povezava med deležem
gozda in nagibom terena (RABA 2 : NAGIB, r =
0,88) nas navaja k sklepanju, da se zaradi večje
verjetnosti rabe prostora z večjim deležem gozda
veča tudi verjetnost rabe večjih nagibov terena.
Podobno ugotavljamo tudi za kamnitost in skal14

natost površja (RABA 2 : KAMSKA, r = 0,23).
V območjih z večjim deležem gozdov in v katerih se
verjetneje pojavlja jelenjad, sta praviloma tudi večji
kamnitost in skalnatost površja. V multivariatni
analizi na sosednjem območju (Jelovica z obrobjem)
Hafner (2012) niti v toplem niti v hladnem delu
leta ni odkril značilnega vpliva nagiba terena na
večjo verjetnost pojavljanja jelenjadi. V nekaterih
okoljih druge vrste jelenov (npr. čital – Axis axis)
najpogosteje uporabljajo nagibe do 30 stopinj (Bhat
in Rawat, 1995). Tudi navadna jelenjad se je v Snežniško-Javorniškem masivu pogosteje zadrževala
na predelih z nagibom od 5 do 20 stopinj (Jerina,
2003), v hladnem delu leta je pogosteje uporabljala
položnejše predele kot v toplem.
V povezavi z zgradbo prostora je tudi dolžina
javnih cest. Na proučevanem območju je v predelih z večjim deležem gozdov gostota javnih cest
manjša (RABA 2 : JCEST, r = –0,82). Jelenjad, ki se
verjetneje pojavlja na območjih z večjim deležem
gozdov, se tako verjetneje pojavlja na območjih z
manjšo dolžino javnih cest. Dolžina javnih cest
je povezana s poseljenostjo in intenzivnostjo
rabe prostora, kar povečuje količino in kakovost
hrane za divjad, obenem pa večja dolžina javnih
cest vodi k večjim motnjam območij, na katerih
se prekrivajo predeli človeške rabe (rekreacije) in
habitati jelenjadi. Jerina (2006) ugotavlja večjo
verjetnost rabe prostora z oddaljenostjo od glavnih
cest. Nasprotno pa za raven Slovenije Jerina (2010)
ugotavlja, da se primernost prostora za habitat
jelenjadi veča z zmanjševanjem oddaljenosti od
najbližje glavne ceste. Patthey (2003) ugotavlja
priljubljenost lokacij, ki so oddaljene od človeških
motenj. Cole in sod., (1997) pa ugotavljajo zmanjšano gibanje jelenjadi v primeru manjše človeške
motnje. Basile in Lonner (1997) navajata, da se
vapiti izogiba 800 m pasu v bližini cest, Edge in
Marcum (1985) pa ugotavljata, da se vapiti izogiba
predelom, ki so od cest (delovišč) oddaljeni manj
kot 1000 m. V naši raziskavi nismo v nobenem
od modelov ugotovili vpliva razdalje do najbližje
javne ceste na verjetnost rabe prostora jelenjadi,
kar bi kazalo na ugotovitev, da na proučevanem
območju bližina javnih cest ne predstavlja niti
posebne motnje za jelenjad niti posebne priljubljenosti najverjetneje zato, ker so tam ceste z zelo
majhno gostoto prometa. Ob tem da je bližina
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javnih cest v proučevanem območju povezana
z večjimi deleži kmetijskih površin (RAZJC :
RABA 1, r = –0,32) in manjšimi razdaljami do
kmetijskih površin (RAZJC : RAZKME, r = 0,65).
Za naše proučevano območje so značilna manjša
naselja in zaselki, veliko je posameznih kmetij,
do katerih vodijo javne ceste z majhno gostoto
prometa, in drugih motenj, obenem pa so gozdne
površine zelo prepletene z negozdnimi travnatimi
površinami. Jerina (2003) v dinarskih gozdovih
jugozahodne Slovenije ugotavlja, da jelenjad blizu
cest uporablja sestoje z večjim deležem mladovja
(kritje). V naši raziskavi nismo proučevali vpliva
velikosti naselij in njihove oddaljenosti. Tako na
snežniško-javorniškem območju pa tudi na ravni
Slovenije pa je bilo ugotovljeno, da se raba prostora
manjša ob hkratnem približevanju naseljem in
glavnim cestam (Jerina, 2003, 2010).
V raziskavi smo med podnebnimi in z njimi
povezanimi spremenljivkami vpliv lege (ekspozicije), vetra in sončnega sevanja poleti izločili
že v primerjavi temeljnih statističnih parametrov
analiziranih spremenljivk za pozitivne (habitat)
in negativne (matriks) primere. Vpliva količine
padavin na primernost prostora za habitat jelenjadi
nismo odkrili, smo pa odkrili negativen vpliv
nizkih vrednosti sončnega obsevanja pozimi na
verjetnost pojavljanja jelenjadi. Navedena spremenljivka najverjetneje vpliva na primernost
življenjskega prostora jelenjadi preko energetske
bilance živali. Jerina (2010) na ravni Slovenije
podobno ugotavlja, da termalno (toplotno) okolje
vpliva na prostorsko razporeditev živali, primernost prostora za habitat jelenjadi se veča z
večanjem jakosti sončnega obsevanja. Prav tako
ugotavlja, da se primernost prostora za habitat
jelenjadi veča z večanjem deleža toplih leg, pa
tudi z večanjem deleža toplih leg ob hkratnem
večanju nadmorske višine. Tudi v doktorski
disertaciji Jerina (2006) navaja, da je jelenjad na
večjih nadmorskih višinah, pogosteje kot sicer,
uporabljala toplejše lege in nasprotno, na nižjih
hladnejše. Temperatura vpliva tudi na gibanje
jelenjadi. Pri radiotelemetrijskem spremljanju
jelenjadi v Snežniško-Javorniškem masivu je bilo
ugotovljeno, da se je spremljana jelenjad gibala na
daljše razdalje, če je bila temperatura okolja višja
(Jerina, 2003). Huegel in sod. (1986) ugotavljajo,
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da so dnevna počivališča mladičev belorepega
jelena v hladnejših dnevih pogosteje na sončnih
legah v vegetaciji, ki ne nudi termalnega kritja.
Pri proučevanju vpliva vsakoletnega vremena na
izbor življenjskega prostora vapitijev je bilo ugotovljeno, da je raba suhih in toplih leg v pozitivni
povezavi tudi s količino padavin v prejšnji sezoni
(od oktobra do avgusta). Ob suhih sezonah je bila
ugotovljena tudi večja raba obvodnih predelov,
kot je bila sicer (Marcum in Scott, 1985).
Na habitatno primernost prostora za navadno
jelenjad vpliva tudi zgradba gozdov. Jerina (2006)
je pri proučevanju jelenjadi na snežniško-javorniškem območju, na Kočevskem, na Menišiji
in Goričkem ugotovil, da v gozdovih jelenjad
verjetneje poseljuje mladovja, sestoje v pomlajevanju in prebiralne gozdove oziroma grmišča, to
je razvojne faze sestojev (oblike gospodarjenja z
gozdom), ki nudijo dobro varnostno kritje in je v
njih hkrati tudi več hrane. Podobno smo odkrili
tudi v naši raziskavi, kljub visokemu deležu za
jelenjad prehransko pomembnih kmetijskih
površin. Verjetnost rabe prostora se povečuje
z večjim deležem dvoslojnih, raznomernih in
prebiralnih gozdov ter grmišč in panjevcev in se
zmanjšuje z manjšim deležem mladja. V razredu
mladja do 3,21 % znaša verjetnost rabe prostora
61 % verjetnosti v najvišjem razredu (več kot 5,65
%). Prav tako se verjetnost rabe prostora povečuje
z večanjem deleža sestojev v obnovi. Navedene
ugotovitve potrjujejo pomen sestave gozdov in
njihovih razvojnih faz za prehrano in kritje živali
(verjetno poudarjeno v zimskem obdobju) tudi
na proučevanem območju. Jerina (2003) v Snežniško-Javorniškem masivu ugotavlja, da jelenjad
redkeje uporablja mlajše in starejše drogovnjake ter
druge oblike gospodarjenja z gozdom (panjevce,
opuščene panjevce, listnike, steljnike), kjer je malo
mladih razvojnih faz, kot bi pričakovali glede na
njihovo površinsko zastopanost. Tudi za raven
celotne Slovenije Jerina (2010) ugotavlja, da se
primernost prostora za habitat jelenjadi veča z
večanjem deleža gozdov z mladimi razvojnimi
fazami, vendar le do neke vrednosti, po kateri se
začne primernost prostora zmanjševati. Priljubljenost presvetljenih gozdov za jelenjad ugotavljajo
tudi drugi avtorji (npr. Patthey, 2003). Na rabo
prostora jelenjadi lahko vpliva tudi vrstna sestava
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gozdov. Jerina (2006) ne ugotavlja pomembnih
razlik v pojavljanju jelenjadi v sestojih glede na
delež iglavcev. Za spremljano jelenjad zgolj v
Snežniško-Javorniškem masivu pa je bilo ugotovljeno, da se je pogosteje zadrževala v sestojih s
40 do 80 % deležem iglavcev, kar verjetno ni bilo
pogojeno z izogibanjem sestojem listavcev zaradi
njihove neprimernosti, pač pa zaradi izogibanja
bližine naselij in najvišjih delov proučevanega
območja (kjer so bili listavci pogostejši) (Jerina,
2003). Nasprotno pa Jerina (2010) ugotavlja, da
se primernost prostora za habitat jelenjadi na
ravni Slovenije veča z večanjem deleža listavcev
v lesni zalogi sestojev. Prav tako se primernost
prostora za habitat jelenjadi veča z večanjem
deleža listavcev 2. in 3. debelinskega razreda v
lesnih zalogi (drevesa, ki obrodijo) (Jerina, 2010).
V naši raziskavi smo v multivariatne analize
vključili delež plodonosnega gozdnega drevja
(bukev, hrasti, kostanj) in v drugem modelu
odkrili pozitiven vpliv spremenljivke na verjetnost
pojavljanja jelenjadi. Ob velikem deležu travinja
ter priljubljenosti gozdnega mladja in sestojev v
pomlajevanju so za jesensko-zimsko prehrano
živali v proučevanem območju pomembni tudi
plodovi gozdnega drevja. Tudi drugi avtorji ugotavljajo, da so gozdni plodovi, predvsem želod,
pomembni prehranski viri jelenjadi v jeseni,
pomembni so tudi šaši, trave in odpadlo listje,
še posebno v letih, ko so slabši obrodi gozdnega
drevja (Picard in sod., 1991). Na Poljskem so
ugotovili, da je skupna biomasa parkljarjev na
enoto površine v pozitivni povezavi z deležem
površine listnatih gozdov (Jedrzejewska in sod.,
1994). V zimskih razmerah podobno ugotavljajo
tudi za losa (Minzey in Robinson, 1991). Licoppe
(2006) ugotavlja, da so bili pozimi za jelenjad
priljubljeni gosti sestoji iglavcev in notranji robovi
med sestoji iglavcev ter odraslimi bukovimi sestoji.
V naši raziskavi smo tudi odkrili, da se primernost
prostora za habitat jelenjadi manjša tudi z večjo
razdaljo od gozdnih cest. V sicer zaprtih, slabo
pomlajenih gozdovih gradnja gozdnih cest poveča
intenzivnosti gospodarjenja z njimi, s čimer pa
se v bližini gozdnih cest zaradi presvetljenosti
povečujeta količina travne in zeliščne vegetacije
ter delež mladih razvojnih faz gozda – prehranskih krp za jelenjad. Nekateri avtorji navajajo, da
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jelenjad predvsem zaradi vznemirjanja raje izbira
predele, ki so bolj oddaljeni od gozdnih cest, pri
čemer pa vpliv gozdnih cest v tem pogledu ni tako
izrazit kot vpliv glavnih (npr. Czech in Mungall,
1991). Jerina (2003) v Snežniško-Javorniškem
masivu ugotavlja, da je negativen vpliv gozdnih
cest (v pogledu vznemirjanja) izražen le v pasu od
0 do 150 metrov, nakar se verjetnost rabe ustali.
V proučevanem območju Poljanske doline in
Polhograjskih dolomitov na rabo prostora jelenjadi
vplivajo tudi privabljalna krmišča. Verjetnost
pojavljanja jelenjadi je v kvadrantih z odsotnimi
krmišči 74 % verjetnosti glede na kvadrante z njihovo prisotnostjo. Kljub poudarjeni rabi sestojev
z velikim deležem plodonosnega gozdnega drevja
(bukev, hrasti, kostanj: Me = 47,0 %) v lesni zalogi
sestojev, ki v jeseni omogoča pridobitev tolšče za
preživetje zime, verjetneje poseljuje tudi sestoje s
prisotnimi krmišči, ki so sicer namenjeni živalim za
privabljanje zaradi odstrela. V drugem modelu je bil
vpliv krmišč na četrtem mestu po jakosti vpliva. Za
sosednje območje Jelovice z obrobjem (iz katerega
jelenjad poseljuje proučevano območje) Hafner
(2012) ugotavlja podobno za krmišča zimskega
krmljenja jelenjadi – verjetnost rabe prostora v
kvadrantih brez krmišč (brez položene krme) je 43
%, glede na verjetnost rabe prostora v kvadrantih
s količino krme več kot 1000 kg/kvadrant. Jerina
(2003) ugotavlja, da je spremljana jelenjad v
Snežniško-Javorniškem masivu predele v bližini
krmišč uporabljala več kot dvakrat pogosteje, kot
bi pričakovali glede na njihovo površinsko zastopanost. Vpliv krmišč je bil še večji v hladnem delu
leta. V doktorski disertaciji Jerina (2006) ugotavlja,
da so krmišča spremenljivka, ki je najbolj vplivala
na celoletno prostorsko razporeditev jelenjadi in
pogojevala lego celoletnih posameznih območij
aktivnosti jelenjadi. Oddaljenost od krmišča je bila
tudi spremenljivka, ki je najizraziteje pogojevala razlike v sezonski prostorski razporeditvi proučevane
jelenjadi. Pozimi se je le-ta zbirala v okolici krmišč,
v toplem delu leta pa je uporabljala njihovo širšo
okolico. Tudi v raziskavi na ravni Slovenije Jerina
(2010) ugotavlja, da je med vsemi obravnavanimi
spremenljivkami primernost prostora za habitat
jelenjadi v največji meri pogojena z oddaljenostjo od
najbližjega krmišča. Vpliv krmljenja na razporeditev
živali v prostoru navajajo tudi drugi avtorji. Smith
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(2001) ugotavlja, da se vapiti (Cervus canadensis) v
primeru krmljenja zadržuje bliže krmišč, Cooper
in sod., (2002) pa navajajo, da imajo živali (samice)
belorepega jelena (Odocoileus virginianus), ki se
hranijo na krmiščih, manjša območja aktivnosti kot
samice, ki se ne hranijo na krmiščih. V Poljanski
dolini in Polhograjskih dolomitih je krmišč (za
divje prašiče) relativno malo, prav tako je zelo
majhna tudi količina krme na njih. Zato imajo pri
razporeditvi jelenjadi v prostoru močnejši vpliv
drugi dejavniki (kazalniki) habitatne priljubljenosti. V prostoru osebki niso vedno razporejeni
zgolj skladno s habitatno priljubljenostjo. Nekateri
deli proučevanega območja z jelenjadjo (še) niso
poseljeni, čeprav bi glede na sestavo prostora morali
biti za jelenjad priljubljeni. Gre predvsem za dele
proučevanega območja, ki so v večji oddaljenosti
od (meje) območja, s katerega jelenjad prihaja
v proučevano območje. V našem primeru je to
posledica počasnega prostorskega širjenja vrste,
kar je bilo tudi posledica upravljanja z jelenjadjo,
to je sproščenega odstrela živali, ki se pojavljajo na
proučevanem območju. Verjetnost za prisotnost
jelenjadi v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih se tako povečuje z manjšo razdaljo do meje
s sosednjim območjem (s katerega jelenjad prehaja
v proučevano območje). V prvem modelu je verjetnost rabe prostora v razredu oddaljenosti do 1625
m 2,2-krat večja, v razredu 1625–5979 m pa 1,1krat večja kot v najvišjem razredu (nad 5979 m). V
obeh modelih je spremenljivka na prvem mestu po
jakosti vpliva. Podobno ugotavlja tudi Jerina (2010)
za jelenjad na ravni Slovenije; spremenljivka stroški
poti je od mesta naselitve do ciljnega kvadranta na
tretjem mestu po pojasnjevalni moči. Z večanjem
njene vrednosti se zmanjšuje verjetnost pojavljanja
jelenjadi. Stergar (2017) za jelenjad podobno ugotavlja, da njena zdajšnja prostorska razporeditev v
Sloveniji ni le odraz priljubljenosti habitata, temveč
tudi nedokončanega prostorskega širjenja vrste. Isti
avtor tudi ugotavlja, da jelenjad prostor uporablja
neracionalno z vidika optimiziranja vitalnosti, kar je
v največji meri posledica antropogenih sprememb
habitata (krmišča, smrekovi drogovnjaki). Velik
vpliv krmišč (zimskega krmljenja) in tudi bližine
lokacij naselitve na verjetnost prisotnosti živali je
bil ugotovljen tudi pri drugih vrstah, npr. muflonu
(Hafner in Černe, 2018).
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POVZETEK

V Sloveniji je bila jelenjad po revolucionarnem
letu 1848 zaradi intenzivnega lova domnevno
iztrebljena in ob koncu istega stoletja na petih
lokacijah ponovno naseljena. V 20. stoletju je
postopno širila območje svoje prisotnosti, tako da
zdaj poseljuje 36 % ozemlja Slovenije. Še vedno širi
svojo prisotnost na številna območja, med njimi
tudi v Poljansko dolino in Polhograjske dolomite.
Živali se odzivajo na okoljske razmere, ki se na
območju aktivnosti populacije spreminjajo v času
in prostoru ter pri tem oblikujejo različne vzorce
rabe prostora. Izbor habitata je posledica vpliva
številnih dejavnikov, ki vključujejo potrebe po
hrani in kritju za izogibanje plenilcem ali neugodnim vremenskim razmeram ter je rezultat
kompromisov med stroški in koristmi v njem. Pri
tem zdajšnja razporeditev jelenjadi v prostoru ni
zgolj rezultat priljubljenosti habitata, pač pa tudi
nedokončanega širjenja njenih populacij.
Raziskava temelji na analizah odvzema jelenjadi
na proučevanem območju s površino 56.959 ha.
Podatke o zgradbi prostora in drugih obravnavanih
okoljskih spremenljivkah smo pripravili na osnovi
lastnih podatkovnih baz, ki vključujejo tudi druge
javno dostopne podatkovne baze. V raziskavo smo
vključili 34 okoljskih spremenljivk, ki bi preko
določanja habitatne primernosti lahko vplivale
na prostorsko razporeditev jelenjadi. Pri analizah
smo uporabili binarno logistično regresijo. Neodvisne spremenljivke, katerih vpliv na odvisno je
bil nelinearen, smo pred vključitvijo v logistični
model kategorizirali. V prvi model smo vključili 10
neodvisnih spremenljivk, v drugega pa 11. Binarna
logistična regresija v prvem modelu kaže, da je
verjetnost rabe prostora jelenjadi multivariatno
določena z vrednostmi 4, v drugem modelu pa z
vrednostmi 7 neodvisnih okoljskih spremenljivk.
Verjetnost rabe prostora se veča z večanjem
deleža gozdov v kvadrantu 3 x 3 km. Raba prostora
se na splošno veča tudi z večanjem gozdnatosti
v kvadrantu 1 x 1 km. Znotraj večjih območij
(3 x 3 km) z večjimi deleži gozdov se jelenjad na
manjših površinah (1 x 1 km) raje pojavlja na
območjih, kjer je delež gozdov manjši. Vpliva
dolžine gozdnega roba na verjetnost pojavljanja
jelenjadi nismo odkrili. Za proučevano območje je
ob 67 % gozdnatosti značilna velika prepletenost
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gozdnih površin s kmetijskimi ter (posledično)
manjši gozdni predeli z relativno dolgim gozdnim
robom. Tako bi bila prepletenost krp hrane in
kritja lahko vzrok neznačilnemu vplivu dolžine
gozdnega roba na pojavljanje jelenjadi. Pozitivna
povezava med deležem gozda in nagibom terena
navaja k sklepanju, da se zaradi večje verjetnosti
rabe prostora z večjim deležem gozda veča tudi
verjetnost rabe večjih nagibov terena. Podobno
ugotavljamo tudi za kamnitost in skalnatost
površja. Na območjih z večjim deležem gozdov
in v katerih se verjetneje pojavlja jelenjad, sta praviloma tudi večji kamnitost in skalnatost površja.
V povezavi z zgradbo prostora je tudi dolžina
javnih cest. Negativna povezanost med deležem
gozda in dolžino javnih cest navaja k sklepanju, da
se jelenjad, ki se verjetneje pojavlja na območjih
z večjim deležem gozdov, verjetneje pojavlja na
območjih z manjšo dolžino javnih cest. Vpliva
razdalje do najbližje javne ceste na verjetnost rabe
prostora jelenjadi nismo odkrili, zato sklepamo,
da na omenjenem območju bližina javnih cest
verjetno ne pomeni posebne motnje za jelenjad,
niti ne posebne priljubljenosti. Za proučevano
območje so značilna manjša naselja in zaselki,
veliko je posameznih kmetij, do katerih vodijo
javne ceste z majhno gostoto prometa, in drugih
motenj. Med podnebnimi in z njimi povezanimi
spremenljivkami smo vpliv lege (ekspozicije), vetra
in sončnega sevanja poleti izločili že v primerjavi
temeljnih statističnih parametrov analiziranih
spremenljivk za pozitivne in negativne primere.
Vpliva količine padavin na primernost prostora
za habitat jelenjadi nismo odkrili, smo pa odkrili
negativen vpliv nizkih vrednosti sončnega obsevanja pozimi na verjetnost pojavljanja jelenjadi.
Navedena spremenljivka najverjetneje vpliva na
primernost življenjskega prostora jelenjadi preko
energetske bilance živali.
Na habitatno primernost prostora za jelenjad
vpliva tudi zgradba gozdov. Verjetnost rabe prostora se povečuje z večjim deležem dvoslojnih,
raznomernih in prebiralnih gozdov ter grmišč in
panjevcev; to so oblike gospodarjenja z gozdom,
ki nudijo dobro varnostno kritje in je v njih hkrati
tudi več hrane. Prav tako se verjetnost rabe prostora
zmanjšuje z manjšim deležem mladja in povečuje
z večanjem deleža sestojev v obnovi. Verjetnost
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rabe prostora se povečuje tudi z večanjem deleža
plodonosnega gozdnega drevja (bukev, hrasti,
kostanj). Primernost prostora za habitat jelenjadi
se manjša tudi z večjo razdaljo od gozdnih cest. V
sicer zaprtih, slabo pomlajenih gozdovih gradnja
gozdnih cest poveča intenzivnost gospodarjenja
z njimi, s čimer pa se v bližini gozdnih cest zaradi
presvetljenosti povečujeta količina travne in zeliščne
vegetacije ter delež mladih razvojnih faz gozda –
prehranskih krp za jelenjad.
Na proučevanem območju na rabo prostora
jelenjadi pozitivno vpliva tudi prisotnost privabljalnih krmišč za divjega prašiča. Kljub poudarjeni rabi sestojev z velikim deležem plodonosnega
gozdnega drevja (bukev, hrasti, kostanj) v lesni
zalogi sestojev, ki v jeseni omogoča pridobitev
tolšče za preživetje zime, jelenjad verjetneje poseljuje tudi sestoje s krmišči, ki so sicer namenjena
živalim z namenom privabljanja zaradi odstrela.
V prostoru osebki niso vedno razporejeni zgolj
skladno s habitatno priljubljenostjo. Nekateri deli
proučevanega območja z jelenjadjo (še) niso poseljeni, čeprav naj bi bili glede na sestavo prostora
za jelenjad priljubljeni. Verjetnost za prisotnost
jelenjadi v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih se tako povečuje z zmanjševanjem razdalje
do meje s sosednjim območjem, s katerega jelenjad
prehaja v proučevano območje, kar je posledica
počasnega prostorskega širjenja vrste.
6

SUMMARY

In Slovenia, the red deer had been supposedly
exterminated after the revolutionary year 1848
due to the intensive hunting and reintroduced on
five locations at the turn of the same century. In
the 20th century, it gradually expanded the area of
its presence, thus it populates 36 % of Slovenian
territory today. It is still expanding its presence to
numerous areas, among them to Poljanska dolina
and Polhograjski Dolomiti.
Animals respond to environmental conditions,
which change in time and space in the area of the
population's activities and thereby form diverse
pattern of space use. Selection of the habitat is
a consequence of impact of a large number of
factors, which include needs for food and cover
for avoiding predators or unfavorable weather
conditions and is a result of compromises betGozdVestn 78 (2020) 1
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ween costs and benefits in the habitat. Thereby
the present distribution of red deer in the space is
not only a result of habitat popularity, but also of
the unfinished expansion of its populations. The
research is based on the analyses of deer harvest
in the research area with the size of 56.959 ha.
We prepared the data on spatial conditions and
other studied environmental variables in the
basis of our own data bases including also other
publicly accessible data bases. In our research,
we incorporated 34 environmental variables that
could, through determining habitat adequacy,
affect the red-deer spatial distribution. In our
analyses, we applied binary logistic regression.
The independent variables, whose impact on the
dependable one was non-linear, were categorized before incorporating them into the logistic
model. We included 10 independent variables
in the first model and 11 independent variables
into the second one. Binary logistic regression
in the first model shows, that the probability of
red-deer space usage is multivariant determined
by the values of 4 in the first model and by the
values of 7 independent environmental variables.
The probability of space use increases with the
increasing share of forest in the 3 x 3 km cells. In
general, space use also increases with increasing
forest cover in 1 x1 km cells. Within larger areas
(3 x 3 km) with larger forest shares, the red deer
on smaller areas (1 x 1 km) preferably occurs on
the areas with lesser forest share. We did not detect
an impact of forest edge on the occurrence of the
red deer. In addition to the 67 % forest cover, an
intense interlacement of forest and agricultural
areas and (consequently) smaller forest complexes
with long forest edge are characteristic. The
interlacement of forage and cover patches could
thus result in non-characteristic impact of forest
edge length on the occurrence of the red deer.
The positive connection between forest share and
terrain slope leads us to the conclusion, that the
probability of use of steeper terrain slopes also
increases because of the higher probability of use
of space with larger forest share. We established
similar facts also for stoniness and rockiness of
the surface. In the areas with a larger share of
forests and higher probability of the red-deer
occurrence, the surface is, as a rule, more stony
GozdVestn 78 (2020) 1

and rocky. Also, the length of public roads is
connected with space conditions. The negative
connection between forest share and length of
public roads induces our conclusion that the red
deer, more probably occurring in the areas with
larger forest share, more probably occurs in the
areas with a lower length of public roads. We did
not find an impact of the distance to the nearest
public road on the probability of red-deer space
use, therefore we conclude, that in the mentioned area the vicinity of public roads probably
represents neither an extra disturbance nor extra
popularity for the red deer. Smaller villages and
settlements and many individual farms, to which
public roads wit low traffic density lead, and other
disturbances are characteristic for the research
area. As far as the climatic and related variables
are concerned, we eliminated the impact of the
location (exposition), wind and insolation in
summer already in the comparison of the basic
statistical parameters of the analyzed variables
for the positive and negative cases. We did not
detect the impact of precipitation quantity on the
adequacy of the space for the red-deer habitat,
but we detected a negative impact of low vales of
insolation in winter on the probability of red-deer
occurrence. This variable most probably affects
the adequacy of the red-deer habitat through the
animals' energetic balance. Forest structure also
affects habitat adequacy of red-deer space. The
probability of space use increases with a larger
share of two-layered, uneven-aged and selective
forests as well as shrubs and coppices. These are
forest management forms that offer good safety
cover and more forage. The probability of space
use decreases with a lower share of young growth
and increases with increasing share of stands in
regeneration. The probability of space use also
increases with increasing share of forest fruit trees
(beech, oaks, chestnut). Adequacy of space for
red-deer habitat decreases also with increasing
distance to forest roads. In otherwise closed,
poorly regenerated forest, construction of forest
roads increases intensity of their management;
thereby, in the vicinity of forest roads grass and
herbal vegetation quantity as well as the share of
young forest development phases – forage patches
for red deer – increase.
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The red-deer use of space in the research area
is positively affected also by presence of enticing
wild boar feeding sites. Despite emphasized use
of stands with a large share of forest fruit trees
(beech, oaks, chestnut) in the growing stock,
that enable gaining fat supply for surviving the
winter, red deer more probably populates also the
stands with feeding sites for attracting animals for
harvesting. Specimens are not always distributed
in the space only in accordance with habitat
popularity. Some parts of the studied area have
not been populated by red deer (yet), although
they should be popular with the deer with regard
to the space conditions. Probability for red deer
in Poljanska dolina and Polhograjski Dolomiti
thus increases with the decreasing distance to
the neighboring area, from which the deer passes
into the studied area; this is a consequence of the
slow spatial expansion of the species.

7
7
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Kratki znanstveni prispevek
Razpoložljivost virov taninov in ligninov za celostno zamenjavo
sintetičnih lepil za les v evropskem prostoru

Tannin and Lignin Sources Availability for the Holistic Replacement of Synthetic Wood
Adhesives in the European Area
Jaša SARAŽIN1, Igor POTOČNIK2, Milan ŠERNEK3
Izvleček:

Saražin, J., Potočnik, I., Šernek, M.: Razpoložljivost virov taninov in ligninov za celostno zamenjavo sintetičnih lepil
za les v evropskem prostoru; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 1. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini,
cit. lit. 18. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Svetovna poraba fosilnih goriv se vsako leto veča, s tem pa se veča tudi težnja po njihovi zamenjavi z obnovljivimi viri.
Lesna biomasa zaradi svoje sestave lahko nadomešča fosilna goriva tako na področju energentov kot tudi na področju
surovin za proizvodnjo materialov. Ugotovljeno je bilo, da je poraba lesne biomase za proizvodnjo materialov bolj
smiselna. Ocenjeno je bilo, da se v Evropi za proizvodnjo lesnih plošč proizvede približno pet milijonov ton lepil, med
katerimi so najpogostejša sintetična na osnovi formaldehida. Ker le-ta obremenjuje okolje in je zdravju škodljiv, je iskanje
okoljsko primernejših alternativ predmet raziskav že nekaj desetletij. Tanini in lignini, kot najizdatnejši obnovljivi viri
polifenolnih spojin, so primerni za uporabo v lepilih za les. Bolj reaktivni tanini so primerni kot glavna komponenta
lepila, lignini pa predvsem kot dodatek lepilom. Zato je cilj tega prispevka odgovoriti na naslednji hipotezi: hipoteza
1 predpostavlja, da je v Evropi dovolj razpoložljivega tanina za izdelavo lepil z 90 % deležem tanina glede na suho snov
lepila, ki bi zadostila sedanje evropske potrebe po sintetičnih lepilih. Hipoteza 2 pa predpostavlja, da je v Evropi dovolj
razpoložljivega tanina in lignina za izdelavo lepil s 45 % tanina in 45 % lignina, ki bi zadostila sedanje evropske potrebe
po sintetičnih lepilih. Hipoteza 1 je bila zavrnjena, saj je bilo ocenjeno, da bi z razpoložljivimi tanini lahko zagotovili
le približno 70 % potreb po sintetičnih lepilih. Hipoteza 2 pa je bila v celoti potrjena. Če bi za proizvodnjo biolepil
izkoristili tanine, ki jih trenutno večinoma sežgejo s skorjo evropskih iglavcev, ter lignine, ki jih sežgejo kot stranski
produkti papirne industrije, bi lahko količinsko v celoti nadomestili zdaj uporabljana sintetična lepila.
Ključne besede: biolepila, tanin, lignin, posek, lesni ostanki, lesni kompoziti

Abstract:

Saražin, J., Potočnik, I., Šernek, M.: Tannin and Lignin Sources Availability for the Holistic Replacement of Synthetic
Wood Adhesives in the European Area; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 1. In Slovenian,
abstract and summary in English, lit. quot. 18. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Global consumption of fossil fuels increases every year and thereby increases also the striving to replace them with renewable sources. Due to its composition, wood biomass can replace fossil fuels both in the field of energy sources and in
the field of raw materials for production of diverse materials. It has been found out, that the use of wood biomass for the
production of diverse materials makes more sense. Estimations have been done, that around five million tons of adhesives,
most of them synthetic on the basis of formaldehyde, are produced in Europe for production of wood panels. Since they
impose pressure on the environment and harm the health, environmentally appropriate alternatives represent a research
item already for some decades. Tannins and lignins as the most abundant renewable sources of polyphenol compounds
are appropriate for use in wood adhesives. The more reactive tannins are suitable for the main adhesive component and
the lignins mostly for the additives to the adhesives. The goal of this article is therefore to answer to the following two
hypotheses: Hypothesis 1 assumes that in Europe, there is enough of available tannin for production of adhesives with
90 % tannin share with regard to dry adhesive substance to satisfy the present European needs for synthetic adhesives.
Hypothesis 2 assumes that in Europe, there is enough of available tannin and lignin for production of adhesives containing
45 % tannin and 45 % lignin to satisfy the present European needs for synthetic adhesives. Hypothesis 1 was rejected
due to the estimation that only around 70 % of needs for synthetic adhesives could be covered with the available tannins.
Hypothesis 2 was fully confirmed. If we exploited the tannins, at present mostly burned with the bark of European conifers,
and lignins, burned as a side product of paper industry, for the production of bioadhesives, from the quantity viewpoint
we could fully replace synthetic adhesives used at present.
Key words: bioadhesives, tannin, lignin, felling, wood residues, wood composites

J. S. mag. inž. gozd., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo. Rožna dolina, Cesta VIII/34,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija. jasa.sarazin@bf.uni-lj.si
Prof. dr. I. P., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo. Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija. igor.potocnik@bf.uni-lj.si
3
Prof. dr. M. Š., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo. Rožna dolina, Cesta VIII/34, SI-1000
Ljubljana, Slovenija. milan.sernek@bf.uni-lj.si
1
2

GozdVestn 78 (2020) 1

23

Saražin, J., Potočnik, I., Šernek, M.: Razpoložljivost virov taninov in ligninov
za celostno zamenjavo sintetičnih lepil za les v evropskem prostoru

1

1

Uvod

Introduction

Gozdovi so izjemen obnovljiv fond za proizvodnjo
surovin in energije. Iz posekanih lesnih sortimentov
lahko izdelamo številne izdelke, pridobimo specialne spojine ali pa jih preko izgorevanja pretvorimo
v energijo, ne da bi porabili kanček neobnovljivih
fosilnih goriv in tako povečevali ogljični odtis.
Prostrane, z gozdom poraščene površine dajo
slutiti, da so zaloge neomejene ter da bi lahko
nadomestile naše potrebe po naftnih derivatih, ki
jih bo zmanjkalo prej ali slej. Vendar temu ni tako.
Aktualna svetovna poraba fosilnih goriv (11,5
milijarde toe (BP, 2018)) je v letu 2017 več kot za
deset-krat presegla energijsko vrednost skupnega
letnega poseka lesa (3,8 milijarde m3 (FAO, 2019))
v vseh gozdovih sveta (Formula 1). Ker bi celoten
svetovni posek lesa lahko zagotovil le slabo desetino energije, ki jo zagotavljajo fosilna goriva, je
iskanje alternativ za zamenjavo fosilnih goriv kot
energentov z lesno biomaso1 nesmiselno (slika 1).
Trenutno je proizvodnji energije namenjeno 49,7 %
svetovnega poseka lesa, preostanek pa predelavi v
lesni in papirni industriji (FAO, 2019). Rezultati
preračunov, ki dodatno prikazujejo stanje v svetu,
Evropi in Sloveniji so predstavljeni v preglednici 1.

Formula 1: Preračun kurilne vrednosti lesa v toe
Formula 1: Calculation of wood energy value in toe
1 toe (tone naftnega ekvivalenta) proizvede 11,6 MWh
1 m3 lesa trdih listavcev proizvede 2,8 MWh (Krajnc
in Piškur, 2011)
→ iz tega sledi, da za proizvodnjo 1 toe potrebujemo
vsaj 4,1 m3 lesa
Kurilna vrednost svetovnega poseka v letu 2017
tako okvirno znaša: 3,8 milijarde m3 ÷ 4,1 = 0,9
milijarde toe

V Evropi se 94,3 % fosilnih goriv porabi za
proizvodnjo energije, preostanek pa za proizvodnjo umetnih materialov (maziva, plastika, lepila
(EUROSTAT, 2019). Alternativni viri za proizvodnjo obnovljive energije so številni in njihovi
potenciali večinoma še niso izkoriščeni. Njihov
skupni delež energije, ki se je v Evropi proizvedla
leta 2017, znaša 13,5 % (EUROSTAT, 2019).
Glede proizvodnje specialnih surovin, kot so
denimo lepila za lepljenje lesa, pa poleg biomase
nimamo resne alternative naftnim derivatom.
Čeprav je nabor lepil za lepljenje lesa ogromen, je
pri vseh ključnega pomena prisotnost ogljikovodikov, ki lahko izvirajo le iz naftnih derivatov ali
biomase. Zaradi višje dodane vrednosti specialnih
surovin ter dejstva, da les ne more resno prispevati
pri nadomestitvi trenutne porabe fosilnih goriv,

Slika 1: Prikaz deleža energije, (potencialno) pridobljene iz celotnega svetovnega poseka lesa v letu 2017 (povzeto
po: BP, 2018 in FAO, 2019)
Figure 1: Presentation of energy share, (which could be) obtained from the global wood felling in 2017 (according
to: BP, 2018, and FAO, 2019)
1

S pojmom lesna biomasa v tem članku mislimo na les in tudi na drevesno skorjo.
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Preglednica 1: Pregled skupne porabljene energije in energijske vrednosti posekanega lesa za leto 2017 (povzeto
po: BP, 2018; Energetska bilanca,...2018; EUROSTAT, 2019; FAO, 2019; SURS in ZGS, 2019)
Table 1: Overview of the total consumed energy and energy value of the felled wood for 2017 (according to: BP, 2018;
Energetska bilanca (Energy balance),...2018; EUROSTAT, 2019; FAO, 2019; SURS and ZGS, 2019)
Leto 2017

Skupna poraba
energije
(Mtoe)

Delež
obnovljivih
virov

Neenergetska raba
fosilnih goriv glede
na skupno porabo
energije

Energijska
vrednost poseka
lesa (Mtoe)
(% porabe)

Delež poseka,
namenjen
kurjavi

Svet

13511

10,4 %

od 5 do 8 %

926 (6,8 %)

49,8 %

Evropa

1673

13,9 %

5,7 %

186 (11,1 %)

20,6 %

Slovenija

5

21,6 %

0,9 %

1 (24,3 %)

23,0 %

je bistveno obetavnejše investiranje zalog lesne
biomase v proizvodnjo materialov kot pa v proizvodnjo energije. Za proizvodnjo novih materialov
so najprimernejše surovine tisti ostanki lesne in
papirniške industrije, ki so bili doslej namenjeni
kurjavi. Iz iste lesne surovine je namreč mogoče
narediti sekance za proizvodnjo energije, iveri ali
vlakna za lesne plošče ali pa specialne spojine za
izdelavo novih materialov. Ključna razlika je v
dodani vrednosti končnega proizvoda in v učinku,
ki smo ga tako dosegli.
V nadaljevanju bomo natančneje pisali o
izdelavi lepil za les iz lesne biomase, s katerimi se
ukvarjamo v okviru projekta WooBAdh. Konzorcij
projekta ERA CoBioTech sestavlja pet partnerjev
iz Španije (vodilni), Nemčije, Francije in Slovenije, njihov glavni cilj pa je razviti ekonomsko
zanimivo in ekološko sprejemljivo biolepilo na
osnovi tanina in lignina, ki bi lahko dolgoročno
nadomestilo zdaj uporabljana sintetična lepila.
Sintetična lepila zavzemajo približno 90 % celotnega trga z lepili za les. Najpogosteje uporabljana
med njimi vsebujejo tudi do 50 % formaldehida.
Ta derivat metanola, ki se iz lesnih kompozitov
sprošča v bivalno okolje tudi po njihovi vgradnji,
je že ob majhni prisotnosti v zraku dokazano
kancerogen (kategorija 1B) in mutagen (kategorija
2), ob večji prisotnosti pa tudi akutno strupen
(kategorija 3) (Uredba …, 2008). Zato je zelo
velika težnja po njegovi zamenjavi z okoljsko
prijaznejšimi alternativami. Glavni viri za izdelavo biolepil so tanini, lignini, proteini, ogljikovi
hidrati in nenasičena rastlinska olja (Pizzi, 2006).
V tem prispevku je glavna metoda dela povzemanje in preračunavanje količin energentov
in surovin za izdelavo lepil na podlagi javno
GozdVestn 78 (2020) 1

dostopne literature in podatkovnih baz. V tem
članku bomo preverili dve hipotezi:
• hipoteza 1 – V Evropi je dovolj razpoložljivega
tanina za izdelavo lepil z 90 % delež tanina, ki bi
zadostila sedanje evropske potrebe po
sintetičnih lepilih,
• hipoteza 2 – V Evropi je dovolj razpoložljivega
tanina in lignina za izdelavo lepil s 45 % deležem
tanina in 45 % lignina, ki bi zadostila sedanje
evropske potrebe po sintetičnih lepilih.

2
2

Lepila, tanin in lignin
– potrebe in kapacitete
surovin

Adhesives, tannin and lignin
– needs and raw materials
capacities

Lignine uvrščamo na tretje, tanine pa na četrto
mesto najpogosteje zastopanih spojin v svetovni
biomasi (Hernes in Hedges, 2000). Zaradi svojega
polifenolnega značaja so lignini in tanini primeren
material za uporabo v lepilih za les. Sploh s tanini
so zaradi njihove velike reaktivnosti uspeli izdelati
lepilne mešanice, kjer je bilo tanina več kot 90 %
suhe snovi lepila, ki so uspešne tudi v komercialni
uporabi. Lignini pa potrebujejo nekoliko več energije
za potek reakcije oziroma utrjevanje in so primernejši
kot dodatek drugim lepilom v razmerju do največ 50
% suhe snovi (lahko tudi v kombinaciji s taninom)
in se še niso izkazali v komercialni uporabi (Pizzi,
2016; Pizzi in sod., 1997; Mansouri in sod., 2011).
Ker so lignini in tanini v naravi v tako velikih količinah, se zdijo zelo ustrezni za celostno zamenjavo
obstoječih sintetičnih lepil. Vprašanje, ki se pri tem
poraja, pa je, ali je dejansko dovolj primernega tanina
in lignina za zamenjavo sintetičnih lepil.
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Trenutna svetovna letna proizvodnja taninov je
1,1 milijona ton, od katerih se jih približno šestina
porabi za proizvodnjo lepil za les (Tannin Market
Analysis …, 2017), ligninov pa 50 milijonov ton
(Thi in sod., 2018). Po podatkih FAO (2019) sta
bila leta 2017 na svetu proizvedena 402 milijona
m3 lesnih plošč. Le -te se med seboj zelo razlikujejo po svojih lastnostih . Njihova gostota sega od
150 kg/m3 pri vlaknenih ploščah za izolacijo, pa
več kot 1000 kg/m3 pri trdih vlaknenih ploščah.
Glavnina vezanih, ivernih in vlaknenih plošč pa
ima gostoto od 400 kg/m3 do 800 kg/m3. V lesnih
ploščah sega delež lepila od 2 do 16 % (Thoemen
in sod., 2010). Ob upoštevanju predpostavk, da
je povprečna gostota lesnih plošč 600 kg/m3
in povprečni utežni delež lepila v plošči 10 %,
lahko ocenimo, da je bilo za proizvodnjo vseh
plošč potrebnih približno 24 milijonov ton lepil.
Iz takega hitrega pregleda lahko zaključimo, da
se vsaj tanina zaenkrat ne proizvede dovolj, da
bi se lahko resno pojavil na trgu lepil. Pregled
dejanskih kapacitet trga lesnih sortimentov pa
bomo pripravili zgolj za evropski prostor, kjer
se ob enakih predpostavkah za proizvodnjo 87
milijonov m3 lesnih plošč (FAO, 2019) porabi
pet milijonov ton lepil.

Tanina je do največ 40 % suhe teže listja in
skorje dreves (Hernes in Hedges, 2000), v manjšem
deležu pa je tudi v celičnih stenah lesa. Med evropskimi drevesnimi vrstami so s tanini najbogatejši
hrasti (Quercus sp.) in kostanj (Castanea sativa),
ki vsebujejo hidrolizirajoče tanine. Slovensko
podjetje Tanin Sevnica, d. d., je svetovno znano
po njihovi pridelavi za namene strojenja kož,
živalske prehrane ter na področju enologije, kjer
se ti tanini odlično izkažejo. Za izdelavo lepil pa so
primernejši kondenzirani tanini, ki jih je mogoče
pridobiti predvsem iz skorje iglavcev: borov
(Pinus sp.), smreke (Picea abies), jelke (Abies alba),
evropskega macesna (Larix decidua) in duglazije
(Pseudotsuga menziesii) (Bertraud in sod., 2012 in
Bianchi in sod., 2015). Čeprav je skorja domačih
iglavcev odpadek lesne industrije in jo večinoma
uporabimo za proizvodnjo energije, kar je njena
najmanjša uporabna vrednost, je ekstrakcija
taninov iz nje na evropskih tleh zanemarljiva.
V svetovnem merilu za proizvodnjo kondenziranih taninov uporabljajo predvsem les kebrača
(Schinopsis sp.) in skorjo dreves iz rodov Acacia
sp., Pinus sp., Tsuga sp. in Rhus sp. (Pizzi, 2006).

Slika 2: Shematski prikaz deležev tanina (levo) in lignina (desno) v masi posekanih dreves, ki smo jih privzeli na
podlagi pregledane literature. Ligninov je približno četrtino mase lesa in skorje vseh dreves (20 –35 %), taninov
pa le približno osmino mase skorje iglavcev (5–20 %), ki zajema približno desetino mase celotnega drevesa.
Figure 2: Schematic presentation of the share of tannin (left) and lignin (right) in the mass of the felled trees, adopted on the basis of the studied references. Lignins amount to approximately a fourth of wood mass and bark of all
trees (20 –35 %); tannins amount only to approximately an eighth of conifer bark (5–20 %), comprising around
one tenth of the whole tree mass.
26

GozdVestn 78 (2020) 1

ISSN 2536-264X

Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
Lističasta vznožna trohnoba iglavcev
(Coniferiporia weirii in Coniferiporia sulphurascens)
Peter Smolnikar, dr. Barbara Piškur, Oddelek za varstvo gozdov,
Gozdarski inštitut Slovenije (peter.smolnikar@gozdis.si)

1

3

4

2

GozdVestn 78 (2020) 01

Lističasta vznožna trohnoba iglavcev
LATINSKO IME

Coniferiporia weirii (Murrill) L. W. Zhou & Y. C. Dai in
Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L. W. Zhou & Y. C. Dai
Sinonimi: Fomitiporia weirii Murrill, Fuscoporia weirii
(Murrill) Aoshima, Inonotus weirii (Murrill) Kotl. & Pouzar,
Phellinidium weirii (Murrill) Y. C. Dai, Phellinus weirii
(Murrill) Gilb., Poria weirii (Murrill) Murrill.

RAZŠIRJENOST

Lističasta vznožna trohnoba iglavcev se pojavlja v Severni
Ameriki (ZDA in Kanada) in Aziji (Kitajska in Japonska).
V Evropi še ni poročil o njeni prisotnosti.

GOSTITELJI

Glavni znani gostitelji glive C. sulphurascens so Pseudotsuga
menziesii, Tsuga mertensiana, Abies grandis, A. concolor.
Glavni znani gostitelji glive C. weirii pa so vrste iz rodov
Thuja, Cupressus in Juniperus. Glede na domneve, bi bili
glivi lahko patogeni tudi za nekatere druge iglavce.

OPIS

Lističasto vznožno trohnobo iglavcev povzročata dve vrsti
gliv, ki so ju do leta 2016 obravnavali kot eno vrsto. Glivi
imata različen nabor gostiteljev, povzročata pa podobno
bolezen. O biologiji in patogenosti glive C. sulphurascens
je precej več znanega. Micelij glive C. sulphurascens se
razrašča na površini skorje korenin (slika 1), kjer skozi
poškodovano ali zdravo skorjo vstopa v notranjost korenin
in povzroča trohnobo. Na kratke razdalje (med drevesi) se
glivi širita preko koreninskih stikov, hitrost širjenja okužbe
je 20–40 cm/leto. Na daljše razdalje se razširjata predvsem
s transportom okuženega lesa ali skorje okuženih iglavcev.
Za glivo C. sulphurascens je znano, da lahko 50 let in več
preživi v okuženih štorih in koreninah.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

Nadzemni simptomi se pokažejo šele 5–15 let po začetni
okužbi, ko je koreninski sistem zaradi delovanja gliv že
oslabljen. Okužena drevesa slabše priraščajo, imajo presvetljeno krošnjo, pogosti so tudi stresni obrodi storžev, ki
so po velikosti manjši. Glavne korenine so razkrojene in
lomljive, kar zmanjšuje mehansko stabilnost dreves. Zato
okužena drevesa največkrat padejo še pred vidnimi simptomi
v krošnji (slika 2). Obe glivi razgrajujeta celulozo in lignin.

V končnih fazah razkroja les razpade v rumeno-rjave kose
v obliki lističev (slika 3). Ob odstranitvi humusne plasti v
predelu koreninskega vratu je pri C. sulphurascens mogoče
opaziti razrast rumeno-rjavega skorjastega micelija (slika 1).
Na spodnji strani padlih propadajočih debel in korenin se
občasno tvorijo rjavi, skorjasti trosnjaki z belim sterilnim
robom, ki v jeseni proizvajajo bazidiospore. Gliva C. weirii
tvori trosnjake le na drevesni vrsti Thuja plicata; pojavijo
se že na stoječih drevesih, največkrat pri dnišču korenovca,
občasno tudi višje (do višine 1,8 m). Bazidiospore nastajajo
spomladi in poleti. Znak napredovane okužbe iz korenin v
deblo je rdečkastorjavo obarvanje zunanjega dela jedrovine
(slika 4). V živih drevesih se po navadi okužba ne razširi
več kot 2–4 m navzgor po deblu.

VPLIV

Glivi povzročata resno bolezen, ki prizadene gostiteljska
drevesa od 6. leta starosti naprej, čeprav lahko povzročita
propad že 1- do 2-letnih sadik, vendar to težko zaznamo. Glivi
povzročita propad korenin, kar privede do neposrednega
odmrtja drevesa, posredno sta zmanjšana tudi prirastek lesa
in kakovost prvega sortimenta (slika 4). Oslabljena drevesa
so dovzetnejša za napad sekundarnih škodljivcev. Zaradi
propada korenin je prizadeta sama stojnost okuženih dreves,
na urbanih površinah je lahko ogrožena tudi infrastruktura
in varnost ljudi. Lokalno je širjenje bolezni mogoče omejiti
z izkopom panjev in korenin ter njihovim uničenjem.
Preventivni ukrep je premena z odpornejšimi vrstami
iglavcev, še posebno na območjih, kjer je bolezen prisotna.
Ponekod uporabljajo antagonistično glivo Trichoderma
spp. kot biotično sredstvo za zatiranje bolezni. V Evropi
bi pojav gliv lahko povzročil znatno gospodarsko škodo.

MOŽNE ZAMENJAVE

Zunanji simptomi (presvetljena krošnja, slabše priraščanje,
stresni obrodi) so podobni drugim boleznim koreninskega
sistema, ki jih povzročajo glive, npr. Armillaria spp., Heterobasidion spp. Na podlagi zunanjih simptomov zanesljiva
določitev ni mogoča.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Rumen micelij se razrašča na skorji korenine, ki je okužena z
lističasto vznožno trohnobo iglavcev (foto: Cathy Stewart, USDA Forest
Service, Bugwood.org).
Slika 2: Drevesa okužena z glivama C. weirii ali C. sulphurascens, so manj
stabilna (foto: Robert L. James, USDA Forest Service, Bugwood.org).
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Slika 3: Razkrojen les razpade v lističe (foto: Cathy Stewart, USDA
Forest Service, Bugwood.org).
Slika 4: Značilno rdečkastorjavo obarvanje zunanjega dela jedrovine
je tudi razlog za razvrednotenje prvega sortimenta (foto: Steve Wilent,
Society of American Foresters, 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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Severnoameriški dvanajsterozobi podlubnik
LATINSKO IME

Ips calligraphus (Germar, 1824)

RAZŠIRJENOST

Severnoameriški dvanajsterozobi podlubnik izvira iz Severne in
Srednje Amerike. Z uvozom lesa in semena iglavcev iz Amerike
so ga leta 1956 vnesli na Filipine. V Evropi ga še niso našli.

GOSTITELJI

Severnoameriški dvanajsterozobi podlubnik je sekundarni
škodljivec na iglavcih. Njegovi gostitelji so predstavniki
družine borovk (Pinaceae), predvsem vrste Pinus spp. iz
Severne in Srednje Amerike, npr. Pinus taeda (L.), P. elliottii
(Engelm.), P. echinata (Mill.), P. palustris (Mill.), P. rigida
(Mill.) in P. ponderosa (Dougl.). Pogost je tudi na zelenem (P.
strobus (L.)) in rdečem boru (P. sylvestris (L.)), na Filipinih
pa povzroča sušenje P. kesiya (Royle ex Gordon).

OPIS

Severnoameriški dvanajsterozobi podlubnik (Slika 1) je
eden izmed večjih predstavnikov podlubnikov (Coleoptera:
Curculionidae, Scolytinae). Odrasli osebki so dolgi od 4
do 6,5 mm, njihovo telo je cilindrično in enotne svetleče
rumene, rjave ali črne barve. Kutikula je grobo punktirana
in na zadnjem delu pokrovk je na vsaki strani po šest
zobcev, od katerih je tretji par največji. Rovni sistem (Slika
2) je v notranjem delu skorje. Sestavljen je iz kotilnice, ki
jo izdolbe samček. Vanjo privabi 1 do 5 samic. Po oploditvi
samice radialno na kotilnico izdolbejo 1 do 6 materinskih
hodnikov, ki so dolgi od 14 cm do 38 cm. Na levi in desni
strani materinskega hodnika so jajčne kamrice, kamor
samice odložijo po eno jajčece. Le-ta (Slika 3) so podolgovata, biserno bela in v dolžino merijo 1 mm. Samičke lahko
odložijo do sto jajčec, iz katerih se razvijejo ličinke, ki so
bele barve z rumenorjavo glavo. Ličinke oblikujejo larvalne
rovne sisteme, ki se med seboj ne prekrivajo in se širijo z
rastjo ličinke. Stadij ličinke traja od 30 do 90 dni. Na koncu
naredijo bubilnico, kjer se ličinka zabubi (Slika 4). Bube so
voskasto bele, skoraj tolikšne kot odrasli osebki. Stadij bube
traja od 3 do 30 dni, nato se iz njih izlevijo odrasli hrošči, ki
se pregrizejo na površino. Severnoameriški dvanajsterozobi
podlubnik prezimi v stadiju odraslega hrošča in ličinke v
skorji gostitelja. Osebki zapustijo drevo med februarjem in
junijem (temperatura nad 7 °C ali 10 °C). Najbolj aktivni
so spomladi in v začetku poletja (od 20 °C do 45 °C). V
eni sezoni se lahko razvijejo štiri ali več generacij hroščev.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

•
•
•
•
•
•
•

podobni napadom evropskih predstavnikov rodu Ips
rumenenje, rdečenje in prezgodno odpadanje iglic
hiranje in sušenje iglavcev, predvsem borov
okrogle vhodne in izhodne odprtine (2 mm)
rovni sistemi v notranjem delu skorje
odrasli hrošči
modrikasta obarvanost lesa

VPLIV

Severnoameriški dvanajsterozobi podlubnik napada vrste
iz družine borovk (Pinaceae), med katerimi so določene
ekonomsko pomembne drevesne vrste. Po navadi napada
negospodarjene in pregoste borove sestoje. Izbira drevesa,
debelejša od 10 cm in oslabela zaradi negativnih okoljskih
dejavnikov (suša, napadi drugih vrst podlubnikov idr.).
Napade tudi sveže posekana drevesa. Povzroča sušenje
borovih sestojev, vendar je nevaren zlasti zaradi vnosa gliv
(Ophiostoma spp.), ki povzročijo modrikasto obarvanje
lesa in tako zmanjšajo njegovo ekonomsko vrednost. Vnos
severnoameriškega dvanajsterozobega podlubnika na nova
območja poteka v glavnem z mednarodno trgovino in premiki neobdelanega lesa iglavcev. Ustrezno gospodarjenje z
gozdom je naj učinkovitejši način za preprečevanje škode
zaradi severnoameriškega dvanajsterozobega podlubnika
v gozdovih.

MOŽNE ZAMENJAVE

Severnoameriškega dvanajsterozobega podlubnika je mogoče
zamenjati s podobno velikimi domorodnimi vrstami podlubnikov. Odrasli osebki so zelo podobni hroščem dvanajsterozobega borovega lubadarja (Ips sexdentatus), ki je v
povprečju večji (od 7 do 8 mm). Podobni so tudi hroščem
osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus),
vendar imajo slednji na vsaki strani pokrovke po štiri
zobce in se v glavnem pojavljajo na smreki. Za zanesljivo
razlikovanje med vrstami je potrebna morfološka analiza
odraslih osebkov s pomočjo stereo mikroskopa.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Odrasel osebek severnoameriškega dvanajsterozobega podlubnika (Ips calligraphus) (foto: David T. Almquist, Bugwood.org)
Slika 2: Rovni sistem severnoameriškega dvanajsterozobega podlubnika (Ips calligraphus) (foto: William M. Ciesla, Bugwood.org).
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Slika 3: Jajčeca severnoameriškega dvanajsterozobega podlubnika
(Ips calligraphus) (foto: Lacy L. Hyche, Bugwood.org)
Slika 4: Bube in bubilnica severnoameriškega dvanajsterozobega
podlubnika (Ips calligraphus) (foto: Lacy L. Hyche, 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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Če bi želeli vsa sintetična lepila, ki se porabijo
za proizvodnjo lesnih plošč, nadomestiti z lepilom
iz tanina (privzeta sestava lepila kot v Pizzi in sod.,
1997), bi ga za to potrebovali štiri milijone ton.
Uspešnost ekstrakcije kondenziranih taninov iglavcev je odvisna od drevesne vrste in postopka pridobivanja ter se za domače iglavce giblje večinoma
od 5 do 20 % mase suhe skorje (Fengel in Wegener,
1989 in Bianchi in sod., 2015) (privzamemo 12,5 %,
slika 2 levo). Po podatkih FAO (2019) je bilo leta
2017 v Evropi posekanih 533 milijonov m3 iglavcev.
Skorja iglavcev v povprečju predstavlja približno 10
% skupnega volumna drevesa (Liepinš J. in Liepinš
K., 2015). Če upoštevamo še povprečno gostoto
absolutno suhe skorje iglavcev, ki je približno 420
kg/m3 (povprečje za rodova borov in smrek, povzeto
po Miles in Smith, 2009), lahko povzamemo, da je
v skorji vseh posekanih iglavcev v Evropi približno
2,8 milijona ton tanina. Večina skorje je stranski
produkt žagarske industrije in se trenutno porabi
za proizvodnjo energije. Podrobnejše podatke o
uporabi skorje smo našli zgolj za ZDA, kjer so 83
% skorje iglavcev porabili za proizvodnjo energije, 15 % za kompostiranje v kmetijstvu, večina
preostanka (2 %) pa je ostala neizkoriščenega (Lu
in sod., 2006).

Iz tega lahko zaključimo, da evropski gozdovi
ne morejo zagotoviti zadostne količine tanina za
celostno zamenjavo vseh sintetičnih lepil za les.
Lahko pa s količinami, ki so na voljo, zelo zmanjšamo delež sintetičnih lepil. Popolno zamenjavo
slednjih bi lahko dosegli z lepilno mešanico, ki
vsebuje približno 45 % tanina in 45 % lignina.
Mešalno razmerje predlagamo na podlagi tujih
(Mansouri in sod., 2011) in lastnih neobjavljenih
raziskav.
Lignini so v lesu in skorji vseh dreves (20–35 %,
slika 2 desno). Leta 2017 so v Evropi proizvedli
48 milijonov ton lesovine (pulpe) (FAO, 2019)
za papirno industrijo, v kateri je lignina, kot
stranskega produkta, približno četrtino mase,
kar pomeni, da je v Evropi dovolj razpoložljivega
lignina.

3

3

Zaključki

Conclusions

S pregledom evropske gozdno-lesne verige je bilo
ugotovljeno, da bo produkcija tanina tista, ki bo
določala kapaciteto proizvodnje opisanih biolepil.
Za zamenjavo sintetičnih lepil v industriji lesnih
plošč bi potrebovali približno štiri milijone ton
aktivne biokomponente. Skorja vseh posekanih

Slika 3: Prikaz trenutne porabe lepil in potencialne proizvodnje biolepila na osnovi tanina in lignina v Evropi
Figure 3: Presentation of the current consumption of adhesives and potential production of bioadhesives on the
basis of tannin and lignin in Europe.
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iglavcev bi lahko zagotovila približno 2,8 milijona
ton tanina, kar je približno 70 % potrebne količine.
Zaradi varčevanja z dragocenejšim taninom so v
lepilne mešanice dodali lignin, za katerega se je
izkazalo, da ga že dandanes proizvedemo dovolj
tako v evropskem (več kot 10 milijonov ton) kot
tudi v svetovnem prostoru. Če bi občuten delež
stranskih produktov žagarske (skorja iglavcev)
in papirne industrije (lignin) preusmerili v proizvodnjo specialnih spojin namesto za proizvodnjo energije, bi lahko lepila na osnovi tanina in
lignina dolgoročno resnično zamenjala sintetična
lepila za les. Preračunane vrednosti so grafično
prikazane na sliki 3.
Iz povzetega lahko odgovorimo na dani hipotezi:
• hipotezo 1, da je v Evropi dovolj razpoložljivega tanina za izdelavo lepil z 90 % delež tanina
glede na suho snov lepila, ki bi zadostila sedanje
evropske potrebe po sintetičnih lepilih,
zavrnemo. S tanini iz skorje vseh posekanih
iglavcev bi lahko zagotovili približno 70 %
potreb po sintetičnih lepilih;
• hipotezo 2, da je v Evropi dovolj razpoložljivega
tanina in lignina za izdelavo lepil s 45 % delež
tanina in 45 % lignina, ki bi zadostila sedanje
evropske potrebe po sintetičnih lepilih,
potrdimo.
K dejanskemu zmanjševanju porabe sintetičnih
lepil in povečevanju biolepil bi veliko pripomoglo,
če bi evropska in državna politika z okoljskimi
dajatvami obremenili tudi proizvodnjo spornih
sintetičnih lepil in ne samo fosilnih energentov.
Tako bi predelava stranskih produktov papirne
(lignin) in žagarske industrije (tanin iz ostankov)
postala bolj ekonomsko sprejemljiva kot pa njihovo sežiganje. Šele tedaj bi lahko lepila na osnovi
tanina in lignina resno zmanjšala delež okoljsko
obremenjujočih lepil na trgu.
V Sloveniji bi lahko, upoštevajoč desetletni
(2009–2018) povprečni posek iglavcev 2911
tisoč m3, iz skorje teh dreves proizvedli približno
15 tisoč ton tanina, ki bi zadostoval za proizvodnjo 336 tisoč ton biolesnih plošč. Glede na to,
da se zadnja leta približno pol posekane hlodovine iglavcev izvozi in olupi v tujini, so dejanske
kapacitete temu ustrezno manjše (SURS in
ZGS, 2019).
28

4

Povzetek

Svetovna poraba fosilnih goriv se vsako leto veča,
s čimer se veča tudi težnja po njihovi zamenjavi
z obnovljivimi viri. Lesna biomasa lahko zaradi
svoje sestave nadomešča fosilna goriva tako na
področju energentov kot tudi na področju surovin
za proizvodnjo materialov.
S povzemanjem in preračunavanjem količin
energentov in surovin, ki smo jih pridobili iz
literature za referenčno leto 2017, smo ugotavljali, kolikšne so svetovne, evropske in slovenske
potrebe po energiji, koliko od te energije bi bilo
mogoče dobiti s kurjenjem posekanega lesa,
koliko posekanega lesa je dejansko namenjenega
za proizvodnjo energije, kolikšen je delež energije,
pridobljen iz obnovljivih virov, ter koliko fosilnih
energentov je namenjenih proizvodnji materialov.
Na podlagi rezultatov, ki so nazorno prikazani v
preglednici 1, je bil ugotovljen naslednji sklep: ker
les kot energent globalno ne more veliko prispevati
pri nadomestitvi aktualne porabe fosilnih goriv,
prav tako materiali iz obnovljivih virov pogosto
dosegajo višjo dodano vrednost, je obetavnejše
investiranje zalog lesne biomase v proizvodnjo
materialov kot pa v proizvodnjo energije.
V nadaljevanju smo pod drobnogled vzeli
proizvodnjo lepil za les. S povzemanjem in
preračunavanjem količin surovin za lepila za les
smo ocenili, da se v Evropi za proizvodnjo lesnih
plošč proizvede približno pet milijonov ton lepil,
med katerimi so najpogostejša sintetična lepila
na osnovi formaldehida. Ker le-ta obremenjujejo
okolje in so zdravju škodljiva, je iskanje okoljsko
primernejših alternativ predmet raziskav že nekaj
desetletij. Tanini in lignini, kot najizdatnejši
obnovljivi viri polifenolnih spojin, so primerni
za uporabo v lepilih za les. Bolj reaktivni tanini
so primerni kot glavna komponenta lepila, lignini
pa predvsem kot dodatek lepilom.
V temu prispevku smo preverjali naslednji
hipotezi:
• hipoteza 1 predpostavlja, da je v Evropi dovolj
razpoložljivega tanina za izdelavo lepil z 90 %
deležem tanina glede na suho snov lepila, ki bi
zadostila sedanje evropske potrebe po
sintetičnih lepilih,
GozdVestn 78 (2020) 1

Saražin, J., Potočnik, I., Šernek, M.: Razpoložljivost virov taninov in ligninov
za celostno zamenjavo sintetičnih lepil za les v evropskem prostoru

• hipoteza 2 predpostavlja, da je v Evropi dovolj
razpoložljivega tanina in lignina za izdelavo
lepil s 45 % tanina in 45 % lignina, ki bi zadostila
sedanje evropske potrebe po sintetičnih lepilih.
Ocenili smo, da v letu 2017 posekanih evropskih
iglavcev skorja vsebuje približno 2,8 milijona ton
tanina. Trenutno skorjo v pretežni meri uporabijo
za proizvodnjo energije. Ugotovili smo tudi, da
papirna industrija že sedaj proizvede dovolj lignina
(več kot 10 milijonov ton), ki ga kot stranski
produkt prav tako v pretežni meri uporabijo za
proizvodnjo energije. Z navedenimi podatki smo
odgovorili na hipotezi, kar je grafično prikazano
na Sliki 3:
• hipoteza 1 je bila zavrnjena, saj je bilo ocenjeno,
da bi z razpoložljivimi tanini lahko zagotovili
le približno 70 % potreb po sintetičnih lepilih,
• hipoteza 2 je bila v celoti potrjena, saj bi lahko
lepilo, ki bi vsebovalo tako tanin kot tudi lignin,
nadomestilo vsa sintetična lepila.
Za dolgoročno popolno zamenjavo sintetičnih
lepil z biolepili je dovolj razpoložljivih surovin.
Potrebno pa bi bilo postopno zmanjševanje
sežiganja teh surovin ter jih začeti preusmerjati
v proizvodnjo specialnih spojin z višjo dodano
vrednostjo, kot so lepila za les.
4

Summary

Global consumption of fossil fuels increases every
year and thereby increases also the striving to
replace them with renewable sources. Due to its
composition, wood biomass can replace fossil
fuels both in the field of energy sources and
in the field of raw materials for production of
diverse materials.
Summarizing and calculating quantities of
energy sources and raw materials we acquired
from the literature for the reference year 2017 we
were establishing the size of the World, European
and Slovenian needs for energy, how much of this
energy could be obtained by burning the felled
wood, how much of the felled wood is actually
intended for energy production, how big is the
share of energy, obtained from renewable sources,
and how many fossil energy sources are intended
for production of materials. On the basis of the
results, explicitly presented in Table 1, we made
the following conclusion: since the wood as an
GozdVestn 78 (2020) 1

energy source cannot globally contribute to the
current consumption of fossil fuels to a seriously
large extent and the materials from renewable
sources often obtain higher added value, it is
more promising to invest the biomass supplies
into the production of diverse materials than in
to the energy production. Further, we scrutinized
the production of wood adhesives. Summarizing
and calculating quantities of raw materials for
adhesives, we estimated that around five million
tons of adhesives, most of them synthetic on the
basis of formaldehyde, are produced in Europe
for production of wood panels. Since they impose
pressure on the environment and harm the health,
environmentally appropriate alternatives represent
a research item already for some decades. Tannins
and lignins as the richest renewable sources of
polyphenol compounds are appropriate for use
in wood adhesives. The more reactive tannins are
suitable for the main adhesive component and the
lignins mostly for the additives to the adhesives.
In this article we tested the following hypotheses:
• Hypothesis 1 assumes that in Europe, there
is enough of available tannin for production
of adhesives with 90 % tannin share with regard
to dry adhesive substance to satisfy the present
European needs for synthetic adhesives.
• Hypothesis 2 assumes that in Europe, there
is enough of available tannin and lignin for
production of adhesives containing 45 % tannin
and 45 % lignin to satisfy the present European
needs for synthetic adhesives.
We assessed that the bark of the conifers, felled
in 2017, contains approximately 2.8 million tons
of tannin. At the time being, the bark is mostly
used for energy production. We also found out,
that paper industry already produces enough
lignin (over 10 million tons), which is, as the side
product, also used for energy production. With
the stated data, we answered to the hypotheses
which are shown with the chart on Figure 3:
• Hypothesis 1 was rejected due to the estimation that only around 70 % of needs for
synthetic adhesives could be covered with the
available tannins.
• Hypothesis 2 was fully confirmed, since the
adhesive containing both tannin and lignin
could replace all synthetic adhesives.
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There are enough raw materials for long-term
full replacement of synthetic adhesives with bio-based ones. However, it would be necessary to
reduce burning of these raw materials gradually
and to start their redirection into the production
of special compounds with higher added value,
e.g. wood adhesives.

5
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Strokovna razprava
70-letnica univerzitetnega študija gozdarstva v Sloveniji:
razvoj in izzivi

70 Years of University Study of Forestry in Slovenia: Development and Challenges
Andrej BONČINA1
Izvleček:
Bončina, A.: 70-letnica univerzitetnega študija gozdarstva v Sloveniji: razvoj in izzivi; Gozdarski vestnik, 78/2020,
št. 1. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 9. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
V prispevku so opisani mejniki v razvoju študija gozdarstva v Sloveniji, temeljne značilnosti pedagoškega in
razvojnega dela Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter nakazani razvojni izzivi. Univerzitetni študij
gozdarstva se je začel leta 1949 v okviru Agronomske in gozdarske fakultete. Od začetka študija gozdarstva do
danes je oddelek vzgojil več kot 2400 gozdarskih strokovnjakov, ki so zaznamovali razvoj gozdarstva v Sloveniji
pa tudi stanje gozdov in podobo slovenskih krajin. Od ustanovitve do danes je oddelek bistveno prispeval k
poznavanju gozdnih ekosistemov v Sloveniji, socio-ekonomskih razmer gozdnih posestnikov in družbenega
okolja gozdarstva, razvoju gozdarskih disciplin in oblikovanju »slovenske gozdarske šole«. Temeljne aktivnosti
oddelka – pedagoško, raziskovalno in razvojno delo – sedaj potekajo v znatno drugačnih okoljskih, socialnih,
ekonomskih in tehnoloških razmerah, kot so vladale nekoč. Predvsem spremembe okoljskih razmer zbujajo
zaskrbljenost glede prihodnosti gozdov v Sloveniji. Podnebni scenariji so zaskrbljujoči, tveganja in negotovosti
pri gospodarjenju z gozdovi se večajo. Nujno je prilagajanje gozdov in gospodarjenja z njimi, sicer bo v naslednjih
desetletjih ogroženo zagotavljanje proizvodnih, ekoloških in socialnih funkcij gozda. Za prilagajanje je potrebno
novo znanje, ki ga lahko zagotovijo le nove raziskave. Njihovi izsledki so skupaj s tujimi in domačim izkušnjami
podlaga za dopolnjevanje pedagoških vsebin in upravljanja gozdov.
Ključne besede: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, pedagoško, raziskovalno in razvojno delo
Abstract:
Bončina, A.: 70 Years of University Study of Forestry in Slovenia: Development and Challenges; Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, št. 1. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 9. Translated
by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The milestones in the development of university study of forestry in Slovenia and basic characteristics of pedagogic and development work of the Department of Forestry and Renewable Forest Resources are described and the
developmental challenges indicated in this article. University study of forestry began in 1949 in the framework of
Faculty of Agronomy and Forestry. From the beginning of the forestry study until today, the department has trained over 2400 forestry experts. They have marked the development of forestry in Slovenia as well as the condition
of forests and image of Slovenian landscapes. From its establishment up to now, the department has significantly
contributed to the knowledge of forest ecosystems in Slovenia, social and economic situations of forest owners and
social environment of the forestry, development of the forestry discipline and forming of the “Slovenian forestry
school”. The basic activities of the department – pedagogic, research and developmental work – nowadays take
place in environmental, social, economic and technological conditions that differ considerably from the past ones.
Above all, the changes of the environmental conditions arouse concern about the future of forests in Slovenia.
Climate scenarios are alarming; risks and uncertainty in forest management are increasing. Adjustment of forests
and forest management is urgent, or ensuring of production, ecological and social functions of the forest will be
endangered in the coming decades. New know-how is needed for the adjustment and only new researches can
ensure it. Their findings together with foreign and local experiences form the basis for the complement of pedagogic
topics and forest management.
Key words: Department of forestry and renewable forest resources, Biotechnical faculty, pedagogical, research
and developmental work
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1

Uvod

Obletnice so pogosto čas za premislek o prehojeni
poti in novih ciljih. Ob 70-letnici študija gozdarstva v Sloveniji je smiselno opisati razvoj študija
ter izpostaviti značilnosti sedanjega delovanja
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire ter aktualne razvojne izzive. Oddelek je
sestavni del Univerze v Ljubljani, ki praznuje sto
let obstoja. To je dodaten razlog za premislek o
delovanju oddelka.

2

Razvoj študija gozdarstva

Pred sedemdeseti leti se je na študij gozdarstva
vpisala prva generacija študentov. Leta 1949 se
je Agronomska fakulteta, ki je bila ustanovljena
dve leti prej, preimenovala v Agronomsko in
gozdarsko fakulteto (Gazvoda, 2017). Pobude za
ustanovitev gozdarske fakultete so precej starejše,
segajo v čas med obema svetovnima vojnama.
Razloga za pobude sta bila predvsem pomanjkanje
gozdarskih strokovnih kadrov in zelo slabo stanje
gozdov. Gozdarskega kadra je bilo malo, šolal se je
predvsem v Zagrebu, na Dunaju in v Pragi. Večina
zasebnih gozdov je bila v slabem stanju; odsevali so
težke socialnoekonomske razmere med gozdnimi
posestniki in tudi odsotnost gozdarske službe
(Čokl, 1941; Šivic, 1941a). Povprečni hektarski
prirastki in lesne zaloge so zaradi čezmerne rabe
dosegali le tretjino sedanjih. Takole Šivic (1941b:
40) opisuje razloge za stanje gozdov na velikem
gozdarskem zboru (Anketa), ki je potekal v času
tik pred začetkom druge svetovne vojne: »Povod
za čezmerno izkoriščanje gozdov so razne okoliščine. Med te spadajo: nepoučenost, nerazsodnost,
nesreče v gospodarstvu ali v družini, ujme, gozdni
požari, siromaštvo, dolgovi in visoke obresti,
visoke davščine vseh vrst, dolgoletna svetovna
gospodarska kriza; pa tudi pravde, desinteresiranost meščana, ki je podedoval gozd na podeželskem posestvu, previsoke cenitve posestev ob
dedovanju, tako da dedič, ki prevzame posestvo,
zabrede v dolgove, ko izplača delež sodedičem,
spekulativni nakupi gozdov in dr.« Kako velike
in iskrene so bile takratne želje za ustanovitev
gozdarske fakultete, ponazarja odločitev znanega
planinskega delavca, dr. Josipa Oblaka, ki je leta
1926 v oporoki zapustil gozd na Brezovici bodoči
gozdarski fakulteti (Winkler in Malnar, 2000).
32

Po drugi svetovni vojni sta postala gozdarstvo
in lesarstvo z nekaterimi drugimi industrijskimi
panogami pomembna za ekonomski razvoj države.
Sklep o začetku študija gozdarstva je bil izdan sredi
avgusta 1949, jeseni istega leta se je nanj vpisala
prva generacija študentov. Začetek je bil skorajda
iz nič, vendar se je študij postopno posodabljal,
prve opravljene raziskave so prispevale k razvoju
gozdarskih predmetov. Po pričevanjih študentov
prve generacije gozdarstva (Preložnik, 2019) so bili
zahtevni in kakovostni predvsem splošni predmeti
(npr. matematika, kemija), »gozdarski predmeti«
pa precej manj. Diplomanti prvih generacij so po
končanem študiju prevzeli pomembne funkcije v
gozdarski stroki, ki se je v naslednjih desetletjih
naglo razvijala. Že iz prve generacije študentov
gozdarstva so pozneje izšli doktorji gozdarskih
znanosti, npr. dr. Živko Košir.
V obdobju od ustanovitve do danes lahko
izpostavimo naslednje mejnike v razvoju študija
gozdarstva in matičnega oddelka (Dekleva, 2009;
Košnjek, 2009; Bončina, 2019):
• 1949 – začetek študija gozdarstva; Agronomska
fakulteta, ustanovljena dve leti prej, se preimenuje v Agronomsko in gozdarsko fakulteto;
• 1953 – Agronomska in gozdarska fakulteta se
preimenuje v Fakulteto za kmetijstvo,
gozdarstvo in veterinarstvo, ta pa leta 1961 v
Biotehniško fakulteto;
• 1966 – začetek magistrskega študija gozdarstva;
• lesarske vsebine so bile sestavni del študija
gozdarstva, leta 1962 so znotraj študija
gozdarstva oblikovali posebno smer z lesarskim
vsebinami, leta 1968 je bil oblikovan samostojen
študij lesarstva;
• 1985 – začetek dveletnega višješolskega študija
gozdarstva;
• 1994 – začetek triletnega visokošolskega
strokovnega študija gozdarstva;
• 2007 – uvedba bolonjskega sistema.
V tujini študij gozdarstva poteka pogosto v
okviru gozdarskih fakultet. Razlogi za to so predvsem velikost držav oziroma število študentov
gozdarstva, delno pa profil tamkajšnjih univerz,
ki pokrivajo znatno ožja področja (npr. področje
bioznanosti) kot Univerza v Ljubljani. Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire je sestavni del
Biotehniške fakultete (BF), ki združuje raznovrstna
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področja. Pri takšnih sistemih je nujna zadostna
stopnja avtonomije oddelkov kot sestavnih delov
celotne BF, saj takšna organizacija zagotavlja večjo
učinkovitost delovanja celotnega sistema.
Od začetka študija gozdarstva do danes je oddelek vzgojil več kot 2400 gozdarskih strokovnjakov,
ki so zaznamovali razvoj gozdarstva v Sloveniji
pa tudi stanje gozdov in podobo slovenskih
krajin. Omeniti velja naslednje bistvene prispevke
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
za razvoj gozdarstva ter za družbeno-ekonomski
razvoj Slovenije (Bončina, 2019):
• prispevek k poznavanju gozdnih ekosistemov
v Sloveniji; raziskovalci oddelka so prispevali k
poznavanju sestavin gozdnih ekosistemov in s
tem tudi naravnih danosti Slovenije. Sem
spadajo npr. izsledki raziskav drevesnih vrst,
gozdnih sestojev, gozdne vegetacije, rastišč,
gozdnega živalstva, ipd.;
• prispevek k poznavanju socio-ekonomskih
razmer gozdnih posestnikov in družbenega
okolja gozdarstva;
• prispevek k razvoju gozdarskih disciplin;
oddelek je pripeval k razvoju področij znotraj
gozdarstva;
• oblikovanje »slovenske gozdarske šole«;
zaposleni na oddelku so prispevali k razvoju
in uveljavitvi konceptov, ki prispevajo k
prepoznavnosti slovenskega gozdarstva. Sem
lahko prištejemo koncept sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, integrativni večnamenski
koncept gospodarjenja z gozdovi ter koncept
adaptivnega upravljanja gozdov.

3

Temeljni stebri delovanja

Temeljni stebri delovanje Oddelka za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire so trije: pedagoški,
raziskovalni in razvojni. Na oddelku te aktivnosti potekajo v okviru petih kateder, in sicer za
gojenje gozdov, gozdno tehniko in ekonomiko,
krajinsko znanost in geoinformatiko, urejanje
gozdov in ekosistemske analize ter zdravje gozda
in upravljanje prostoživečih živali. Katere so
posebnosti izvajanja pedagoškega, raziskovalnega
in razvojnega dela na oddelku?
Oddelek izvaja dva programa na prvi stopnji, študijski program druge stopnja ter modul
Upravljanje gozdnih ekosistemov, ki je eno od
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področij doktorskega študija Bioznanosti. Prostor
in objekt delovanja gozdnih strokovnjakov je
gozd, zato je terenski pouk pomembna sestavina
študija gozdarstva. Zdaj ga je žal manj, kot ga je
bilo v preteklosti. V prihodnosti bi bilo smiselno
povečati obseg pedagoškega procesa v naravnem
okolju – v obliki terenskih vaj in terenskih seminarjev ali pa praktičnega usposabljanja.
Sedanja vertikala gozdarskih študijskih programov – od prve do tretje stopnje – je dobro
izhodišče za ohranjanje in posodabljanje študijskih programov gozdarstva. Za te programe je
značilno prepletanje vsebin o gozdnih ekosistemih ter ekonomskih, socialnih in tehnoloških
vidikih upravljanja gozdov. Pridobljeno znanje
in kompetence omogočajo, da so diplomirani
kadri dobri skrbniki gozdov, hkrati pa koristni
za lastnike gozdov in celotno družbo. Trikotnik
znanja, ki ponazarja tri ključne sestavine trajnostnega gospodarjenja – ekološko, ekonomsko in
socialno – je bistveni del kompetenc gozdarskih
strokovnjakov. Predstave, da je delo gozdarskega
strokovnjaka omejeno na posek, spravilo in
transport lesa, je zmotno in zastarelo. Narava
gozdarskega dela postaja vse širša.
Za raziskave na področju gozda in gozdarstva je značilna časovno-prostorska specifika.
Raziskave lahko potekajo v velikem prostoru in
predvsem v daljših časovnih obdobjih, zlasti če
jih primerjamo z laboratorijskimi raziskavami. Za
stalne in dolgoročne raziskave je nujna stabilna
podpora, ki jo v sedanjem sistemu financiranja
raziskovalnega dela pogrešamo.
V primerjavi s podobnimi raziskovalnimi skupinami na gozdarskih fakultetah v srednji Evropi
ali Skandinaviji je na Oddelku za gozdarstvo
malo raziskovalcev. Le višji standardi delovanja
in specializacija raziskav pa omogočajo sledenje
najboljšim gozdarskim fakultetam v Evropi.
Finančna sredstva za podporo gozdarski znanosti so omejena, čeprav postajajo razmere pri gospodarjenju z gozdovi vse bolj zaskrbljujoče. Mladi
učitelji, ki začenjajo svojo kariero, težko pridejo do
raziskovalnih projektov na nacionalni ravni, pot
jim je zaprta tudi do »manjših« projektov. Tako
področje izgublja razvojne potenciale. Nekateri
raziskovalci oddelka lažje najdejo podporo v
mednarodnem prostoru, kar je pohvalno, vendar
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je zato lahko zapostavljeno reševanje aktualnih
raziskovalnih problemov v slovenskem prostoru.
Razvojno delo in sodelovanje z gozdarsko
operativo in drugimi gozdarskimi institucijami
je bilo vedno pomemben sestavni del aktivnosti
oddelka. Pri gospodarjenju z gozdovi se rojevajo
pobude za raziskovalno delo, hkrati pa se izsledki
raziskav preverjajo v praksi. Gozdarski študijski
dnevi in druge ustaljene oblike sodelovanja ostajajo
stalnica v delovanju oddelka.

4

Razvojni izzivi: skrb za
gozdove prihodnosti

Pedagoško, raziskovalno in razvojno delo na področju gozdarstva poteka v znatno drugačnih razmerah,
kot so vladale nekoč. Spremembe okoljskih, socialnih, ekonomskih in tehnoloških razmer so veliko
hitrejše in zbujajo zaskrbljenost glede prihodnosti
gozdov v Sloveniji. Med okoljskimi razmerami so
v ospredju podnebne spremembe, ki v zadnjih
desetletjih zaznamujejo razvoj gozdov. Podnebni
scenariji so zaskrbljujoči. Tveganja in negotovosti
pri gospodarjenju z gozdovi se večajo. Nujno je
prilagajanje gozdov in gospodarjenja z njimi, sicer
bo v naslednjih desetletjih ogroženo zagotavljanje
proizvodnih, ekoloških in socialnih funkcij gozda.
Tudi socialne in ekonomske razmere se spreminjajo
vse hitreje – znatno hitreje kot gozdovi sami. Zaradi
spremenjenih zahtev lastnikov in javnosti je treba
dopolnjevati modele upravljanja gozdov. Nevarnosti
nesoglasij pri rabi gozdov so stalnica, vendar jih je
mogoče preprečevati s strokovnim upravljanjem.
Nekatera vprašanja glede upravljanja gozdov in
populacij živalskih vrst postajajo za prebivalce vse
pomembnejša, lahko so tudi politično občutljiva.
Pa vendar se krepi spoznanje, da mora upravljanje
temeljiti na strokovnih podlagah. Digitalizacija
in računalniške tehnologije prinašajo velike spremembe v delovanju celotnega sektorja. Zagotovo bo
v naslednjih letih velik izziv, kako nove tehnologije
smiselno vključiti v raziskovalno in pedagoško delo
ter upravljanje gozdov.
Zaradi spreminjanja okoljskih, socialnih, ekonomskih in tehnoloških razmer je nujno prilagajanje vseh področij gospodarjenja z gozdovi
– od gojenja in varstva gozdov, pridobivanja
lesa, monitoringa gozdov in gozdnega prostora
do novih modelov upravljanja gozdov, varstva
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pred naravnimi nevarnostmi, varstva narave ter
sodelovanja z gozdnimi posestniki in javnostjo.
Prilagajanje spremembam in iskanje novih konceptov so ključni razvojni izzivi za delovanje oddelka
na pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem
področju. Za takšna prilagajanje je potrebno novo
znanje, ki ga lahko zagotovijo le nove raziskave.
Njihovi izsledki so skupaj s tujimi in domačim
izkušnjami podlaga za dopolnjevanje pedagoških
vsebin in upravljanja gozdov.
V minulih sedemdesetih letih delovanja
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire bi lahko izpostavili veliko sprememb, ki so
zaznamovale gozdove in gozdarstvo. Oddelek
je pri tem tvorno sodeloval. Sedaj se z gozdom
ukvarjajo številne druge znanstvene discipline.
Zato je treba sprejeti dejstvo, da področje gozda
in njihovega upravljanja ni vnaprej rezerviramo
samo za gozdarje, ampak je treba »tekmovati« in
se dokazovati. Druga ugotovitev je, da za razvoj
sektorja ni dovolj, če se ukvarja samo z gozdom.
To je res pogosto veliko lepše in lažje, vendar
sodelovanje z lastniki in javnostjo postaja vse
pomembnejši sestavni del delovanja gozdarskega
sektorja. Oddelek in gozdarstvo se morata zato
veliko bolj kot doslej odpreti javnosti, sicer bodo
stvari o gozdu in gozdarstvu razlagali tisti, ki se
na to veliko manj in pogosto slabo spoznajo. Ob
tem velja ostati zavezan skrbi za gozd; če kdo,
potem mora biti oddelek skrbnik in advokat
gozdov v Sloveniji.
Tudi v prihodnjih desetletjih lahko pričakujemo
podobno velike in morda še večje spremembe kot
doslej. Raziskovalci na oddelku so zaradi vrednotenje dela zelo usmerjeni v raziskave in objave
v mednarodnih revijah, premalo časa je namenjenega delovanju znotraj Slovenije. Pomembna
vloga Univerze v Ljubljani in s tem tudi našega
oddelka je, da je kritični in hkrati konstruktivni
opazovalec dogajanja v družbi in promotor novih
idej. Prva naloga je zaradi majhnosti Slovenije
pogosto težavna, vendar nujno potrebna. Zdi se,
da je cesar večkrat gol, vendar se tega ne izve, če
se nihče ne oglasi. Druga je pomembna zato, da se
poleg kritične misli hkrati posreduje predloge in
izboljšave. Oboje je nujno, če želi oddelek kot del
Univerze v Ljubljani ohranjati akademski status,
ki ni podarjen, lahko je le zaslužen.
GozdVestn 78 (2020) 1

Bončina, A.: 70-letnica univerzitetnega študija gozdarstva v Sloveniji: razvoj in izzivi

5

Viri

Bončina, A., 2019. Gozd, gozdarstvo in Slovenci.
V: Lukšič, I. (ur): Vloga Univerze v Ljubljani pri
preoblikovanju naroda v državo. Fakulteta za družbene
vede, Ljubljana (v tisku).
Čokl, M., 1941. Oskrbovanje gozdov. V: Anko, B.,
Perko, F. (ur.), 2012, Za naš gozd. Gozdarska anketa
1941, 169-183. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev
Slovenije. Gozdarska založba.
Dekleva, T., 2009. Šest desetletij ljubljanskega študija
biotehnike. V: Ciperle (ur.), 90 let Univerze v
Ljubljani: med tradicijo in izzivi časa, 163–170,
Rektorat Univerze v Ljubljani.
Gazvoda, D. (ur.), 2017. Sedemdesetletnica Biotehniške
fakultete. Ljubljana, Biotehniška fakulteta.
Košnjek, T., 2009. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire. V: Ciperle (ur.), 90 let Univerze v
Ljubljani: med tradicijo in izzivi časa, 179–179,
Rektorat Univerze v Ljubljani.

GozdVestn 78 (2020) 1

Preložnik, M., 2019. Pogovor o prvi generaciji študentov
gozdarstva v Ljubljani. Gorenje pri Stari cerkvi (ustni
vir, 19. 10. 2019).
Šivic, A., 1941a. Razvoj in organizacija občeupravne
službe v Sloveniji. V: Anko, B., Perko, F. (ur.), 2012,
Za naš gozd. Gozdarska anketa 1941, 49-76. Ljubljana,
Zveza gozdarskih društev Slovenije. Gozdarska
založba.
Šivic, A., 1941b. Razvoj in struktura gozdnega
gospodarstva v Sloveniji. V: Anko, B., Perko, F.
(ur.), 2012, Za naš gozd. Gozdarska anketa 1941,
23-48. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije.
Gozdarska založba.
Winkler, I., Malnar, J., 2000. 50 let univerzitetnega študija
gozdarstva. Ljubljana, Biotehniška fakulteta.

35

Iz tujih tiskov

RITY – A phenology model of Ips typographus as a tool for
optimization of its monitoring
RITY – fenološki model za osmerozobega smrekovega lubadarja
(Ips typographus) kot orodje za optimizacijo njegovega spremljanja
Poudarki
• Razvili smo fenološki model za osmerozobega
smrekovega lubadarja (Ips typographus) v
Sloveniji (RITY-2).
• Model temelji na modelu PHENIPS, katerega
smo kalibrirali in validirali za območje
Slovenije.
• RITY-2 precej natančno simulira prostorsko
in časovno dinamiko razvoja I. typographus.
• Razviti sta bili dve javno dostopni spleti
aplikaciji.
• Model se uporablja za pravočasno postavitev
kontrolnih pasti in kontrolnih nastav.
Izvleček
Razvili smo fenološki model RITY-2 za prostorsko in
časovno simulacijo sezonskega razvoja osmerozobega
smrekovega lubadarja (Ips typographus). RITY-2
temelji na modelu PHENIPS in podatkih integriranega
sistema za zelo kratkoročno napovedovanje vremena v
srednji Evropi (INCA). Številne dele PHENIPSa smo
izboljšali z inovativnimi pristopi in razvili nov model.
Fenologijo osmerozobega smrekovega lubadarja smo
spremljali na osmih vzorčnih ploskvah v letih 2017
in 2018, hkrati z meritvami temperature zraka in
skorje. Napovedi RITY-2 temeljijo na temperaturi
zraka iz sistema INCA, ki se uporablja za izračun
efektivne temperature skorje za razvoj podlubnika.
Uvedli smo inovativen postopek, ki najde najprimernejši spomladanski prag, pri katerem se začne
izračun fenološkega modela. Prvi spomladanski
napad navadne smreke smo ocenili s pomočjo spodnjega temperaturnega praga za letenje, tj. 14,5 °C, in
povprečno vsoto efektivnih temperatur 53,0 stopinj
dni (degree-days – dd) od 7. marca naprej. Hitrost
razvoja zaroda smo izračunali iz kumulativne vsote
efektivnih temperatur na podlagi temperature, ki smo
jo merili vsakih 30 minut, pri čemer smo uporabili
zgornji (38,9°C) in spodnji (8,3 °C) temperaturni
prag za razvoj ter nelinearno funkcijo. Za potrditev
veljavnosti (validacijo) smo primerjali časovni potek
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fenoloških dogodkov na terenu z napovedanimi
dogodki s pomočjo temperature skorje, ki smo jo
spremljali vsakih 30 minut na kontrolnih pasteh na
vzorčnih ploskvah, ter temperature zraka iz sistema
INCA (urni podatki). Začetek spomladanskega rojenja
smo ocenili s povprečno absolutno napako 2,4 dni. Prvi
napad smo napovedali s povprečno absolutno napako
4,7 dni. Opazovani začetek pojavljanja naslednje generacije hroščev smo ocenili s povprečno napako 0,5 dd.
Model je izračunan glede na tri scenarije temperature,
ki simulirajo različne sestoje razmere (zasenčenost,
odprtost). RITY-2 upošteva močne učinke regionalne
topografije in ga je mogoče uporabiti za natančno
spremljanje dejanskega stanja razvoja I. typographus v
določeni modelni celici s prostorsko ločljivostjo 1 km
× 1 km. Poleg tega RITY-2 simulira število generacij,
kar je potrebno za oceno morebitnega vpliva izbruhov
lubadarja v regionalnem merilu. Model smo uspešno
implementirali v dve spletni aplikaciji, ki služita kot
orodje za pravočasno postavitev kontrolnih pasti
in kontrolnih nastav za spremljanje osmerozobega
smrekovega lubadarja. Razpravljamo o morebitni
uporabi modela RITY-2 za celotno Srednjo Evropo
z uporabo podatkov iz sistema INCA.
Ključne besede: osmerozobi smrekov lubadar,
ekološko modeliranje, kontrolna past, INCA, populacijska dinamika
Objavljeno v:
OGRIS, Nikica, FERLAN, Mitja, HAUPTMAN,
Tine, PAVLIN, Roman, KAVČIČ, Andreja, JURC,
Maja, DE GROOT, Maarten. 2019. RITY - a
phenology model of Ips typographus as a tool for
optimization of its monitoring.

Ecological modelling 410: 12 str
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2019.108775
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Iz tujih tiskov
Growing stock of nectar- and honeydew-producing tree species
determines the beekeepers’ profit
Odvisnost ekonomičnosti čebelarjenja od lesne zaloge medonosnih
vrst dreves ter gostote čebeljih družin
Poudarki
• Med je pomemben nelesni gozdni pridelek.
• Lesne zaloge več drevesnih vrst določajo
kapaciteto nosilnosti okolja za kolonije.
• Gostota kolonij določa količinski prirastek kolonij
medonosne čebele v času nabiranja medene rose.
• Gospodarjenje z gostoto kolonij lahko poveča
prihodek posameznih čebelarjev.
Izvleček
V mnogih evropskih državah so gozdovi in drevesni
sestoji najbolj pomemben vir čebelje paše. Slovenija
je v evropskem merilu nadpovprečno gozdnata:
gozdovi in drevesni sestoji pa so najpomembnejši
vir čebelje paše. Drevesne vrste, kot so robinija, lipa,
lipovec, pravi kostanj, smreka in jelka, so vir vrstnih
medov, ki na tržišču običajno dosegajo višje cene.
Poleg obilja gozdnih površin pa se Slovenija ponaša
tudi z velikim številom čebelarjev in visoko gostoto
naseljenosti čebeljih družin na kvadratni kilometer.
Raziskovali smo vpliv dostopnosti naravnih virov in
gostote naseljenosti čebeljih družin na donose medu
in posledično na čebelarjev zaslužek.
V raziskavi so bili uporabljeni podatki, zbrani v letih
2011-2016 na 57 lokacijah z »opazovalnimi« družinami, ki so bile opremljene s tehtnicami. Lokacije so
bile izbrane na podlagi drevesnih vrst, ki prevladujejo
na območju opazovalnega panja, da se je s tem identificiralo prevladujoči vir nektarja ali gozdne mane.
Raziskali smo:
- 1. odnos med obsegom čebelje paše, ki je izražen kot
količina lesne zaloge in prirastom teže opazovalnega
panja med pašo
- 2. odnos med gostoto čebeljih družin, ki je
izražena kot število družin na količino lesne zaloge
ter prirastom teže opazovalnega panja med pašo.
Rezultati raziskave kažejo, da obstaja asimptotičen
eksponenten odnos med prirastom mase družine
med medenjem in lesno zalogo drevesne vrste, ki je
glavni vir čebelje paše. Spremenljivka τ v primeru
akacijeve paše je bila 9,8 ± 5,6 in v primeru paše na
lipi/lipovcu 6,6 ± 3,9 (srednja vrednost ± standardna
napaka). Paša na smreki je v tem primeru izjema,
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saj se je odnos med donosom medu in lesno zalogo
smreke izkazal kot linearen (k= 0,023 ± 0,009). Prirast teže »opazovalne« družine med čebeljo pašo je
odvisen tudi od gostote čebeljih družin. V primeru
paše na robiniji, lipi/lipovcu in smreki smo določili
odnos med gostoto čebeljih družin in prirastom teže
na panj kot padajoč eksponenten odnos (τ= 283,9 ±
60,6; τ = 1,6 ±0,4 in τ = 3,0 ± 1,3; vse srednja vrednost
± standardna napaka). Medenju lipe in kostanja, ki
je bilo sočasno, je najbolj ustrezala linearna enačba
(k = -0,08 ± 0,019). V primeru medenja smreke bi bilo
najverjetneje dobro uporabiti dodatno spremenljivko,
in sicer populacijo proizvajalcev mane.
V primeru akacijeve paše smo iz nabora lokacij izbrali
tiste, za katere so bili podatki zbrani v vsakem letu
ter izračunali odnos med gostoto čebeljih družin in
prirastom teže čebelje družine za vsako posamezno
leto. S tem smo pridobili grobo oceno za največjo
smiselno gostoto čebeljih družin, ki še zagotavlja
dobiček čebelarjem ne glede na sezono. Za primer, pri
gostoti čebeljih družin, manjši od 50 panjev/103 m3
lesne zaloge, je bil prirast teže družine med medenjem
višji od 10 kg medu na panj v 83% vseh primerov, ne
glede na sezono.
Rezultati raziskave tako kažejo, da bi bilo smiselno
razmisliti o omejitvi maksimalnega števila čebeljih
panjev na posamezni lokaciji, da bi se s tem povečal
izkupiček čebelarjev.
Ključne besede: čebelarstvo, paša, kapaciteta nosilnosti okolja, nelesni gozdni proizvodi
Objavljeno v:
PREŠERN, Janez, MIHELIČ, Jan, KOBAL, Milan.
2019. Growing stock of nectar- and honeydew-producing tree species determines the beekeepers' profit.

Forest Ecology and Management 448: 490498 str.
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.06.031
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Gozdarstvo v času in prostoru
S projektom VrH Julijcev do izboljšanja stanja ogroženih vrst in
habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku
Namen projekta VrH Julijcev, ki ga sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in Republika Slovenija, je vzpostaviti primerne pogoje za dolgoročno ohranitev osmih
kvalifikacijskih vrst in štirih habitatnih tipov na
območjih Nature 2000 v Triglavskem narodnem
parku. Obravnavane vrste in habitatni tipi so v
neugodnem ali celo slabem stanju brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti. Izbrane vrste
so alpska možina, hribski urh, veliki pupek,
belka, kotorna, triprsti detel, gozdni jereb, divji
petelin in habitatni tipi: vrstno bogata travišča s
prevladujočim navadnim volkom na silikatnih
tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna
visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic. Projekt vodi Javni
zavod Triglavski narodni park, ki bo s projektnimi partnerji Zavodom za gozdove Slovenije,
Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave,
Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Turizmom Bohinj, Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije, Občino Tolmin, Planinsko
zvezo Slovenije in Zavodom za ribištvo Slovenije
izpeljal pomembne varstvene in omilitvene ukrepe.

Slika 1: Alpska možina (foto: B. Oblak)
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Zavod za gozdove Slovenije je aktivno vključen
v izvajanje nalog, povezanih z gozdnim prostorom. Poleg usmerjanja ali prilagajanja gozdarske
dejavnosti ter posredno tudi ostalih oblik rabe
prostora in naravnih virov v gozdovih narodnega
parka ima pomembno vlogo pri neposrednem
izboljševanju habitata za divjega petelina (Tetrao
urogallus) in gozdnega jereba (Bonasa bonasia).
Slabšanje kakovosti habitata še dodatno prispeva
k slabemu stanju teh dveh vrst, saj v gozdnem
prostoru s prevlado iglavcev potrebujeta bogato
zeliščno plast z jagodičjem, pester grmovni sloj in
manjšinske pionirske drevesne vrste. Na Pokljuki
in Mežakli se bo v ta namen izvedlo sadnjo plodonosnih in prehransko ugodnih grmovnih ter
drevesnih vrst. V presvetlitvah čistih smrekovih
sestojih se bo v sklopu projekta VrH Julijcev
posadilo 10.000 sadik plodonosnega drevja v
manjših jedrih, kjer so pomembna območja za
divjega petelina in gozdnega jereba. Očistili bomo
tudi že obstoječe preseke in s tem pridobili tako
pomembne presvetlitve za uspevanje plodonosne
zeliščne in grmovne plasti.
Divji petelin je kot vse koconoge kure izjemno
občutljiv na vznemirjanje zaradi različnih oblik
človekovih prostočasnih aktivnosti v gozdnem prostoru. Posebej intenzivno obremenitev predstavlja
pohodništvo, v širšem gozdnem prostoru pa nabiralništvo. Problem vznemirjanja je najbolj izrazit
na Pokljuki, kjer se številne športno rekreativne
dejavnosti odvijajo neposredno v habitatu divjega
petelina. Pokljuška planota je lahko dostopna in
zanjo je značilna velika odprtost gozdov z gozdnimi
cestami, kar dodatno prispeva k prometni obremenitvi. Pritisk na ta območja se bo v okviru projekta
VrH Julijcev poskušali omejiti z uveljavitvijo mirnih
območij. Na najbolj obremenjenih, za ogrožene
vrste pomembnih območjih, se bo prostorsko,
časovno in po obsegu prilagodilo obiskovanje ter
izvajanje prostočasnih dejavnosti.
Visoka barja na pokljuški planoti so v splošnem
dobro ohranjena, a tudi njih vse bolj ogrožata
naraščajoči pritisk obiskovalcev in neprimerno
vzdrževanje ter uporaba cest na tem območju.
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Raba in rekreacijske dejavnosti na barjanskih površinah niso dovoljene, saj so negativne posledice
na občutljivi šotni površini opazne še desetletja.
Prav tako je negativen populacijski trend značilen za triprstega detla (Picoides tridactylus), ki je
indikator iglastih gozdov z višjim deležem odmrlega drevja. Intenzivno gospodarjenje z gozdovi
na planotah Pokljuke in Mežakle namreč znižuje
obseg in kakovost habitata, saj je količina mrtvega
in odmirajočega lesa iglavcev v obliki še stoječih
ali pa že padlih debel najpomembnejši dejavnik
za to vrsto. Za izboljšanje stanja triprstega detla
je načrtovan odkup določenih gozdnih zemljišč
v zasebni lasti na Mežakli ter njihova izločitev iz
gospodarjenja, s čimer se bo dolgoročno zagotovilo potrebno količino mrtve lesne mase. Na
Pokljuki se bo primernejši habitat za triprstega
detla z več odmrle lesne mase zagotavljal z ukrepi
pogodbenega varstva.

Zbiranje podatkov in priprava terena poteka
že celo leto. Lani se je posadilo prvih 1350 sadik
plodonosnih dreves na območju Mesnovca in s tem
se je vzpostavilo pogoje za izboljšanje življenjskega
prostora za divjega petelina in gozdnega jereba
na Pokljuki. Stanje po ukrepih se bo še naprej
spremljalo, primerjalo s stanjem pred izvedenimi
ukrepi in se o rezultatih poročalo.
Brigita Oblak

Slika 2: Območje primerno za sadnjo plodonosnega drevja (foto: B. Oblak)
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Srečanje evropskih gozdnih pedagogov v Ljubljani
Gozdarski inštitut Slovenije je konec novembra
2019 gostil delovno srečanje gozdnih pedagogov
iz 13 evropskih držav EU. Namen srečanja je bil
izmenjava dobrih praks med državami, spodbujanje povezovanja držav pri izvedbah dogodkov
in osvežitev načel Strategije gozdnih pedagogov.
Skupina deluje že več kot 25 let pod okriljem Omrežja gozdnih komunikatorjev (angl.
Forest Communicators Network - FCN). Skupina
in s tem tudi gozdni pedagogi imamo splošni
cilj - da pomagamo gozdnemu sektorju pri
komuniciranju z javnostmi. V primeru gozdnih
pedagogov je ta cilj najprej povsem konkreten in
merljiv s številom in strukturo javnosti, ki obišče
naše dogodke. Dolgoročno pa želimo pomagati
mladim pri prepoznavanju njihovega doprinosa k
spodbujanju in varovanju trajnosti našega okolja.
Skupina evropskih gozdnih pedagogov (subgroup
Forest Pedagogics) deluje s pomočjo 20 koordinatorjev držav. Nabor držav je raznolik, prav tako se
države zelo razlikujejo v uspešnosti prenosa znanj
in kakovosti podajanja informacij o gozdovih.

Sodelovanje v skupini prinaša predvsem usklajenost
ključnih sporočil, ki so v določenem obdobju nujne
za prenos javnostim na ravni EU ter mreženje, ki
prinaša dobre prakse v Slovenijo. V podskupino
se zaradi teh koristi nameravajo vključiti še nove
članice, prva bo predvidoma Bolgarija.
Gozdni pedagogi smo na tokratnem srečanju
precej pozornosti namenili tematiki klimatskih
sprememb in njihovega predstavljanja širši javnosti. Znanje o klimatskih spremembah se po Evropi
zelo razlikuje (na Finskem jih npr. obravnavajo
že na začetku osnovnošolskega izobraževanja) in
enotnega sklepa glede vsebine in obsega informacij nismo mogli doreči. Odločili pa smo se,
da bo kongres gozdnih pedagogov 2021 v Švici
popolnoma v sozvočju z omenjeno tematiko, kar
za koordinatorje pomeni še mnogo usklajevanj
v zahtevnosti informacij. K zmanjšanju naših
vplivov na klimatske spremembe bo udeležence
spodbudilo že dejstvo, da bodo vsi udeleženci,
ki za pot v Švico ne bodo uporabili letalskega
prevoza, plačali nižjo kotizacijo.

Slika 1: Predstavniki 12 držav EU in Anglije na srečanju gozdnih pedagogov v Ljubljani (foto: arhiv Gozd
eksperimentov)
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Sestanek je bil namenjen tudi podrobnemu
načrtovanju naslednjega kongresa gozdnih
pedagogov, ki bo med 11.-13.5.2020 v Luxemburgu. Posvetil se bo tematiki “Dobro počutje v
gozdu”(Forests for human well being), pozornost
pa bo posvečena različnim pristopom sproščanja
in zdravljenja v gozdovih. Na pobudo organizacijske skupine bo del kongresa namenjen
tudi razlikovanju med gozdnim pedagogom in
gozdnim terapevtom ter njunima poslanstvoma
(ali sploh obstaja?).
V Sloveniji bo treba več pozornosti nameniti
kakovostnemu izobraževanju gozdarjev, ki skrbijo za učne poti in vodenja. Ne smemo pozabiti
tudi vseh ostalih, ki svoja strokovna znanja o
okolju predajajo naprej (drugi sektorji, zasebne
organizacije, posamezniki). Opažamo namreč,
da se pojavljajo prakse, ki z gozdarstvom nimajo
strokovne povezave, a se promovirajo kot take.
Potrebno bo še več podpore (načelne in denarne)
in dobrih terenskih seminarjev, saj je med obstoječimi gozdnimi pedagogi v Sloveniji (kar 200 jih
imamo v Skupnosti gozdnih pedagogov!) veliko
takih, ki bi znanje z veseljem in kakovostno
predali naprej.

V Skupnost gozdnih pedagogov Slovenije, ki
povezuje aktivne gozdne pedagoge različnih inštitucij, se lahko vključite: gozd.eksperimentov@gozdis.si
Predstavniki držav so poudarili, naj v Sloveniji
nadaljujemo učinkovito širjenje poljudnega
znanja in strokovnih informacij o gozdovih ter
osveščamo ljudi o pomenu prelepih slovenskih
gozdov.
Za kakovostno izobraževanje o gozdovih, ki
prekrivajo skoraj dve tretjini Slovenije, ne sme
biti nikoli prepozno!
mag. Špela Planinšek,

Gozd eksperimentov, Gozdarski inštitut Slovenije

Kristina Sever,

Zavod za gozdove Slovenije

Slika 2: Ogled novih objektov Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. V urbanih okoljih so pristopi
gozdne pedagogike zaradi bližine gozda pogosto uporabljeni. (foto: Š. Planinšek)
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50 let evropskih pešpoti
Zgodovina in postopen razvoj pohodništva po
evropskih pešpoteh sega v leto 1969, ko je bila
v Nemčiji ustanovljena Evropska popotniška
zveza (ERA, http://www.era-ewv-ferp.com).
Danes to krovno organizacijo sestavlja 63
pohodniških organizacij iz 30 evropskih držav
in štirih organizacij, ki so včlanjene kot zunanji
opazovalci (dve iz Maroka, ena iz Izraela ter
ena iz Združenih držav Amerike in Kanade),
združujejo več kot 3 milijone članov.
Glavni moto prvega predsednika Evropske
popotniške zveze dr. Georga Fahrbacha , na
ustanovitvi 19. oktobra 1969, v kraju Raichbergu je bil: »Odprimo meje, pojdimo drug
do drugega peš, kajti le tako se bomo med seboj
najbolje spoznali in naučili spoštovati in ceniti
sočloveka!« Ta moto je kaj kmalu našel velik
odziv v Evropi in širše. Tudi pri nas.
V Evropi je speljanih 12 E-poti. In skozi Slovenijo
potekajo tri evropski pešpoti E6, E7 in E12. Celotna pot E-6 poteka od Roskilda pri Köbenhaunu
na Danskem do Kastava nad Reko. Odprta je bila
22. junija 1975 v Mariazellu v Avstriji. Slovenski
del poti E6 je bil odprt 24. maja 1975 na Mašunu v
okviru tedna gozdov in proslave stoletnice prvega
gozdarskega društva na Slovenskem. Pobudo za
ureditev te poti je dal inženir gozdarstva dr. Milan
Ciglar po katerem se danes ta del poti tudi imenuje
»Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana«. Pot E7 sta
na pobudo prof. J. Ciglarja in M. Kmecla trasirala
in uredila dr. Boštjan Anko ter Zoran Naprudnik.
Odprta je bila 12.septembra 1986 na Mačkovcu v
počastitev Svetovnega kongresa Mednarodnega
združenja gozdarsko-raziskovalnih organizacij
(IUFRO) ob navzočnosti gozdarskih delavcev
vseh celin in številnih pohodnikov. Danes nosi
ime po Zoranu Naprudniku, zelo prizadevnemu
družbenemu delavcu v športu in turizmu. E6
poteka zdaj od Baltika do Jadrana, rada pa bi
segla, po kopnem, seveda, do Egejskega morja.
Slovenski del E6 drži od mejnega prehoda Radelj
na Hrvaško do Kastva. Po razpadu Jugoslavije so
pot preusmerili do Strunjana. Dolga je okoli 350
kilometrov, z 39 žigi. E7 v Sloveniji sega od Robiča
do Hodoša in poteka ravno v drugi smeri kot E6.
Ko je imela še končnico YU, je držala do Sotle, leta
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1995 pa so jo bistveno podaljšali vse do Mure in
naprej na Goričko, tako da je zdaj dolga okoli 600
kilometrov, z 42 žigi. V celoti ji bo enkrat uspelo,
da bo povezala Atlantik in Črno morje. V zahodnem delu ji manjka začetni del na Portugalskem,
odsek skozi del Italije, na vzhodu pa nadaljevanje
skozi Romunijo in Ukrajino. Evropska pešpot E
12 (Mediteranska pešpot) v Sloveniji je bila odprta
10. 12. 2016 v Kopru. Pot poteka od stične točke
z italijansko traso na »Poti zdravja –Parenzani« v
Škofijah mimo Kopra in Strunjana ter Portoroža
do Sečovelj in mejnega prehoda Sečovlje, kjer
vstopita na hrvaško ozemlje. Pot je dolga nekaj
manj kot 50 km in ima 3 kontrolne žige. Za pot
potrebujemo dva do tri dni. Evropska pešpot E 12
prihaja iz Španije, Francije in Italije na slovensko
in hrvaško jadransko obalo, Črno Goro, Grčijo in
naprej v vzhodno Sredozemlje.
E6 in E7 se pri nas srečata nedaleč od medvedjih
stopinj v Predgozdu, blizu Mačkovca in Sela pri
Robu sredi prekrasnih gozdov. E6 in E12 pa svoje
poti združita ob Jadranskem morju, v Strunjanu.
Vse evropske pešpoti v Sloveniji so označene z
rdeče-rumenimi markacijami. Za evropske pešpoti
v Sloveniji skrbi Komisija za evropske pešpoti v
Sloveniji (KEUPS https://eupoti.com/), ki so jo
ustanovile: Zavod za gozdove Slovenije, Planinska
zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Zveza
gozdarskih društev Slovenije.
Poslanstvo Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji je vključevanje v evropske tokove pohodništva,
sodelovanje z Evropsko popotniško zvezo, koordiniranje Kluba popotnikov po evropskih pešpoteh
v Sloveniji (organiziranje vsakoletnega srečanja
slovenskih pohodnikov po evropskih pešpoteh),
seznanjanje, uveljavljanje, širjenje in promocija
ideje hoje in pohodništva – s tem pa prispevati k
spoznavanju etnoloških, kulturnih in zgodovinskih
zanimivosti Slovenije, razvoju podeželja, trženju v
turizmu in njegovem razvoju, popularizaciji gozdov
in zavedanju njihovega pomena. Skratka uveljaviti
javni in državni interes za evropske pešpoti, spodbujati varovanje narave, okolja in lastnine v naravnem
okolju ter »sodelovati v medsebojnem spoznavanju
ljudi v domovini in ljudi iz drugih držav zaradi
sožitja, sporazumevanja in miru v svetu.
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Slika 1: Kdor hodi po evropskih pešpoteh, je nekaj desetletij pred časom. (foto: J. Prah)

Slika 2: Veselje in sodelovanje na poti (foto: J. Prah)
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In glavni moto:
»Kdor hodi, je vedno pred časom. Kdor hodi
po evropskih pešpoteh, je nekaj desetletij pred
časom. Kdor hodi po slovenskem delu dveh
evropskih pešpoti, je že četrt stoletja pred časom.
In ta čas je vedno zdaj!«
E-poti so temelj evropskih sprehajalnih poti. So
poti na dolge razdalje, ki povezujejo tako državne
kot regionalne pohodniške poti. Merijo skoraj 70
000km. Omogočajo medkulturno doživetje prek
meja. E-poti povezujejo ljudi in so poti miru,
razumevanja in enotnosti .
E-poti povezujejo države od Severnega rta do
Krete in od Atlantskega oceana do Karpatov in
Črnega morja. Dogovorjeno je, da se generalno
označujejo z enotno oznako: modri ščit z rumenimi zvezdami Evrope, na sredini je črka E in
ustrezna številka E-poti.
Obstaja 12 e-poti, ki nosijo ime E1 do E12 in
jih vzdržuje Evropska popotniška zveza .
12 E-poti
• E1 : 7.000 km Nordkapp (N) - Göteborg (S)
- Aarhus (DK) - Konstanz (D) - Lugano (CH)
- Genova (I) - Salerno (I)
• E2 : 4.850 km Inverness (GB) - Hoek v Holland
(NL) - Antwerpen (B) - Echternach (L) Chamonix (F) - Nice (F)
• E3 : 6.950 km Santiago (E) - Vézelay (F) Echternach (L) - Fulda (D) - Zakopane (PL)
- Ártánd (H) - Nesebâr (BG)
• E4 : 12.000 km Tarifa (E) - Grenoble (F) St-Cergue (CH) - Budimpešta (H) - Beograd
(SRB) - Sofija (BG) - Lanaca (CY)
• E5 : 2.900 km Pointe du Raz (F) - Fontainebleau
(F) - Kreuzlingen (CH) - Bregenz (A) - Verona
(I)
• E6 : 6.300 km Kilpisjärvi (FIN) - København
(DK) - Goslar (D) - Koper (SLO) - Alexandroupolis (GR)
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• E7 : 7.000 km El Hierro (E) - Lizboa (P) Andora (AND) - Nice (F) - Ljubljana (SLO) Nowi Sad (SRB)
• E8 : 4.500 km Dublin (IRL) - Hull (GB) - Hoek
v Holland (NL) - Bonn (D) - Wien (A) - Brasov
(RO) - Svilengrad (BG)
• E9 : 5.500 km Tarifa (E) - Lizboa (P) - Brest
(F) - Hoek v Holland (NL) - Lübeck (D) Gdansk (PL) - Talin (EST)
• E10 : 2.880 km Nuorgam (FIN) - Potsdam
(D) - Praha (CZ) - Salzburg (A) - Bolzano (I)
• E11 : 2.070 km Scheveningen (NL) - Osnabrück
(D) - Potsdam (D) - Poznań (PL) - Ogrodniki
(PL)
• E12 : 1.800 km Tarifa (E) - Ceuta (E) - Barcelona
(E) - Nica (F) - Genova (I) - Salerno (I) - Koper
(SLO) – Poreč (CRO).
Evropske pešpoti se vzpostavljajo z namenom
sodelovanja brez meja, vzpodbujanja boljšega
razumevanja in spoštovanja okolja, njegovega
varovanja, poznavanja evropske zgodovine in
kulture, ohranjanja dediščine in spodbujanja načel
trajnostnega razvoja. Vsaka organizacija članica
zato na svojem ozemlju načrtuje in vzpostavi pot
ter jo tudi vzdržuje in promovira.
In naj zaključimo s citatom zapisanim na
obeležju, ki je bilo odkrito 12. septembra 1986
ob otvoritvi E7v Predgozdu:
»E – poti naj služijo razumevanju in sodelovanju med ljudmi in narodi.«
Evropopotniki se srečujemo vsako leto in v
letu 2020 se bomo srečali 25. aprila na Dolenjskem.
Predsednik KEUPS:
Jože Prah
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Kje kupiti gozdarske knjige?
V Gozdarskem vestniku lahko bralci sledite
recenzijam in novicam o novo izdanih knjigah s
področja gozdarstva. Ko se je leta 2010 Gozdarska
knjižnica preoblikovala v dve enoti, se je razvila
tudi ideja, da bi se na enem mestu združila
prodaja knjig različnih izdajateljev s področja
gozdarstva. Po vseh opravljenih dogovorih in
izvedenih pravnih in internih postopkih, danes
prodaja uspešno poteka na enem mestu.
Študenti BF lahko pri nakupu uveljavljajo študentski popust. V tem primeru se morajo identificirati z veljavno študentsko izkaznico, račun pa se
izda preko študentskega informacijskega sistema
(ŠIS) in ga mora študent poravnati določenem v

roku. V primeru neporavnanih računov, se mu
v ŠIS-u onemogočijo nekatere aktivnosti, npr.
prijave k izpitom, vpis v višji letnik.
Bralci, ki niso (več) študenti, lahko knjige kupijo
s plačilom z bančno kartico. V primeru nakupa
knjig s strani pravne osebe, pošljite naročilnico.
Morebitna vprašanja lahko naslovite tudi preko
e-pošte gozdarska.knjiznica@gozdis.si.
Za nakup knjig torej velja povabilo v Enoto
BFGO Gozdarske knjižnice (Večna pot 83).
Aktualen seznam knjig v prodaji je na voljo
na povezavi: http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/
publikacije/ucbeniki/oddelek-za-gozdarstvo/

Seznam knjig v prodaji (vse cene vključujejo 5 % DDV)

Redna
cena

Cena za
študente BF

BATIČ, Franc. 2003. Pregled rastlinskega sistema s seznamom rastlin
in navodili za pripravo študentskega herbarija: za študente gozdarstva
in krajinske arhitekture. Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za agronomijo: 160 str. ISBN 961-6275-11-9

8,35 EUR

8,35 EUR

BONČINA, Andrej. 1994. Prebiralni dinarski gozd jelke in bukve.
(Strokovna in znanstvena dela, 115). Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo: 94 str. ISBN 961-6020-03-X

15,00 EUR

10,00 EUR

BONČINA, Andrej. 2009. Urejanje gozdov: upravljanje gozdnih
ekosistemov: učbenik za študente univerzitetnega študija gozdarstva.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire: VI, 359 str. ISBN 978-961-6020-49-7

35,00 EUR

23,00 EUR

BRUS, Robert. 2012. Drevesne vrste na Slovenskem. 2. dopol. izd. Ljubljana,
samozal.: V, 408 str. ISBN 978-961-276-395-4

39,99 EUR

29,99 EUR

BRUS, Robert. 2011. Dendrologija za gozdarje : [univerzitetni učbenik].
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire: V, 408 str. ISBN 961-6020-38-2

20,42 EUR

18,74 EUR

BUKOVI gozdovi v Sloveniji: ekologija in gospodarjenje. 2012.
Bončina, Andrej (ur.). Ljubljana, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Biotehniška fakulteta: 469 str.

34,00 EUR

10,00 EUR

BUKOVI gozdovi: ekologija in gospodarjenje: zbornik razširjenih povzetkov
predavanj, XXVI. gozdarski študijski dnevi, [Čatež ob Savi, 2. in 3. april
2008]. 2008. Bončina, Andrej (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

10,16 EUR

10,16 EUR

CEDILNIK, Anton. 2003. Uvod v verjetnostni račun. (Metodološki zvezki,
20). Ljubljana, Fakulteta za družbene vede: 124 str. ISBN 961-235-121-X

4,17 EUR

4,17 EUR

COJZER, Mateja. 2007. Prirejen slikovni ključ za določanje izbranih
vrst gozdnih praproti. 1. natis. (Zbirka Priročniki, 1). Ljubljana,
Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba,
Zavod za gozdove Slovenije: 71 str.

10,50 EUR

10,50 EUR
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DIACI, Jurij. 2006. Gojenje gozdov: pragozdovi, sestoji, zvrsti, načrtovanje,
izbrana poglavja. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire: XII, 348 str. ISBN 961-6020-41-2

40,89 EUR

20,45 EUR

GAŠPERŠIČ, Franc. 2006. Osnove upravljanja gozdnih ekosistemov:
kontrolna metoda. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena
dela, 128). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire: 170 str. ISBN 978-961-6020-45-9

25,00 EUR

20,00 EUR

GLIVE Slovenije: vrste in razširjenost. 2005. (Studia forestalia Slovenica,
124). Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica:
VI, 497 str. ISBN 961-6425-24-2

20,86 EUR

20,86 EUR

GOZD in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah 1843-1902. 2013. Perko F. (ur.).
Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Jutro: 831 str.

40,00 EUR

40,00 EUR

GOZD in voda: zbornik seminarja, Poljče, 11. - 13. oktober 1994: XVI.
gozdarski študijski dnevi. 1994. Anko, Boštjan (ur.). Ljubljana, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo: 257 str. ISBN 961-6020-05-6

6,26 EUR

6,26 EUR

GOZDARSKI priročnik. 2003. Kotar, Marijan (priredil). Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
414 str. ISBN 961-6020-34-X

25,04 EUR

22,95 EUR

GROŠELJ, Petra. 2018. Matematične metode za študente Biotehniške
fakultete. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 132 str. ISBN 978-961-6379-47-2

10,00 EUR

10,00 EUR

HARTMAN, Tomaž. 2014. Pragozd: pranarava Kočevske = Virgin forest:
Kočevje primeval nature. Ljubljana, Založba Gozdarskega inštituta
Slovenije, Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
četrti razred za naravoslovne vede: 131 str. ISBN 978-961-6425-78-0

22,00 EUR

22,00 EUR

JURC, Maja. 2011. Gozdna zoologija: univerzitetni učbenik. 3. ponatis.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire: XI, 348 str. ISBN 978-961-6020-30-5

61,00 EUR

42,00 EUR

JUVANČIČ, Milan. 2000. Geodezija za gozdarje in krajinske arhitekte.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire: VI, 288 str. ISBN 961-6020-26-9

18,78 EUR

18,78 EUR

KMECL M. 2012. 101 gozdar v sto letih. Ljubljana, Torion

45,00 EUR

45,00 EUR

KOŠIR, Živko. 2010. Lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje
po meri narave: znanstvena monografija. Ljubljana, Zveza gozdarskih
društev Slovenije, Gozdarska založba: 288 str. ISBN 978-961-6142-21-2

40,00 EUR

30,00 EUR

KOTAR, Marijan. 1999. Gojenje gozdov: ekologija gozda in gozdoslovje.
Ponatis. Ljubljana, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete: 128 str. ISBN 961-6020-22-6

8,17 EUR

5,17 EUR

KOTAR, Marijan. 2011. Zgradba, rast in donos gozda na ekoloških in
fizioloških osnovah. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije,
Zavod za gozdove Slovenije: 500 str. ISBN 961-6142-12-7

40,00 EUR

30,00 EUR

KOTAR, Marijan. 2011. Raziskovalne metode v upravljanju z gozdnimi
ekosistemi. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Zavod za gozdove 50,00 EUR
Slovenije: 510 str. ISBN 976-961-6142-23-6

30,00 EUR

LEIBUNDGUT, Hans. 2002. Nega gozda. 2. ponatis. Ljubljana,
Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete: 191 str. ISBN 961-6020-11-0

5,96 EUR

5,96 EUR

MAČEK, Jože. 2008. Gozdna fitopatologija. Ljubljana, Zavod za gozdove
Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba:
448 str. ISBN 978-961-6605-07-6

60,00 EUR

40,00 EUR

MEDVED, Mirko, KOŠIR, Boštjan. 2002. Varno delo pri sečnji.
2. dopolnjena izd. (Zbirka Gozdarski nasveti, št. 5). Ljubljana, Zveza g
ozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, Zavod za gozdove Slovenije,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: 92 str. ISBN 961-6142-05-4

5,00 EUR

5,00 EUR
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MONITORING gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino. 2006.
(Studia forestalia Slovenica =Strokovna in znanstvena dela, 127).
Hladnik, David (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 360 str. ISBN 961-6020-42-0

14,61 EUR

10,43 EUR

OBMOČNI gozdnogospodarski načrti in razvojne perspektive slovenskega
gozdarstva: zbornik referatov. 2003. Bončina, Andrej (ur.). Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire:
270 str. ISBN 961-6020-31-5

10,43 EUR

8,53 EUR

PARTICIPACIJA v gozdarskem načrtovanju. 2004. Bončina, Andrej (ur.).
(Strokovna in znanstvena dela, 121). Ljubljana, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 153 str. ISBN 961-6020-37-4

14,61 EUR

10,43 EUR

PERKO, Franc. 2016. Od ogolelega do gozdnatega krasa : pogozdovanje
krasa. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba,
Jutro, 2016: 269 str. ISBN 978-961-6142-28-1

28,90 EUR

28,90 EUR

PERKO, Franc. 2011. Gozd lahko živi brez človeka, ljudje ne morejo
brez gozda. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije: 223 str.
ISBN 978-961-6142-22-9

28,00 EUR

28,00 EUR

PERUŠEK, Mirko. 2008. Gozdne ptice območij Natura 2000. 1. natis. (Zbirka
Priročniki, 2). Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska
založba, Zavod za gozdove Slovenije: 91 str. ISBN 978-961-6142-19-9

12,00 EUR

12,00 EUR

PODNEBNE spremembe: vpliv na gozd in gozdarstvo. 2007. Jurc, Maja (ur.).
(Studia forestalia Slovenica, 130). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 491 str. ISBN 978-961-6020-46-6

14,61 EUR

10,16 EUR

PRIHODNOST gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Sloveniji. 2005. (Studia
Forestalia Slovenica, št. 123). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 326 str. ISBN 961-6020-39-0

14,61 EUR

10,43 EUR

SAPROXYLIC beetles in Europe: monitoring, biology and conservation.
2012. (Studia forestalia Slovenica, 137). Ljubljana, Slovenian Forestry
Institute, Silva Slovenica: 92 str. ISBN 978-961-6425-60-5

15,00 EUR

15,00 EUR

STARO in debelo drevje v gozdu: zbornik referatov XXII. Gozdarskih
študijskih dni, 25.-26. marec 2004. 2004. Brus, Robert (ur.) Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire:
X, 314 str. ISBN 961-6020-35-8

14,61 EUR

10,43 EUR

Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. 2009.
(Studia forestalia Slovenica, 135). Humar M. Kraigher H. (ur.). Ljubljana,
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica: 180 str. ISBN 978-961-6425-45-2

10 EUR

10 EUR

WINKLER, Iztok. 1997. Organizacija gozdarskih del: (študijsko gradivo).
Ljubljana, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške
fakultete: 265 str.

7,84 EUR

7,84 EUR

ZAČETKI načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem: Flameckovi
in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd, ter bovške in tolminske gozdove,
1769-1771. 2014. Perko, Franc, Kozorog, Edo, Bončina, Andrej (ur.).
Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba,
Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire: 416 str.

40,00 EUR

40,00 EUR

ZA naš gozd: Gozdarska anketa 1941. 2012. Anko B. in sod. (ur.). Ljubljana,
Zveza gozdarskih društev Slovenije: 520 str.

30,00 EUR

30,00 EUR

[Revija] ACTA SILVAE ET LIGNI (prej Zbornik gozdarstva in lesarstva),
posamezna številka

6,26 EUR

6,26 EUR

GOZDARSKI slovar za lastnike gozdov. 2019. Ljubljana, Zveza gozdarskih
društev Slovenije, 87 str. ISBN 978-961-6142-29-8

4,00 EUR

4,00 EUR

Maja Peteh, vodja Gozdarske knjižnice
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In memoriam
Prof. dr. Marjan Lipoglavšek (1941 – 2019)

Slika 1: Prof. dr. Marjan Lipoglavšek (foto: družinski
arhiv)

Osemnajstega decembra lansko leto se je za vedno
poslovil Marjan Lipoglavšek, upokojeni redni
profesor na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire na Biotehniški fakulteti UL. Skoraj
vse življenje profesorja Marjana Lipoglavška
je bilo tesno povezano z gozdarstvom. Na naši
inštituciji (Oddelku za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire) je končal formalno gozdarsko
izobraževanje, kmalu zatem se je zaposlil in
opravljal praktično vse naloge – od asistenta do
rednega profesorja ter predstojnika katedre za
gozdno tehniko in ekonomiko do prodekana za
področje gozdarstvo na Biotehniški fakulteti.
V nadaljevanju podajamo obdobja in mejnike
na njegovi bogati profesionalni življenjski poti.
Prof. Marjan Lipoglavšek je bil rojen v Ljubljani
prvo leto druge svetovne vojne ob zvokih strelov
iz okupatorjevega orožja. Čeprav pravi Ljubljančan je od deških let naprej spremljal naravo. Ta
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je izjemno pritegnila njegovo pozornost. Kot
klasični gimnazijec je že sodeloval pri fitocenološkem kartiranju, ki ga je kasneje izvajal tudi
samostojno. O klasični gimnaziji je vedno imel
samo dobre besede – tako v zvezi s pridobljeno
izobrazbo, kakor tudi vzgojo, pri čemer je posebej izpostavljal pridobljene delovne navade. Le
te so ga dejansko neločljivo spremljale skozi vse
življenje. Dodatni impulz naravoslovni usmeritvi je prispevalo udejstvovanje pri tabornikih
in izpopolnjevanje francoskega jezika v južni
Franciji, pri dveh gozdarjih, kamor ga je poslal
očim, Vladimir Tregubov, ugleden gozdarski
strokovnjak, fitocenolog in ekolog.
Po maturi leta 1960 se je vpisal na reformirani stopenjski študij gozdarstva na Fakulteti za
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. Že med
študijem je bil demonstrator za matematiko in
statistične metode ter hkrati sodelavec Biološkega
inštituta SAZU pri fitocenološkem kartiranju slovenskih gozdov. Reformirani študij ga je prikrajšal
za diplomsko delo (opravljali so diplomske izpite
iz treh osnovnih gozdarskih predmetov) – a je
kljub temu zaključil med prvimi v letniku.
Po odsluženem voškem roku (1966) se je zaposlil na Kmetijsko gozdarskem posestvu Kočevje
kot urejevalec in izdelal ureditvene elaborate za
tri gospodarske enote. Inovativno je povezoval
urejanje in gojenje gozdov z izločanjem gojitvenih enot znotraj oddelkov. Raziskoval je tudi
starost in priraščanje jelke v različnih združbah
Auerspergovih gozdov.
Leta 1968 je bil povabljen za asistenta za
izkoriščanje gozdov pri prof. Turku. Tam je spremenil strokovno usmeritev, a hkrati ni pozabil na
uporabnost fitocenologije in na znanja iz gojenja
gozdov. Že kot asistent je izdal več študijskih
gradiv. Magistriral je leta 1973 z nalogo Spravilo
lesa s konji v Sloveniji. Nato ga je pot vodila v
tedanjo Zvezno republiko Nemčijo (Rainbeck in
Buschlag pri Frankfurtu), kjer je bil na enoletnem
strokovnem izpopolnjevanju z nalogo, da razvije
nov predmet Ergonomija. V Zvezni republiki
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Nemčiji je organiziral in vodil raziskavo o obremenitvi sekačev z ropotom v različnih sestojnih
razmerah in tehnologijah pridobivanja lesa v
okviru KWF (Nem.: Kuratorium für Waldarbeit
und Forsttechnik).
Po vrnitvi domov je doktoriral z disertacijo
Vpliv časovnega spreminjanja vlažnosti drobnega
bukovega lesa na merjenje po teži. Podatke za
analizo je med drugim pridobival tudi z izvirno
konstrukcijo merilnika, ki mu je omogočal ugotavljanje debeline in teže lubja. S tem je pridobil
pomembne empirične podatke za pretvorbo bruto
v neto količine.
Po doktoratu je sodeloval pri številnih raziskavah obremenjenosti delavcev in značilnosti gozdarskih strojev. S sodelavci je tako raziskoval vpliv
ropota in tresenja ter izpušnih plinov na gozdne
delavce. Težavnost dela je ugotavljal s srčnim
utripom, preizkušal trdnost kabin traktorjev ter
vpeljal ergonomsko ocenjevanje delovnih strojev
v gozdarstvu s t.i. švedskimi vprašalnimi polami.
Vse to je izdatno pripomoglo k ergonomskem
prilagajanju strojev za delo v gozdu in pri razvoju
novih domačih konstrukcij gozdarske mehanizacije. Profesor Lipoglavšek je vedno preko različnih
oblik – predvsem seminarjev – poskrbel tudi za
prenos raziskovalnega dela v prakso. Organiziral
in vodil je seminarje o ergonomski primernosti
traktorjev, ročnih prenosnih strojev in spravilnih
sredstev ter kamionov.
Pri raziskovalnem delu je vseskozi deloval
na mednarodni ravni in aktivno sodeloval z
mnogimi ustanovami po svetu in v mednarodnih
organizacijah. Poleg rednega dela in sodelovanja
z drugimi inštitucijami v tedanji Jugoslaviji je za
tisti čas zelo intenzivno sodeloval pri delu komiteja
FAO/ECE/ILO s t.i. Zahodnim svetom (predvsem
Zvezno republiko Nemčijo, Švedsko, Finsko in
Francijo). Redno se je z referati aktivno udeleževal
IUFRO kongresov (Ljubljana, Montreal, Tampere,
Kuala Lumpur) in številnih delovnih sestankov
IUFRO divizije 3: Forest Operations Engineering
And Management. Kot posebno nepozabno doživetje opisuje sestanek IUFRO divizije v Butanu, o
katerem je sam zapisal: »…poleg čudovite narave
sem spoznal, da so prave življenjske vrednote dru50

gačne od tistih, ki jih vsiljuje Zahodni svet. Človek
je lahko srečen tudi v pomanjkanju, zadovoljen s
tistim kar ima, na primer z dvema krompirjema
na dan«. Posebej tesno je sodeloval s fakulteto
v Brnu in gozdarsko fakulteto v Zagrebu, kjer je
tudi predaval na magistrskem študiju.
Raziskoval in sestavljal je tudi standarde za
kakovost lesa in terminološke standarde. Občasno je raziskoval nezgode pri gozdnem delu v
družbenih gozdovih in pri tem ustvaril obsežno
podatkovno zbirko o nezgodah pri delu v gozdu,
ki so se pripetile od 1974 dalje. Aktivno je deloval
tudi v odborih na Splošnem združenju gozdnogospodarskih organizacij Slovenije in pri delu
Zveze gozdarskih društev Slovenije.
Na pedagoškem področju je razvil povsem
nov predmet Ergonomija in redno napredoval
od docenta do rednega profesorja. Napisal je tri
učbenike za Ergonomijo oz. Humanizacijo gozdnega dela ter dva za gozdne proizvode. Učbenike
je v prilagojeni obliki izdal tudi kot priročnike
za kmetijsko in profesionalno gozdarsko rabo.
Vse do upokojitve leta 2004 je bil aktivno
vključen v vodenje našega Oddelka. Več let je
uspešno vodil študijsko komisijo ter bil mandat
na čelu našega Oddelka. Po upokojitvi se kljub številnim novim interesom, povezanim z zbirateljsko
dejavnostjo, ni mogel odpovedati stiku s stroko.
Izpostaviti velja njegovo zelo zavzeto in aktivno
sodelovanje in večletno vodenje Terminološke
komisije Zveze gozdarskih društev Slovenije, kjer
se je prav pod njegovim vodstvom objavilo štiri
zvezke poslovenjenega nemškega gozdarskega
slovarja Lexicon silvestre.
Bogata in pestra življenjska pot se odraža na
bibliografskem področju. Izpostavim naj, da je bil
samostojni avtor 28 izvirnih znanstvenih člankov,
podpisal se je pod pet visokošolskih in višješolskih
učbenikov, 128 strokovnih in poljudnih člankov,
85 elaboratov in študij ter številna druga dela,
med katerimi prevladujejo objavljeni prispevki na
konferencah. V celoti je bibliografija dosegljiva na
repozitoriju Univerze v Ljubljani (https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113559). Kot
se je profesor Lipoglavšek sam pošalil, je bil zelo
zahteven sodelavec, kar pa je imelo za posledico
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pretežno samostojno publiciranje. Več kot 420
enot osebne bibliografije je zato spoštovanja
vreden opus, s katerim se lahko pohvalijo le redki.
Vsi sodelavci Katedre za gozdno tehniko in
ekonomiko pogrešamo srede, ko je profesor prav
do zadnjega tedna redno obiskoval naš Oddelek
in se največkrat kar na hodniku pozanimal o
aktualnih problemih in delu ter se nato v kabinetu na koncu hodnika pripravil na sestanek
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Terminološke komisije. Vedno je bil pripravljen
deliti mnenje, nas s svojimi izkušnjami pomiriti
ter usmeriti na pravo pot.
Ljubljana, 23. januar 2020
Prof. dr. Janez Krč
Predstojnik katedre za gozdno tehniko
in ekonomiko BF UL
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Uvodnik
Invazivne tujerodne bolezni in škodljivci ter
z njimi povezani izzivi
V Evropi je jesen zelo pomembna drevesna vrsta: cenjen je kot okrasno
drevo na vrtu pa tudi v gozdu. V številnih delih Evrope, zlasti v srednji
Evropi in Veliki Britaniji, je predelava lesa velikega in malega jesena
pomembno prispevala k lokalnemu gospodarstvu. Glede na genetsko
sestavo so si jeseni v zahodni in osrednji Evropi zelo podobni, nekoliko
se razlikujejo od populacije jesenov na vzhodu in predvsem – zaradi
lokalne prilagoditve na drugačne okoljske razmere – od jesenov na severu
Evrope. Podobne genske lastnosti pa niso dobra podlaga za bojevanje
proti boleznim. Tako je gliva, ki je v njenem domačem okolju znana
zgolj kot šibek parazit listja tamkajšnjih vrst jesenov, pri nas pokončala
skoraj vse jesene.
Pred globalizacijo trga je bil prehod rastlinskih in živalskih vrst ter
njihovih bolezni in škodljivcev počasnejši in postopnejši. Tako sta bila
v ekosistemih omogočena možnost prilagajanja na nove razmere in
vzpostavitev ravnovesja. Dandanes pa sta globalni transport in mednarodna trgovina procese selitev zelo pospešila, s tem pa tudi ogroženost
avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst. Tako so v zadnjih letih bresti
skoraj izumrli zaradi holandske brestove bolezni, domači kostanj je zelo
prizadel kostanjev rak, jesene pa prej omenjeni jesenov ožig. Mednarodni transport ljudem prinaša številne ugodnosti, ki se jim najbrž tudi
v prihodnje ne bomo zlahka odrekli. Zato bo za zaščito domorodnih
vrst še naprej treba izvajati in krepiti ukrepe za preprečevanje vnosa in
širjenja tujerodnih vrst, tujerodnih bolezni ter škodljivcev. Hkrati bo
treba tudi povečati zavest ljudi, da potovanja in uvoz blaga iz oddaljenih
dežel lahko pomenijo tveganje za vnos škodljivih organizmov v zanje
neprilagojeno okolje.
V tej številki preberite tudi o dejavnikih, ki vplivajo na kakovost drv.
Bolj kakovostna drva ne vplivajo le na več proizvedene toplote v peči,
ampak tudi boljše izgorevanje in tako manjše onesnaževanje zraka.
Vsebnost vode, velikost nacepljenih drv ter ohranjenost lesa so ključni
dejavniki, ki določajo njihovo kakovost, z ustrezno pripravo in sušenjem pa lahko k temu zelo pripomoremo. Ker v zadnjih letih pri nas v
pečeh konča več kot dva milijona ton lesnih goriv, so lahko posledice
slabe kakovosti drv in kurilnih naprav velike. Leta 2017 je bila sprejeta
Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah.
Uredba predvideva tudi kontrolo ustreznosti lesnega goriva in izvajanje
meritev vsebnosti vode trdih goriv. Z upoštevanjem priporočil bi lahko
bistveno izboljšali kakovost zraka v številnih poseljenih dolinah. To pa
bi moral biti naš skupni interes.

Mitja Skudnik in Polona Hafner
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Pregledni znanstveni članek
Kaj se dogaja z jesenom pri nas? – peto nadaljevanje
What is happening with ash trees in Slovenia region? - Part fives
Tine HAUPTMAN1,2
Izvleček:
Hauptman, T.: Kaj se dogaja z jesenom pri nas? – peto nadaljevanje; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 2. V slovenščini z
izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 65. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Jesenov ožig je bolezen, ki jo povzroča tujerodna invazivna gliva Hymenoscyphus fraxineus, ki izvira iz vzhodne Azije. V
Evropi so se prvi simptomi bolezni pojavili v začetku 90. let prejšnjega stoletja, gliva pa se je hitro razširila na večji del
Evrope, kjer ogroža predvsem populacije velikega jesena (Fraxinus excelsior) in poljskega jesena (F. angustifolia). Gliva
povzroča različne simptome, okuži lahko praktično vsa tkiva svojih gostiteljev, končni rezultat okužbe pa je odmiranje
krošnje in zelo pogosto odmrtje celotnih dreves. Intenzivnost bolezni je večja na rastiščih z višjo relativno vlago in
nižjimi temperaturami, odmiranje jesenov pa zelo pospešijo sekundarni škodljivi organizmi. Učinkovitih ukrepov za
zatiranje glive H. fraxineus ne poznamo, rešitev za ohranitev jesenov v evropskih gozdovih pa bi bila lahko ugotovljena
odpornost posameznih jesenov. V prispevku povzemamo najpomembnejše ugotovitve številnih dosedanjih raziskav
in predlagamo usmeritve za gospodarjenje z jesenom v prihodnje.
Ključne besede: varstvo gozdov, jesenov ožig, Hymenoscyphus fraxineus, invazivna vrsta, jesen, Fraxinus spp.,
individulana odpornost
Abstract:
Hauptman, T.: What is happening with ash trees in Slovenia region? - Part five; Gozdarski vestnik (Professional Journal
of Forestry), 78/2020, vol 2. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 65. Translated by Breda Misja,
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Causal agent of the ash dieback disease is an alien invasive fungus Hymenoscyphus fraxineus, which was introduced
to Europe from East Asia. The first symptoms of the disease appeared in Europe in the early 1990s, and the pathogen
quickly spread over the large part of the continent, where it represents a serious threat to the common ash (Fraxinus
excelsior) and narrow-leaved ash (F. angustifolia) populations. The fungus causes different symptoms, it can colonise
practically all host tissues, and the end result of the infection is dieback of crowns and often whole trees. Disease
intensity appears to be higher in sites with higher relative air humidity and relatively lower temperatures, and the ash
decline is greatly accelerated by secondary pests. Effective measures to control H. fraxineus are not known, and the
found resistance of individual ash trees is the solution for the conservation of ash trees in European forests. This paper
summarizes the most important findings of many of the studies conducted so far and provides suggested guidelines
for the future management of ash.
Key words: forest health, ash dieback, Hymenoscyphus fraxineus, invasive species, ash, Fraxinus spp., individual resistance
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1

Uvod

Introduction

V zadnjih desetletjih je obsežno odmiranje jesenov (Fraxinus spp.) zajelo praktično celotno
Evropo. Bolezen, ki smo jo pri nas poimenovali
jesenov ožig, se je namreč že razširila na večino
območja, kjer v Evropi uspevajo jeseni (Enderle
in sod. 2019). Povzročiteljica bolezni je invazivna tujerodna gliva Hymenoscyphus fraxineus
(T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya (anamorf:
Chalara fraxinea T. Kowalski), ki izvira iz vzhodne

Azije, kjer velja za saprofita oziroma šibkega
parazita listja tamkajšnjih vrst jesena (Zhao in
sod. 2012; Drenkhan in sod. 2017). V Evropi
so se prvi simptomi bolezni pojavili v začetku
90. let prejšnjega stoletja na Poljskem (Kowalski
2006). Nedavne genetske raziskave pa kažejo, da
je bila gliva v Evropo najverjetneje vnesena že vsaj
desetletje prej (Sønstebø in sod. 2017), jesenov
ožig pa je posledica vnosa dveh različnih genotipov
glive (McMullan in sod., 2018). V Sloveniji smo
prve simptome bolezni opazili jeseni leta 2006 v

Doc. dr. T. H., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tine.hauptman@bf.uni-lj.si
2
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2

Gliva, povzročiteljica
jesenovega ožiga

2

Fungus, the causal agent of
ash dieback

Prekmurju, do leta 2008 pa so o bolezni poročali
že z vseh gozdnogospodarskih območij (Ogris in
sod., 2009).
Ob odkritju teleomorfa leta 2008 (Kowalski in
Holdenrieder, 2009b) je sprva kazalo, da bolezen
povzroča gliva Hymenosyphus albidus (Roberge
ex Desm.) W. Philips, vendar so molekularne
analize pozneje pokazale, da gre za novo vrsto
glive, ki so jo poimenovali Hymenosyphus pseudoalbidus V. Queloz, C. R. Grünig, R. Berndt, T.
Kowalski, T. N. Sieber & O. Holdenrieder (2011).
Pozneje so jo na podlagi pravil za poimenovanje
gliv preimenovali v H. fraxineus (Baral in sod.,
2014). V Sloveniji smo teleomorf prvič odkrili
maja 2009, glivo pa v slovenščini poimenovali
neprava pecljevka (Ogris, 2009; Piškur, 2010).
Epifitocija jesenovega ožiga je sprožila številne
raziskave v Evropi in tudi v Sloveniji. V letih po
pojavu bolezni v Sloveniji smo o novostih v povezavi z jesenovim ožigom poročali tudi v Gozdarskem vestniku, in sicer v petih prispevkih (Jurc in
Ogris, 2008; Jurc, 2009; Ogris, 2009; Hauptman
in sod., 2010; Piškur, 2010) z naslovom Kaj se
dogaja z jesenom pri nas? Po daljšem premoru
nadaljujemo začeto serijo in v tem prispevku
povzemamo najpomembnejše dosedanje ugotovitve številnih tujih in domačih raziskav v povezavi
z jesenovim ožigom.

Povzročiteljica jesenovega ožiga se pojavlja v
nespolni (anamorf) in spolni (teleomorf) obliki.
Nespolna oblika, imenovana Chalara fraxinea T.
Kowalski, oblikuje fialide, v katerih se oblikujejo
konidiji, ki se izločajo v obliki verige ali pa sluzastih
kapljic (slika 1). V naravi se omenjene konidiogene
celice (fialide) oblikujejo pri nižjih temperaturah
v jeseni, in sicer najpogosteje na odpadlih listnih
pecljih (Kowalski in Bartnik, 2010), redkeje pa
na vejicah in deblih okuženih jesenov (Husson
in sod., 2012; Kowalski in Holdenrieder, 2009a).
Cleary in sod. (2013) so ugotovili, da gliva
oblikuje konidije takoj po uspešni okužbi listja.
Sprva so predvidevali, da so konidiji nekaljivi
in ne povzročajo novih okužb (Kirisits in sod.,
2009), da pa pomembno sodelujejo pri razvoju
teleomorfa glive, in sicer kot spermaciji (Gross
in sod. 2012). Pozneje pa so Fones in sod. (2016)
dokazali, da konidiji so kaljivi (stopnja kaljivosti je
bila nizka, le okoli 6 %) tako na gostiteljih kot tudi
v listnem opadu in da lahko povzročajo okužbe
listja. Lepljivi in sluzasti konidiji naj bi se težje

Slika 1: Fialide in konidiji nespolnega stadija, imenovanega Chalara fraxinea
Figure 1: Phialides and conidia of the asexual stage,
called Chalara fraxinea

Slika 2: Apotecija glive H. fraxineus na odpadlem
jesenovem listnem peclju
Figure 2: Apothecia of the H. fraxineus fungus on the
fallen ash leaf petiole
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prenašali z vetrom (Jurc, 2009), čeprav nekatere
raziskave kažejo, da bi bil mogoč tudi prenos z
njim (Dvorak in sod., 2016; Fones in sod., 2016).
Konidiji so sicer primernejši za širjenje z vektorji
(npr. žuželkami), po sestoju pa bi se lahko širili
tudi z dežnimi kapljicami.
Spolna trosišča glive H. fraxineus so apoteciji
(slika 2), v katerih se oblikujejo aski, ki vsebujejo po osem askospor. Apoteciji se večinoma
oblikujejo na odpadlih jesenovih listnih pecljih
prejšnjega leta, redkeje pa se pojavijo na poganjkih
in tanjših vejah. Trosišča so sprva bela, pozneje
smetanasta v starosti pa cimetasta. Bet je spodaj
temnejši. Na mestih, kjer se tvorijo apoteciji, je
pogosto oblikovana tudi črna psevdosklerocijska
plošča, v obliki katere gliva prezimi (Jurc, 2009;
Kowalski in Holdenrieder, 2009b). V ugodnih
razmerah (vlaga) gliva aktivno sprošča askospore,
ki jih nato veter lahko prenese na daljše razdalje.
Na okuženih območjih se lahko razvije veliko
apotecijev, tako da je infekcijski potencial glive
izredno velik. Hietala in sod. (2013) so npr. na
Norveškem julija na kvadratni meter površine
tal našteli tudi do 8300 trosišč. Razvoj in pojav
apotecijev je sicer odvisen od vremenskih razmer,
v Sloveniji se pojavljajo nekje od maja pa vse do
oktobra (Ogris, 2009; Hauptman, 2014).

Mesto primarnih okužb je največkrat jesenovo
listje. Okužbe se kažejo v nekrozah listja in listnih
pecljev, okuženo listje pogosto tudi predčasno
odpade. Iz listja se gliva lahko razširi v veje
in poganjke, kjer povzroči nekroze skorje in
obarvanost lesa, vse skupaj pa se kaže v odmiranju krošnje (slika 3). Pogosto se na vejah in
poganjkih razvijejo rakave rane. Gostitelj se na
okužbe in odmiranje krošnje pogosto odzove z
oblikovanjem adventivnih poganjkov, s čimer se
vizualna ocena poškodovanosti drevesa navidezno izboljša, vendar je skoraj vedno izboljšanje
le začasno. Zaradi vsakoletnih novih okužb
drevo hira, postane dovzetno za druge škodljive
organizme in sčasoma propade. Gliva povzroča
tudi nekroze na koreničniku dreves (slika 4). V
tem primeru naj bi patogen gostitelja okužil skozi
lenticele v skorji (Husson in sod., 2012), Fones in
sod. (2016) pa te okužbe povezujejo z micelijem, s
katerim se gliva lahko razrašča po zemlji in opadu
ter okuži gostiteljeve korenine. Koreninski sistem
hirajočih jesenov zelo pogosto napadejo mraznice
(Armillaria spp.) (slika 5), ki propad jesenov zelo
pospešijo, zmanjšana pa je tudi stabilnost dreves

Slika 3: Odmiranje krošnje velikega jesena zaradi okužbe
z glivo H. fraxinues
Figure 3: Crown dieback of the common ash due to the
infection with H. fraxineus fungus

Slika 4: Gliva H. fraxineus povzroča tudi nekroze na
koreničniku jesenov.
Figure 4: Fungus H. fraxineus also causes root collar
necroses on ash trees
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(slika 6). Vse omenjene simptome bolezni lahko
najdemo na velikem jesenu (Fraxinus excelsior L.)
in tudi na poljskem (F. angustifolia Vahl.), saj sta
obe vrsti jesena zelo občutljivi. Tretja domorodna
vrsta jesena v Sloveniji, mali jesen (F. ornus L.),
je proti bolezni precej odporna. Kirisits in sod.
(2017) so dokazali, da gliva H. fraxineus sicer
lahko okuži listje malega jesena, na njem razvije
apotecije in tako sklene razvojni krog. Čeprav
tudi na malem jesenu lahko opazimo poškodbe
krošnje, podobne odmiranju poganjkov in vej
zaradi jesenovega ožiga, v lesnih tkivih malega
jesena prisotnost glive H. fraxineus še ni bila
potrjena. Nekroze listja malega jesena se pojavijo
dokaj redko in bolj proti koncu vegetacijske dobe,
kar nakazuje na endofiten način življenja glive v
tem gostitelju.

Prvi simptomi bolezni so bili odkriti v začetku 90.
let prejšnjega stoletja na Poljskem, od tam pa se je
bolezen širila bolj ali manj pravilno koncentrično
v druge predele Evrope (McKinney in sod. 2014).
Ta vzorec kaže na naravno širjenje glive oziroma

njenih askospor z vetrom, ki lahko prenese
askospore tudi na daljše razdalje. Raziskave so
namreč pokazale, da so bile v Angliji najverjetneje vir okužb jesenov tudi številne askospore,
ki jih je veter prenesel iz celinskega dela Evrope
(Orton in sod., 2018). V Evropi je bila hitrost
širjenja bolezni ocenjena na 30–70 km na leto
(Enderle in sod., 2019). Na nekaterih območjih je
bilo mogoče opaziti tudi t.i. »nepravilen« vzorec
širjenja, ki pa kaže na širjenje bolezni zaradi
trgovanja z okuženim rastlinskim materialom.
Bolezen se je tako razširila na velik del Evrope,
še preden je bila znana njena povzročiteljica (leta
2006), in na še večji del, preden sta bili primerno
raziskani biologija in ekologija patogena. Prav zato
v celinski Evropi nikoli ni bilo uradnih ukrepov
za preprečitev širjenja bolezni. Gliva je bila sicer
med letoma 2007 in 2014 uvrščena na opozorilni
seznam EPPO, vendar nikoli ni bila uvrščana
na listo A1 oziroma A2 reguliranih organizmov
Direktive sveta 2000/29/ES (Enderle in sod.,
2019). Določene ukrepe za preprečitev vnosa
in širjenja bolezni so uvedli v Veliki Britaniji
in na Irskem (Clark in sod., 2017; McCracken
in sod., 2017), vendar se je kmalu izkazalo, da
ni nobenih možnosti za izkoreninjenje glive
H. fraxineus (Enderle in sod. 2019). Kot je značilno
za mnoge patogene organizme, ki so bili vneseni

Slika 5: Micelijske pahljače in rizomorfi mraznice pod
skorjo odmrlega jesena
Figure 5: Mycelia fans and rhizomorphs of honey fungi
under the bark of dead ash tree

Slika 6: Koreninski sistemi v vetrolomu podrtih jesenov
so kazali znake okužbe z glivo H. fraxineus in glivami
iz rodu Armillaria.
Figure 6: Root systems of ash trees, overthrown in a
windthrow, showed signs of infection with H. fraxineus
and fungi of the Armillaria genus.

4

Širjenje in intenzivnost
bolezni

4	Spread and intensity of the
disease
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na nova območja, tudi v primeru jesenovega ožiga
ne poznamo učinkovitih ukrepov za zatiranje
patogena v naravnem okolju (Skovsgaard in
sod., 2017). Naše raziskave so sicer pokazale, da
možnosti toplotnega in kemičnega zatiranja glive
H. fraxineus obstajajo (Hauptman in sod. 2013;
Hauptman in sod., 2014), vendar je uporabnost
zatiralnih metod zelo omejena. Toplotno bi bilo
na primer smiselno tretirati jesenove sadike pred
premeščanjem na neokužena območja ali pa
kemično tretirati posamezna pomembna (zavarovana) drevesa v urbanem okolju. Raziskave
potekajo tudi v smeri razvoja biokontrole. Čeprav
je bilo prepoznanih že precej gliv (predvsem endofitnih), ki so povezane s tkivi jesenov in kažejo
izrazit antagonizem do patogena H. fraxineus v
laboratorijskih razmerah (Hauptman 2014; Schulz
in sod., 2015; Schlegel in sod., 2016; Hanačkova
in sod., 2017; Kosawang in sod. 2018), njihov
vpliv na zdravje jesenov oziroma razvoj bolezni
v naravi še ni bil dokazan (Schlegel in sod., 2018;
Enderle in sod., 2019).
Opazovanja na terenu in tudi številne raziskave
so pokazale, da podnebni in rastiščni dejavniki
pomembno vplivajo na pojav in napredovanje
bolezni (Skovsgaard in sod. 2017). V povezavi
z intenzivnostjo bolezni se največkrat omenja
vlago tal in ozračja ter temperaturo zraka. Jeseni,

ki rastejo na bolj vlažnih tleh, imajo v povprečju
bolj poškodovano krošnjo kot jeseni, ki rastejo
na bolj suhih tleh. Na vlažnejših rastiščih se
pogosteje pojavijo nekroze koreničnika (Husson
in sod., 2012; Enderle in sod. 2013; Marçais in
sod., 2016). Glavni razlog je, da se na vlažnih
tleh bolj množično razvijejo apoteciji, infekcijski
pritisk patogena je zato večji, posledično pa je
več tudi okužb z mraznicami (Armillaria spp.).
V prihodnje naj bi bila za rast jesena najprimernejša suha rastišča na apnenčastih tleh (Skovsgaard
in sod., 2017). Tudi v Sloveniji so kmalu po odkritju bolezni opazovanja na terenu pokazala, da je
intenzivnost bolezni večja na zasenčenih mestih
z relativno nižjimi temperaturami (Ogris, 2008).
Z različnimi raziskavami smo dokazali, da je gliva
H. fraxineus občutljiva za temperature nad 30 °C
in da je v vročih poletnih obdobjih v naših podnebnih razmerah razvoj jesenovega ožiga precej
oviran (Hauptman in sod., 2013; Hauptman, 2014).
V skladu z našimi ugotovitvami so tudi rezultati
nedavne raziskave v Franciji (Grosdidier in sod.,
2018). Še nekoliko bolj neustrezna za razvoj jesenovega ožiga bi bila lahko sušna obdobja, ki pa
pogosto sovpadajo z obdobji vročega vremena.
To so potrdila tudi opazovanja v različnih državah
srednje Evrope, in sicer poleti leta 2015, ko je bil
zaradi izredno vročega in sušnega vremena zelo

Slika 7: Predčasno odpadalo listje, okuženo z glivo
H. fraxineus (fotografija posneta 11. avgusta 2011).
Figure 7: Prematurely fallen leaves, infected with
H. fraxineus (photo shot on August 11, 2011).

Slika 8: Zelo poškodovan sestoj velikega jesena na
lokaciji Željne (fotografija posneta 16. avgusta 2011).
Figure 8: Highly damaged common ash stand at location
Željne (photo shot on August 16, 2011).
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oviran razvoj apotecijev (Skovsgaard in sod., 2017).
Novih okužb tistega leta skoraj ni bilo opaziti, prav
tako ni bilo zaznanega predčasnega odpadanja
okuženega listja (slika 7), ki se sicer po navadi
pojavi v avgustu. Nekoliko toplejše podnebje v
južnem delu Evrope torej glivi H. fraxineus, kot
kaže, ne ustreza tako zelo kot hladnejše podnebje
severnega dela celine. Zato predvidevamo, da pri
nas jesenov ožig ne bo povzročil tolikšne škode,
kot jo je povzročal in jo še povzroča v nekaterih
državah severnega dela Evrope (Hauptman in sod.
2013; Hauptman, 2014). Podobno lahko predvidevamo, da bo predvideno globalno segrevanje
negativno vplivalo na razvoj in intenzivnost jesenovega ožiga (Grosdidier in sod., 2018; Enderle
in sod. 2019).
Kot smo že omenili, v procesu propadanja
jesena sodelujejo tudi drugi organizmi, predvsem
so pomembne glive iz rodu Armillaria. V številnih
raziskavah jesenovega ožiga so iz obolelih jesenovih tkiv uspešno izolirali mnogo vrst gliv, med
katerimi so se nekatere, npr. iz rodov Cytospora,
Diaporthe, Diplodia in Fusarium, izkazale za
patogene (Kowalski in sod., 2017; Vemić in sod.,
2019). Večina od njih je sicer šibkih parazitov,
ki domnevno povzročajo okužbe na jesenih,
primarno oslabljenih zaradi jesenovega ožiga
(Kowalski in sod., 2017). Izpostaviti velja rod

Diplodia, in sicer vrsto D. mutila, ki se je v testih
patogenosti poleg glive H. fraxineus izkazala za
najbolj patogeno. Nedavne raziskave so pokazale,
da je vrsta D. mutila pravzaprav kompleks več
kriptičnih vrst (Alves in sod., 2014), ena od njih je
tudi vrsta D. fraxini, za katero je bilo ugotovljeno,
da povzroča odmiranje poljskega jesena (F. angustifolia) v Italiji, Španiji in na Portugalskem (Alves
in sod., 2014; Elena in sod., 2018). V nasprotju
z glivo H. fraxineus glive iz rodu Diplodia bolje
uspevajo pri višjih temperaturah, zato lahko
pričakujemo, da bo segrevanje ozračja pozitivno
vplivalo na okužbe jesenov s patogeni iz tega rodu
(Kowalski in sod., 2016; Kowalski in sod., 2017).
Za namene spremljanja jesenovega ožiga smo
leta 2011 v Sloveniji postavili stalne raziskovalne
ploskve (Hauptman, 2014; Hauptman in sod.,
2016a). Prvi popis poškodovanosti jesenov smo
opravili avgusta 2011, drugega pa avgusta 2014.
Leta 2011 je bil povprečni delež odmrle krošnje
ocenjen na 15,5 %, lokalno pa so bile poškodbe
že precej izrazitejše (slika 8). V letu 2014 se je
delež povečal na 33,9 %. Mortaliteta je leta 2011
znašala 2,2 %, tri leta pozneje pa že 7,7 %. Pozneje
žal nismo več izvedli popisov poškodovanosti.
Zaradi sanitarnih sečenj, ki so posledica jesenovega
ožiga, se je ponekod v Evropi površina jesenovih
sestojev že zmanjšala za več kot 50 % (Pliura in

Slika 9: Posek velikega in ozkolistnega jesena zaradi bolezni (ZGS, 2019a)
Figure 9: Felling of the common and narrow-leaved ash due to the disease (ZGS, 2019a)
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sod., 2017). Opažanja kažejo, da se obseg sanitarne sečnje občutno poveča približno 5–8 let po
pojavu bolezni (Enderle in sod., 2017). Podobno
opažamo tudi v Sloveniji, kjer se je obseg sanitarne
sečnje zaradi bolezni začel občutno povečevati v
letu 2012 (slika 9), torej šest let po pojavu prvih
simptomov bolezni, in dosegel vrhunec v letu 2017,
ko je znašal približno 44.000 m3 (ZGS, 2019a).

5

5

Individualna odpornost
Individual resistance

V okuženih jesenovih sestojih med množico zelo
poškodovanih dreves skoraj vedno opazimo tudi
nekaj občutno manj poškodovanih dreves. Taka
opazovanja so sprožila številne raziskave (McKiney
in sod., 2011; Pliura in sod., 2011; Kjaer in sod.,
2012; Stener in sod., 2013; Lobo in sod., 2014;
Enderle in sod., 2015), ki so pokazale, da so razlike
v odpornosti med posameznimi genotipi velikega
jesena (F. excelsior). Naše raziskave pa so potrdile
individualno odpornost tudi na primeru poljskega
jesena (F. angustifolia) (Hauptman in sod., 2016b).
Gliva H. fraxinea »odporne« jesene sicer okuži,
vendar so poškodbe precej manj izrazite oziroma
taki jeseni okužbo s patogenom bolje tolerirajo,
zato Skovsgaard in sod. (2017) predlagajo, da je
v takem primeru primerneje govoriti o jesenih,
tolerantnih na jesenov ožig. V veliki meri naj bi
šlo za gensko pogojeno odpornost, ocenjuje pa se,
da je približno 1–5 % populacije jesenov omenjenih dveh vrst odpornih oziroma tolerantnih na
jesenov ožig (Skovsgaard in sod., 2017). Določen
del variabilnosti v poškodovanosti jesenov bi
sicer lahko pripisali t.i. fenološki neusklajenosti.
Nekatere raziskave so namreč pokazale, da so
jeseni, ki se spomladi prej olistajo in jeseni prej
odvržejo listje, odpornejši proti bolezni. To bi si
lahko razlagali tako, da je mlajše manj razvito
listje bolj občutljivo za okužbo, in da ima gliva
v primeru zgodnjega odpadanja listja manj časa,
da se iz okuženega listja razširi v poganjke in
veje gostitelja (Enderle in sod. 2019). Nasprotno
pa trdijo v Avstriji, kjer med odporne osebke
štejejo nepoškodovane jesene, ki ostanejo olistani še dolgo v jesen (Kirisits in Freinschlag,
2012; Skovsgaard in sod., 2017). Tudi mi smo pri
našem raziskovalnem delu v klonskem nasadu v
Hraščici (Hauptman in sod., 2016b) opazili, da
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so drevesa nekaterih klonov, ki so imeli v povprečju najmanj poškodovane krošnje, še v oktobru
popolnoma olistana, na listju pa ni bilo videti
nikakršnih nekroz. To nakazuje, da bi lahko kloni
imeli obrambne mehanizme na listju oziroma v
njem, ki bi preprečevali začetne okužbe z glivo
H. fraxineus. Nadalje naj bi se odpornost večala
z vitalnostjo gostitelja, odvisna pa je tudi od starosti oziroma velikosti drevja (bolezen počasneje
napreduje na starejšem drevju in večjem drevju
z bolj razvito krošnjo). Mehanizmi odpornosti
torej še niso povsem pojasnjeni, so pa poskusi z
inokulacijami patogena v jesene jasno pokazali,
da je vključena tudi aktivna obramba jesenov –
odpornejši jeseni so bolj zavirali rast patogena v
svojih tkivih (McKinney in sod., 2012; Enderle
in sod., 2019). Odpornost oziroma toleranca na
bolezen naj bi se dedovala (Kjaer in sod., 2012;
Lobo in sod., 2014), vendar pa v naravnih razmerah povezava med zdravjem starševskih dreves in
njihovimi potomci še ni bila dokazana, kar kaže
na velik vpliv rastiščnih dejavnikov in interakcije
med različnimi genotipi jesena (Wohlmuth in
sod., 2018; Enderle in sod., 2019).

6

6

Gospodarjenje z jesenom
Ash management

Odpornost oziroma toleranca posameznih osebkov na bolezen je ključna za obstoj jesenov v naših
gozdovih, kar moramo nujno upoštevati tudi pri
gospodarjenju z njimi. Gospodarjenje v jesenovih
sestojih mora biti usmerjeno v ohranjanje odpornih oziroma tolerantnih osebkov v vseh razvojnih
fazah gozda (Skovsgaard in sod., 2017; Enderle
in sod. 2019). Pri iskanju takih osebkov moramo
biti pozorni tako na poškodbe krošnje kot tudi na
nekroze koreničnikov (Hauptman in sod., 2016;
Skovsgaard in sod., 2017). Pozorni moramo biti
tudi na adventivne poganjke, ki se pogosto razvijejo na okuženem drevju (in izboljšajo vizualno
oceno posameznega jesena), medtem ko se na
zdravih jesenih pojavijo le redko. V nekaterih
državah najbolj zdrave jesene označujejo, da jih pri
redčenju ne bi po pomoti izločili iz sestojev, nato
pa jih redno pregledujejo in spremljajo (Clarey in
sod., 2017; Enderle in sod., 2017). Tudi v Sloveniji
so delavci ZGS v letu 2019 začeli z označevanjem
in beleženjem podatkov o odpornih oziroma
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tolerantnih osebkih jesena. Do konca novembra
2019 je bilo v evidenci programa Varstvo gozdov
zavedenih 88 takšnih dreves (ZGS, 2019b). Izbranim jesenom se v sestojih odstranjujejo tekmece,
tako ta drevesa postanejo vitalnejša, imajo bolj
razvito krošnjo in koreninski sistem ter posledično
odpornejša na okužbe z jesenovim ožigom. Zelo
poškodovane jesene odstranjujemo iz sestojev z
namenom zmanjševanja infekcijskega potenciala
glive H. fraxineus. Zaradi majhnega števila odpornih jesenov je pomembno, da ohranimo čim več
zadovoljivo zdravih jesenov v sestoju.
Bolezen že zelo vpliva na številčnost populacije
jesenov v Evropi. Zaradi razdrobljenosti populacij
in velike razdalje med odpornimi jeseni bo treba
in situ ukrepe ohranjanja jesenov podpreti tudi z
ex-situ ohranitvijo odpornih genotipov in vzgojo
odpornega sadilnega materiala (Skovsgaard in
sod., 2017). Predlagano je snovanje klonskih
semenskih plantaž s cepiči, ki bi jih pridobili z
odpornih dreves, v procesu snovanja pa bi bila
lahko v pomoč tudi nedavno razvita molekularno
genetska orodja (Harper in sod., 2016; Sollars
in sod., 2017), s katerimi je mogoče razlikovati
odporne osebke od občutljivih. Sejanje semena,
nabranega z zdravih jesenov v gozdnih sestojih,
ni priporočljivo, saj so občutljiva drevesa še vedno
lahko dominantna pri naravnem opraševanju. V
večini evropskih držav sajenje jesenovih sadik ni
priporočljivo (Enderle in sod., 2017), dokler se ne
vzgoji odpornih sadik. Nasprotno pa v nekaterih
državah še vedno sadijo velike količine jesena (npr.
na Slovaškem na leto posadijo 150000–175000
sadik), predvsem z namenom povečanja genske
raznolikosti jesenovih populacij. Tudi pri snovanju klonskih nasadov moramo zagotoviti čim
večjo genetsko pestrost jesena (Munoz in sod.,
2016), da bi zmanjšali možnost izgube odpornosti
oziroma tolerance, npr. zaradi prilagoditve glive
H. fraxinea (razvoj novih patogenih osebkov)
ter da se bo ohranjena populacija jesena lažje
spopadala s škodljivimi organizmi, ki jo bodo
ogrožali v prihodnosti (npr. jesenov krasnik,
Agrilus planipennis).
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7	Zaključek

7	Conclusion

Globalni transport in mednarodna trgovina zelo
ogrožata gozdne ekosisteme po vsem svetu. V
zadnjih desetletjih se je zelo povečal (Santini in
sod., 2013) vnos različnih tujerodnih škodljivih
organizmov v Evropo in nič ne kaže, da bi se trend
ustavil. Bresti (Ulmus spp.) so skoraj izumrli zaradi
holandske brestove bolezni, pravi kostanj (Castanea sativa) je zelo prizadel kostanjev rak, zaradi
jesenovega ožiga so trenutno najbolj ogroženi
jeseni (Fraxinus spp.). Katera drevesna vrsta bo na
vrsti naslednja, ne vemo, kljub slabim obetom pa
moramo še naprej izvajati oziroma še okrepiti vse
mogoče ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja
tujerodnih (škodljivih) organizmov. Preprečiti je
treba tudi vnos novih osebkov glive H. fraxineus
v Evropo, saj z vnosom novih genotipov te glive
lahko povečamo genetsko pestrost patogena in s
tem možnosti za razvoj bolj patogenih osebkov
(Sønstebø in sod. 2017; McMullan in sod., 2018;
Hamelin in Roe, 2020). Sonaravno gospodarjenje
z gozdom oziroma snovanje rastišču primernih,
vrstno in genetsko čimbolj pestrih gozdnih sestojev
je pomemben preventivni ukrep, s katerim bodo
naši gozdovi bolje pripravljeni na grožnje, ki jih
čakajo v prihodnje.
V Evropi se bodo v prihodnje populacije velikega in poljskega jesena še zmanjševale. Odpornost
oziroma toleranca posameznih osebkov je rešitev,
ki jo ponuja narava, da vsaj delno omilimo katastrofalne vplive, ki so posledica vnosa tujerodnih
organizmov. Glavno vodilo, da zagotovimo obstoj
jesenov v naših gozdovih, je ohranjanje vitalnih in
proti bolezni odpornih jesenov v naših gozdovih.
Ker so deleži populacij, ki kažejo trenutno odpornost na jesenov ožig, izredno majhni, je nujno,
da in situ ukrepe ohranjanja jesenov podpremo
tudi z ex-situ ohranitvijo odpornih genotipov in
vzgojo odpornega sadilnega materiala. Pri tem
bi bilo smiselno preverjati odpornost sadilnega
materiala tudi s testi patogenosti različnih sevov
glive H. fraxineus. Delno se taki ukrepi pri nas že
izvajajo, vsekakor pa bo v prihodnje za ohranitev
jesenov treba narediti več!
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8	Povzetek
Jesenov ožig je bolezen, ki ogroža populacije
velikega jesena (F. excelsior) in poljskega jesena
(F. angustifolia) v Evropi. Povzročiteljica bolezni
je tujerodna invazivna gliva Hymenoscyphus fraxineus, ki izvira iz vzhodne Azije. Prvi simptomi
bolezni so se pojavili v začetku 90. let prejšnjega
stoletja na Poljskem, leta 2006 smo prve simptome bolezni opazili tudi v Sloveniji, danes pa je
bolezen prisotna na večini območja, kjer v Evropi
uspevajo jeseni.
Gliva povzročiteljica jesenovega ožiga se pojavlja v nespolni (anamorf) in spolni (teleomorf)
obliki. Nespolna oblika, imenovana Chalara
fraxinea T. Kowalski, oblikuje fialide, ki se najpogosteje razvijejo jeseni na odpadlih jesenovih
listnih pecljih. V fialidah se oblikujejo konidiji,
ki so sprva veljali za nekaljive, zadnje raziskave
pa so pokazale, da tudi ti trosi lahko povzročajo
okužbe gostitelja. Gliva na odpadlem listju prezimi
v obliki črnih psedosklerocijskih plošč. Spomladi
se na odpadlih listnih pecljih oblikujejo apoteciji (spolna trosišča), iz katerih gliva v ugodnih
razmerah aktivno sprošča askospore. Lepljivi in
sluzasti konidiji naj bi se težje prenašali z vetrom,
medtem ko askospore veter raznaša na daljše
razdalje, zato naj bi bile slednje bolj pomembne
za širjenje patogena.
Mesto primarnih okužb je največkrat jesenovo
listje, iz listja se gliva pogosto razširi v veje in
poganjke in tako povzroči odmiranje krošnje.
Gostitelj se na odmiranje krošnje pogosto odzove
z oblikovanjem adventivnih poganjkov. Gliva
H. fraxineus povzroča tudi nekroze na koreničnikih jesenov in okužbe korenin. Hirajoče
jesene pogosto okužijo sekundarni organizmi,
najpogosteje mraznice (Armillaria spp.), ki propad
jesenov zelo pospešijo. Vlažna rastišča z relativno
nižjimi temperaturami so bolj primerna za razvoj
bolezni, v sušnih obdobjih z visokimi temperaturami pa je razvoj jesenovega ožiga zelo oviran.
Na podlagi teh ugotovitev predvidevamo, da bi
lahko globalno segrevanje negativno vplivalo na
razvoj in intenzivnost jesenovega ožiga, po drugi
strani pa v tem primeru lahko pričakujemo okužbe
z drugimi patogeni, ki jim višje temperature bolj
ustrezajo (npr. glive iz rodu Diplodia).
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Zaradi sanitarnih sečenj, ki so posledica jesenovega ožiga, se je ponekod v Evropi površina
jesenovih sestojev že zmanjšala za več kot 50 %.
V Sloveniji se je obseg sanitarne sečnje zaradi
bolezni začel občutno povečevati v letu 2012 in
dosegel vrhunec v letu 2017, ko je znašal približno
44.000 m3. Kot je značilno za mnoge patogene
organizme, ki so bili vneseni na nova območja,
tudi v primeru jesenovega ožiga ne poznamo
učinkovitih ukrepov za zatiranje patogena v
naravnem okolju. Raziskave so sicer pokazale,
da možnosti zatiranja glive H. fraxineus sicer
obstajajo, vendar je uporabnost zatiralnih metod
zelo omejena. Ključna za obstoj jesenov v naših
gozdovih je ugotovljena individualna odpornost
posameznih osebkov. V veliki meri naj bi šlo za
gensko pogojeno odpornost, ki naj bi se dedovala
iz starševskih dreves na potomce.
Gospodarjenje v jesenovih sestojih mora biti
usmerjeno v ohranjanje odpornih oziroma tolerantnih osebkov v vseh razvojnih fazah gozda.
Izbranim jesenom se v sestojih odstranjujejo
tekmece, tako ta drevesa postanejo vitalnejša,
imajo bolj razvito krošnjo in koreninski sistem
ter posledično odpornejša na okužbe z jesenovim
ožigom. Zelo poškodovane jesene odstranjujemo
iz sestojev z namenom zmanjševanja infekcijskega
potenciala glive H. fraxineus. Ocenjeno je, da je le
približno 1–5 % populacije velikega in poljskega
jesena odporne na bolezen, zato je nujno, da
in situ ukrepe ohranjanja jesenov podpremo
tudi z ex-situ ohranitvijo odpornih genotipov in
vzgojo odpornega sadilnega materiala. Preprečiti
je treba tudi vnos novih osebkov glive H. fraxineus
v Evropo, saj z vnosom novih genotipov te glive
lahko povečamo genetsko pestrost patogena in s
tem možnosti za razvoj bolj patogenih osebkov.
8	Summary

Ash dieback is a disease which endangers common
ash (F. excelsior) and narrow-leaved ash (F. angustifolia) populations in Europe. Causal agent of the
disease is an alien invasive fungus Hymenoscyphus
fraxineus, which originates in the East Asia. The
first symptoms of the disease appeared at the
beginning of the 1990s in Poland, in 2006 we
noticed the first symptoms also in Slovenia and
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the disease is nowadays present on the majority
of the area in Europe where ash trees grow.
The causal agent of ash dieback occurs in
asexual (anamorph) and sexual (teleomprph)
form. The asexual form, called Chalara fraxinea T.
Kowalski, forms phialides developing most often
in the fall on the fallen ash leaf petioles. In the phialides, conidia are formed; at first, they had been
considered non-germinable, but the researches
proved, that also these spores can cause infections
of the host. The fungus spends the winter on the
fallen leaves in the form of black pseudosclerotial
plates. In the spring, apothecia are formed, out of
which the fungus actively releases ascospores in
favorable conditions. Sticky and slimy conidia are
supposedly more difficult to be transported by the
wind, while ascospores are carried by the wind
on larger distances, therefore the latter should be
more important for the spreading of the pathogen.
The site of the primary infections is most often
on ash leaves; the fungus often spreads from the
leaves into the branches and sprouts and thus
causes tree crown dieback. The host often reacts to
the crown dieback by forming adventitious sprouts.
The H. fraxineus fungus also causes necroses on
root collars and root infections. Withering ash
trees are often infected by secondary organisms,
most often by honey fungi (Armillaria spp.),
which accelerate the dying of the ash trees. Moist
sites with relatively lower temperatures are more
appropriate for the development of the disease, and
the development of the ash dieback is hindered
to a great extent during dry periods with high
temperatures. On the basis of these findings, we
expect global warming could negatively affect
the development and intensity of ash dieback;
on the other hand, in this case, we can expect
infections with other pathogens preferring higher
temperatures (e.g. fungi from Diplodia genus).
Due to sanitation fellings following the ash
dieback, the ash stands’ surface already decreased for over 50 % in some parts of Europe. In
Slovenia, the sanitary felling size began to increase
considerably in 2012 and reached its peak in 2017,
when it amounted to 44,000 m3. As typical for
many new pathogen organisms introduced into
new areas, effective measures for suppressing the
64

pathogen in the natural environment in the case
of ash dieback are not known. The researches
have shown that the possibilities for suppressing
the H. fraxineus exist, but the usefulness of the
suppressive methods is very limited. Essentially
for the existence of ash in our forests is the stated
individual resistance of the individual ash trees.
To a great extent, it supposedly concerns genetically conditioned resistance, hereditary to descendants from parent trees.
Management in ash stands must be focused on
conserving the resistant or, respectively, tolerant
specimen in all forest development phases. The
competitors to the selected ash trees in the stand
are removed, thus these trees become more vital,
have a more developed crown and root system
and are, as a consequence, more resistant to
the ash dieback infections. Very damaged ash
trees are removed from the stands to decrease
infectious potential of the H. fraxineus fungus.
It is estimated, that only 1 – 5 % of the common
and narrow-leaved ash is resistant to the disease,
therefore it is necessary for us to support the in
situ measures for conserving the ash trees also
with the ex situ conservation of the resistant
genotypes and growing the resistant plant material. The introduction of the new specimens of
the H. fraxineus fungus into Europe must also be
prevented, since by introducing new genotypes of
this fungus, we can increase genetic diversity of the
pathogen and thus also increase the possibilities for
the development of more pathogenic specimens.
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Strokovni članek
Določanje vlažnosti drv z električnim uporovnim merilnikom
Determination of Firewood Moisture Content with Electrical Resistance Meter
Peter PRISLAN1, Domen ARNIČ2, Špela ŠČAP3, Nike KRAJNC4, Aleš STRAŽE5
Izvleček:

Prislan, P., Arnič, D., Ščap, Š., Krajnc, N., Straže, A.: Določanje vlažnosti drv z električnim uporovnim merilnikom;
Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 21. Jezikovni pregled
angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Vsebnost vode (vlažnost) je med pomembnejšimi kazalniki kakovosti drv. Za čim učinkovitejše in okolju prijazno
delovanje Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav navaja, da mora biti vsebnost vode v drveh manj
kot 20 %. Za hitro preverjanje vsebnosti vode v drveh bi bila smiselna uporaba električnih uporovnih merilnikov. V
pričujočem prispevku primerjamo meritve, opravljene z elektrouporovnimi merilniki različnih izvedb ter referenčno
gravimetrično metodo. Rezultati kažejo, da gravimetrični metodi najbolj primerljive rezultate kažejo uporovni merilniki, ki omogočajo kompenzacijo gostote lesne vrste in temperature. V prispevku razpravljamo o uporabi različne
terminologije in definicije lesne vlažnosti (t.j. relativna in absolutna vlažnost lesa, vsebnost vode) ter predlagamo
postopek za čim boljšo oceno vlažnosti z enostavnimi elektro-uporovnimi merilniki.
Ključne besede: lesna goriva, lesna biomasa, vsebnost vode, kakovost drv

Abstract:

Prislan, P., Arnič, D., Ščap, Š., Krajnc, N., Straže, A.: Determination of Firewood Moisture Content with Electric Resistance
Meter; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 2. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 21.
Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Wood moisture is one of the most important quality indicators for firewood. For the most efficient and environmentally
friendly operation, the Decree on the emission of substances into the atmosphere from small combustion plants declares
that firewood moisture content should be below 20 %. For fast assessment of the firewood moisture content, electric
resistance meter could be used. In this paper, we compare different commercially available electrical-resistance meters
with reference gravimetric method. The results show that electrical-resistance meters (which enable the compensation of
wood species density and temperature) and gravimetric method provide comparable results. The paper discusses the use
of different terminology and definitions of moisture content (i.e. moisture content on the dry and wet basis). Furthermore,
we propose a procedure for the most reliable assessment of moisture content using simple electrical-resistance meters.
Key words: Wood fuels, wood biomass, moisture content, firewood quality

1
1

UVOD

INTRODUCTION

V Sloveniji se je v zadnjih desetih letih poraba
lesnih goriv (t.j. drv, sekancev in peletov) povečala iz 1,6 milijona tone na več kot 2,0 milijona
ton (SURS 2018) predvsem zaradi nihajočih cen
kurilnega olja (cena je od leta 2010 do 2020 nihala
od 0,732 do 0,281 EUR/L) (EUROSTAT, 2020).
Hkrati so vedno pogostejše razprave o vplivu

uporabe tovrstnih goriv na kakovost zraka in
posredno na zdravje ljudi. Zaradi nepopolnega
izgorevanja lesa lahko nastanejo stranski produkti
v obliki saj in prašnih delcev (PM10 delci), ki v
bivalnih okoljih v povišanih koncentracijah lahko
povzročajo bolezni dihal (Luhar in sod., 2006).
Zato je za energetsko učinkovito in okolju prijazno
ogrevanje poleg ustreznih kurilnih naprav ključna
uporaba kakovostnih lesnih goriv.
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Kakovost lesnih goriv opredeljuje serija evropskih in mednarodnih standardov SIST EN ISO
17225: 2014, ki navajajo mejne vrednosti za
fizikalne in mehanske lastnosti (dimenzije, vsebnost vode, gostota nasutja, mehanska obstojnost,
energetska vrednost itn.) ter vsebnost onesnažil
(npr. svinca, živega srebra, žvepla, klora itn.) za
pelete (SIST EN ISO 17225-2), brikete (SIST EN
ISO 17225-3), sekance (SIST EN ISO 17225-4) in
drva (SIST EN ISO 17225-5). Za pelete in sekance
so se v minulih letih vzpostavile certifikacijske
sheme (npr.: ENPlus, DINplus in BIOmasud) ali
tržne znamke (S4Q). Proizvajalci, ki se vključijo
v takšne sisteme, sistematično nadzorujejo surovino, proizvodni proces in kakovost končnega
proizvoda. Z znakom kakovosti, odtisnjenim
na vreče ali deklaracije, dokazujejo, da dosegajo
in vzdržujejo opredeljeno kakovost proizvedenega goriva (t.j. pelet ali sekancev) (Prislan in
sod., 2015). V Sloveniji še nimamo podobnih
sistemov certificiranja za drva. Tudi zato je trg
drv v primerjavi s trgom sekancev in pelet manj
urejen. Sistematično spremljanje slovenskega
trga je pokazalo, da so v prodaji drva različne
kakovosti, ki se razlikujejo tako po vlažnosti (od
svežih, zračno suhih z vsebnostjo vode pod 20%)
kot tudi dolžini (od 25 do 100 cm).
Glede na standard SIST EN ISO 17225-5 (2014)
je kakovost drv odvisna od vsebnosti vode,
velikosti posameznih kosov in ohranjenosti
lesa (t.j. prisotnosti trohnobe). Ustrezna priprava
drv (t.j. skladiščenje in sušenje) ključno vpliva na
njihovo kakovost. Z večanjem vsebnosti vode se
namreč zmanjšuje energetska vrednost lesa, saj
se del energije, ki se sprosti med procesom izgorevanja, porabi za izhlapevanje vode. Poleg tega
previsoka vlažnost drv (t.j. več kot 20 %) vpliva
na proces izgorevanja in s tem na učinkovitost
delovanja manjših kurilnih naprav (s kapaciteto
kotla manj kot 100 kWh) (Strehler, 200, Papler
2013). Zaradi višje vsebnosti vode v lesnem gorivu
temperatura v kurišču ne doseže optimalne ravni,
kar povzroči nastajanje dima, višje emisije prašnih
delcev, nastajanje katrana ter poškodbe kurišča
(Krajnc in sod., 2014).
Vlada Republike Slovenije je na podlagi osmega
odstavka 13. člena in petega odstavka 27. člena
Zakona o dimnikarskih storitvah (2016) izdala
GozdVestn 78 (2020) 2

Uredbo o pregledih, čiščenju in meritvah na
malih kurilnih napravah (2017). Glede na 10.
člen (obseg storitve rednega pregleda), 11. člen
(zapisnik o rednem pregledu) in 29. člen (izvedba
meritev emisij snovi) omenjena Uredba predvideva kontrolo ustreznosti lesnega goriva in
izvajanje meritev vsebnosti vode trdnih goriv
(Priloga 3 in 5). Glede na Uredbo o emisiji snovi
v zrak iz malih kurilnih naprav se lahko v mali
kurilni napravi (razen v odprtem kaminu) uporabljajo naslednja trdna biogoriva; (I) naravni
les (drva, žagovina, kosi, odrezki, lubje, storži),
briketi in peleti iz biomase, ki so razvrščeni
po standardu SIST EN ISO 17225 ali drugih
primerljivih standardih v kakovostni razred in
lesni ostanki iz lesnopredelovalne industrije.
Za lesne ostanke omenjena uredba opredeljuje
mejne vrednosti onesnažil (Priloga 2). Poleg tega
uredba navaja, da mora biti delež mase vode
v naravnem lesu in lesnih ostankih na maso
vlažnega lesa manjši od 20 %.
Najbolj razširjen način določanja lesne vlažnost
je z (I) gravimetrično metodo in z (II) električnimi merilniki lesne vlažnosti (Gorišek in sod.,
1994). Metodo določanja vlage v trdnih biogorivih
opredeljuje standard SIST EN ISO 18134 (2015).
To je gravimetrična metoda (metodo tehtanja), ki
je za izvedbo relativno enostavna; vzorec goriva
najprej stehtamo v svežem (dostavljenem) stanju,
sledi sušenje v sušilniku pri temperaturi 105 °C,
dokler ne doseže konstantne mase. Nato vsebnost
vode izračunamo kot razmerje med maso vode
v lesu (razlike v masi pred in po sušenjem) in
maso vlažnega lesa.
V lesarstvu se vlažnost lesa »u« najpogosteje
izraža kot masa vode (mvode) na maso lesa v absolutno suhem stanju (m0) in jo imenujemo relativna
vlažnost lesa. Lesno vlažnost, ki jo definiramo
kot delež mase vode na maso vlažnega lesa, imenujemo absolutna vlažnost »x« in se v lesarstvu
manj uporablja (Gorišek in sod., 1994). Ravno
nasprotno je v energetiki (za lesna goriva kot so
drva, sekanci, peleti in briketi) za izračun deleža
vode največkrat v rabi slednji način izračuna. Za
tako izračunano vlažnost v relevantni literaturi
pogosto zasledimo izraz »vsebnost vode« ter
oznako »w« ali »M« (Preglednica 1) (npr. Krajnc
in sod., 2014, Schrad, 2006).
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Preglednica 1: V literaturi pogosto uporabljena terminologija za lesno vlažnost
Relativna vlažnost lesa (u) *
Vlažnost lesa (u) **
nem.: Holzfeuchte (u)***
ang.: Wood moisture on dry basis (U) ***

Vsebnost vode v lesu (w) **
Absolutna vlažnost lesa (x)*
nem.: Wassergehalt (w)
ang.: Wood moisture on wet basis (M)

Enačba 1:

Enačba 2:

u=

m0

. 100 =

mvl ‒ m0
m0

. 100 [%]

x=

Razmerje med maso vode v lesu (mvode)
in maso lesa v absolutno suhem stanju (m0).

mvl

. 100 =

mvl ‒ m0
mvl

. 100 [%]

Razmerje med maso vode v lesu (mvode)
in maso lesa v vlažnem stanju (mvl).

Razmerje med absolutno in relativno vlažnostjo lesa:

u=

x
. 100
100‒x

in

x=

u
. 100
100+x

*Izraz relativna vlažnost lesa in absolutna vlažnost lesa se najpogosteje pojavita v lesarski literaturi (npr. Gorišek, 2009);
**v energetiki se večkrat uporabljata izraza »vlažnost lesa« in »vsebnost vode«, ki izhajata iz nemških prevodov (npr. Krajnc
in sod., 2009). ***Nemško izrazoslovje smo povzeli po prispevku Schrad (2006), angleško pa Glass in Zelinka (2010).

Za ugotavljanje ustrezne vlažnosti lesa, kot
je predvidena v Uredbi o pregledih, čiščenju in
meritvah na malih kurilnih napravah, je gravimetrična metoda, kot jo opisuje standard SIST
EN ISO 18134-2 (2015) zaradi dolgotrajnosti
manj sprejemljiva. Za hitro oceno vlažnosti bi
bila zato smiselna uporaba električnih uporovnih
merilnikov. Delovanje uporovnega merilnika
temelji na dejstvu, da upornost lesa z nižanjem
vlage narašča, vendar le v ozkem vlažnostnem
območju (Dietsch in sod., 2015).
Standarda, ki bi opredelil način merjenja lesnih
goriv (t.j. drv) s pomočjo uporovnih merilnikov,
zaenkrat še ni. Obstaja pa standard, ki opisuje
način določanja vlage z metodo električne upornosti v žaganem lesu (SIST EN 13183-2, 2003).
Merilniki, ki so predvideni v tem standardu,
morajo imeti možnost nastavitve tako, da pri prikazovanju vrednosti upoštevajo tudi vpliv gostote
lesne vrste in temperature merjenega vzorca.
Poleg orientacije vlaken sta to glavna parametra,
ki vplivata na natančnost merjenja vlažnosti z
uporovno metodo (Gorišek in sod., 1994).
Na trgu se poleg s standardom SIST EN
13183-2:2003 skladnih uporovnih merilnikov
pojavljajo cenovno ugodne naprave, namenjene
hitri oceni vlažnosti lesa ali drugih materialov.
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Pomanjkljivost takšnih naprav je, da ne omogočajo
kompenzacije gostote lesne vrste in temperature
vzorca, velikokrat tudi ni jasno, kakšno vlažnost
določajo (relativno ali absolutno lesno vlažnost).
Namen preizkusa je bil oceniti zmogljivost takšnih
naprav v primerjavi s profesionalnimi uporovnimi
merilniki ter gravimetrično metodo. Natančneje
nas je zanimalo, če je s takšno napravo mogoče
zanesljivo oceniti, ali je vsebnost vode v lesu (w)
manjša oz. večja od 20 %. Cilj prispevka je na
podlagi rezultatov predlagati ustrezno metodologijo za hitro oceno vsebnosti vode v drveh
s pomočjo enostavnih uporovnih merilnikov.

2	MATERIAL IN METODE

2	MATERIAL AND METHODS

Za analizo smo izbrali drva lesnih vrst različnih
gostot (bukev, češnja, javor in jesen) in različnih
vlažnosti (sveže ter sušene na prostem v skladovnici).
Pri merjenju z električnim uporovnim merilnikom smo upoštevali priporočila, ki jih določa
standard SIST EN 13183-2:2003, sicer namenjen
določanju vlažnosti v žaganem lesu. Pri meritvah
je treba upoštevati naslednje: (I) uporabljati
moramo napravo, ki omogoča popravek meritve
zaradi vpliva gostote (lesne vrste) in temperature;
GozdVestn 78 (2020) 2

Prislan, P., Arnič, D., Ščap, Š., Krajnc, N., Straže, A.: Določanje vlažnosti drv z električnim uporovnim merilnikom

(II) elektrode naprave zabijemo (zapičimo) v
ravno površino vsaj 300 mm od čela ter na
0,3-kratni razdalji širine od roba vzorca; (III)
zaradi variabilnosti vlažnosti po preseku je priporočljiva raba izoliranih elektrod, ki električno
upornost merijo le na konicah; (IV) meritve naj
bi izvajali vzporedno s potekom vlaken, razen če
v navodilih naprave ni opredeljeno drugače; (V)
meritve zabeležimo po 2 do 3 sekundah.
Ker so drva na površini po navadi bolj suha kot
v notranjosti, smo pred izvedbo meritev polena
razcepili na štiri približno enako velike kose (slika
1). Za analizo vpliva temperature vzorcev na meritev vlažnosti z uporovnimi merilniki smo vzorce
zavili v plastične vrečke ter jih polovico prenesli
v laboratorij (s temperaturo 22 °C in relativno
zračno vlažnostjo 45 %), drugo polovico pa smo
do meritev skladiščili na prostem ob skladovnici.
Pred meritvijo smo torej vzorce kondicionirali
(izenačitev temperature vzorca s temperaturo v
prostoru). Meritve na prostem smo opravljali pri
temperaturi 7°C in relativni zračni vlažnosti 36 %
Vlažnost drv smo ocenili s tremi električnimi uporovnimi merilniki, ki se razlikujejo po
izvedbi. Uporabili smo (I) profesionalni merilnik
Gann M4050, (II) enostaven merilnik, ki ustreza

zahtevam standarda SIST EN 13183-2:2003,
Hygrotest 6500, ter (III) enostavni merilnik, ki
nima možnosti nastavitve temperature in gostote
lesne vrste, Voltcraft FM-200 (slika 2, preglednica 2). Na pripravljenih vzorcih smo z vsakim
merilnikom opravili po štiri meritve (dve meritvi
vzporedno z vlakni in dve pravokotno na potek
vlaken). Iz štirih zabeleženih meritev smo nato
izračunali povprečno vrednost za vsak vzorec in
vsako napravo.
Vlažnost istih vzorcev smo takoj po izmeri z
električnimi uporovnimi merilniki določili še po
gravimetrični metodi, opisani v standardu SIST
EN ISO 18134-2. Nato smo vlažnost preračunali
glede na suho osnovo (t.j. relativna vlažnost lesa)
in glede na vlažno stanje (t.j. absolutna vlažnost
lesa ali vsebnost vode v lesu).
Statistično analizo meritev smo opravili v
programu R (R Core Team). Za oceno normalne
porazdelitve podatkov in enakosti varianc smo
uporabili Shapiro-Wilkov in Leveneov test. Zaradi
nenormalno porazdeljenih podatkov pri nekaterih
metodah merjenja in neenakosti varianc smo za
oceno razlik med metodami uporabili neparametrični test Kruskal-Wallis in Dunnettov post-hoc
(primerjalni) test.

Slika 1: Drva /polena smo tik pred meritvijo razcepili na tri/štiri približno enako velike kose, ter meritve najprej
opravili z elektro-uporovnimi merilniki na vsaj štirih različnih mestih. Takoj za tem smo vzorce stehtali ter jih
posušili, kot predpisuje metoda za gravimetrično določanje vlage.
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Slika 2: Elektrouporovni merilniki, uporabljeni v primerjavi.
Preglednica 2: Tehnične podrobnosti, navedene v navodilih za uporabo izbranih elektrouporovnih merilnikov
lesne vlažnosti
Gann M4050

Hygrotest 6500

Voltcraft FM-200

(www.gann.de)

(www.testo.com)

(www.conrad.com)

Izmerjena lesna vlažnost

Vlažnost, preračunana
glede na suho težo
(relativna vlažnost lesa)

Vlažnost, preračunana
glede na suho težo
(relativna vlažnost lesa)

Ni podatka

Nastavitve temperature
in gostote

DA

DA

NE

Območje merjenja

5 % do 100 %

6 % do 100 %

6 % do 44 %

Ločljivost merjenja

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Obratovalna temperatura

- 30 °C do 170 °C

0 °C do 40 °C

0 °C do 40 °C

Možnost menjave
merilnih sond

DA

DA

NE

3	REZULTATI IN DISKUSIJA
3	RESULTS AND DISCUSSION

Meritve smo najprej izvedli v laboratorijskih razmerah pri temperaturi 22 °C in relativni zračni
vlažnosti 43 %. Rezultati merjenja vzorca 1 (t.j.
zračno sušenega polena bukve) z električnimi
uporovnimi vlagomeri kažejo podobne vrednosti
pri profesionalnem merilniku Gann M4050 (GN)
in enostavnem merilniku Voltcraft FM-200 (VT);
in sicer 17,3 ± 0,9 % in 17,6 ± 0,8 %. Vrednosti
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značilno ne odstopajo od vlažnosti, izmerjene
z gravimetrično metodo (GR = 17,3 ± 0,9 %)
(za lažjo primerjavo med metodami merjenja v
rezultatih navajamo vrednosti, pridobljene z gravimetrično metodo, preračunane na suho osnovo,
razen če ne omenimo drugače). Merilnik Hygrotest 6500 (HT) je pri vzorcu 1 pokazal značilno
nižje vrednosti (14,2 ± 0,3 %) kot druge metode
(Slika 3a). V primeru vzorca 2 (t.j. svežega polena
bukve) so bili rezultati primerljivi; podobno vlaGozdVestn 78 (2020) 2
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žnost kot izmerjeno z GR-metodo (50,3 ± 2,1 %)
sta pokazala profesionalni merilnik GN (50,8 ±
4,3 %) in enostavni merilnik VT (51,6 ± 2,2 %).
Merilnik HT je tokrat pokazal značilno višje
vrednosti kot druge naprave (59,2 ± 3,7 %) (Slika
3b). Pri vzorcu 3 (t.j. zračno sušeno poleno jesena)
nobena od električnih uporovnih merilnikov
ni pokazala statistično podobnih vrednosti kot
GR-metoda (18,4 ± 0,9 %) (Slika 3c). Najvišjo
vrednost je tokrat pokazal merilnik GN (22,5 ±
1,7 %). Vrednosti, izmerjene z merilnikom HT
(19,9 ± 1,4 %) in VT (19,6 ± 1,0 %), so bile le
nekoliko višje od gravimetrične metode.

Čeprav v navodilih za uporabo ni bilo posebej
navedeno, kakšno lesno vlažnost prikazuje enostaven merilnik VT (t.j. preračunano na suho
ali vlažno osnovo), lahko na podlagi opravljenih
meritev sklepamo, da prikazuje relativno vlažnost
lesa (t.j. preračunano na suho osnovo).
Drugi sklop meritev z uporovnimi merilniki je
bil opravljen na prostem pri temperaturi 7 °C in
relativni zračni vlažnosti 36 %. Pri zračno sušenem
vzorcu češnje (vzorec 4) in javora (vzorec 5) so
rezultati primerjave podobni. V obeh primerih
je gravimetrični metodi (GR) najbolj primerljive
meritve pokazal profesionalni merilnik GN, zna-

Slika 3: Meritve vlažnosti bukovih in jesenovih drv z gravimetrično metodo (GR), preračunano na suho osnovo,
elektrouporovnim merilnikom Gann M4050 (GN), Hygrotest 6500 (HT) in merilnikom Voltcraft FM-200 (VT).
Meritve so bile opravljene v prostoru pri temperaturi 22 °C in relativni zračni vlažnost 43 %. Metode (meritve),
ki se med sabo ne razlikujejo značilno, so označene z enako črko in barvo.

Slika 4: Meritve vlažnosti drv (preračunano na suho osnovo) češnje, javora in bukve z gravimetrično metodo
(GR), elektrouporovnim merilnikom Gann M4050 (GN), Hygrotest 6500 (HT) in merilnikom Voltcraft FM200 (VT). Meritve so bile opravljene na prostem pri temperaturi 7 °C in relativni zračni vlažnosti 36 %. Metode
(meritve), ki se med sabo ne razlikujejo značilno, so označene z enako črko in barvo.
GozdVestn 78 (2020) 2
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čilno nižje vrednosti je v obeh primerih pokazal
enostavni merilnik VT (Slika 4a in b). Izjema
je bil vzorec bukve, kjer od GR-metode najbolj
odstopal merilnik HT, medtem ko sta GT in VT
kazala primerljive vrednosti, vendar nekoliko
nižje od GR metode (Slika 4c).
Med tremi preizkušenimi merilniki je najbolj različne meritve v primerjavi z referenčno
gravimetrično metodo (GR) pokazal enostavni
merilnik HT, ki ima možnost nastavitve temperature in lesne vrste. Značilno drugačne meritve
pri večini izmerjenih vzorcev bi lahko pripisali
starejšemu datumu izdelave naprave (t.j., leto
1987) in morebitni večji napaki pri merjenju.
Merilnika novejše izdelave, GN in VT, v laboratorijskih razmerah (t.j. pri 22 °C) in pri bukvi
(lesno vrsto s srednjo gostoto) kažeta podobne
vrednosti. Pri nižjih temperaturah vzorca (meritve na prostem pri temperaturi 7 °C) primerljive
vrednosti (z gravimetrično metodo) kaže le še
profesionalna naprava GN, ki omogoča prilagajanje temperature vzorca. Enostavni merilnik
VT (ki nima takšne možnosti) je kazal tri do pet
odstotnih točk nižje vrednosti kot GR-metoda
ali merilnik GN. Rezultati nakazujejo, da je temperaturna kompenzacija potreben parameter pri
uporabi takšnih inštrumentov.

Slika 5: Razmerje med relativno in absolutno vlažnostjo
lesa, kot ga opisujejo enačbe v preglednici 1. Rdeča črta
na grafu prikazuje mejno vrednost za vlažnost lesa, kot
jo navaja Uredba; t.j. 20 % absolutna lesna vlažnost ali
25 % relativna vlažnost (relativno vlažnost prikazuje
večina komercialnih vlagomerov). S sivo je označeno
vlažnostno območje, kjer so meritve z uporovnim
vlagomerom najbolj točne.
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Ugotavljamo, da odstopanja električno uporovno izmerjenih vrednosti od referenčne, gravimetrično določene lesne vlažnosti drv niso le
posledica tehničnih značilnosti merilnikov, ampak
tudi specifičnosti metode merjenja ter lastnosti
preizkušanca. Pomembno je vedeti, da je električno uporovna meritev vlažnosti vselej lokalna,
gravimetrična meritev pa predstavlja povprečno
vrednost v proučevanem preizkušancu (Forsen
in Tarvainen, 2000). Drva so dejansko zahteven
preizkušanec, ko jim želimo točno določiti lesno
vlažnost po načelu električne upornosti lesa.
Vzdolžno z lesnimi vlakni je namreč bistveno
boljši transport vode (Gorišek in sod., 1994) in
s tem sušenje drv, kar povzroča pomemben vlažnostni gradient, še posebno pri večjih dolžinah
drv. Pri elektrouporovnem merjenju vlažnosti
na ½ dolžine drv bomo tako praviloma izmerili
najvišje vrednosti, povprečju se lahko približamo
le z več meritvami vzdolž preizkušanca.
Kot že omenjeno, smo na izmerjenih vzorcih
primerjali vrednosti relativne vlažnosti lesa (t.j.
vlažnost lesa, preračunana na absolutno suho
stanje). Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih
kurilnih naprav pa opredeljuje mejno vrednost (20
%) za vlažnost drv, preračunano na maso vlažnega
lesa (t.j. absolutno vlažnost). Za preračunavanje
vrednosti uporabljamo enačbi, predstavljeni v
preglednici 1, razmerje med absolutno in relativno
lesno vlažnostjo je prikazano tudi na sliki 5. Če
kot primer vzamemo vzorec 4 (zračno sušeno
poleno češnje), smo s pomočjo gravimetrične
metode ter profesionalnega vlagomera ugotovili
25,0 % povprečno relativno vlažnost lesa, kar je
20,0 % absolutna vlažnost lesa (vsebnost vode v
lesu) (slika 5). Torej lahko zaključimo, da takšen
vzorec ustreza pogojem uredbe.
Poudariti je treba, da so uporovni merilniki
zanesljivi le v območju od 7 % do 25 % (Gorišek
in sod., 1994, Forsen in Tarvainen, 2000); vzrok
je specifična zgradba lesa. V lesu je namreč voda
kot; (I) prosta voda, ki je v lumnih celic, ter (II)
vezana voda, ki je kemično vezana na komponente
celične stene (Čufar, 2006). Med sušenjem se iz
lesa najprej izloča prosta voda in vse dokler je
prisotna prosta voda, so zaradi majhne spremembe
upornosti meritve nezanesljive. Stanje, ko se izloči
vsa prosta voda in ostane še vsa vezana voda,
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imenujemo točka/območje nasičenja celičnih sten
(TNCS). Tedaj ima les vlažnost od 23 do 35 %,
na splošno višjo pri gostejših lesnih vrstah, povprečno pa 30 % (Gorišek, 2009). Pod to točko
velja približno linearno razmerje med dvojnim
desetiškim logaritmom električne upornosti in
vlažnostjo lesa, vendar le do vlažnosti okoli 7 %,
ko zaradi visoke upornosti meritve niso več zanesljive (Gorišek in sod., 1994, Forsen in Tarvainen,
2000). Delovanje in značilnosti elektrouporovnih
merilnikov je smiselno tudi preverjati in merilnike
kalibrirati na osnovi referenčnih uravnovešenih
preizkušancev iz lesa, kot je to določeno denimo
v certificiranih lesnopredelovalnih procesih.

4	ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
4	CONCLUSIONS AND
RECOMMENDATIONS

Primerjava različnih merilnikov vlažnosti lesa
je pokazala, da je mogoče s pomočjo električnih
uporovnih merilnikov razmeroma natančno
izmeriti relativno vlažnost lesa oz. vsebnost vode
v lesu. V primerjavi z referenčno gravimetrično
metodo je v večini primerov primerljive vrednosti
izmeril profesionalni uporovni merilnik GN.
V laboratorijskih razmerah je primerljive vrednosti
pokazal tudi enostavni merilnik vlažnosti VK, pri
nižjih temperaturah vzorca pa je izmeril značilno
nižje vrednosti. Za večjo točnost meritev v razmerah z nižjimi temperaturami je zato priporočljiva
uporaba merilne naprave, ki omogoča nastavitve
temperature in lesne vrste.
Za čim boljšo oceno vlažnosti drv oz. polen
predlagamo naslednji postopek:
• Na različnih mestih v skladovnici izberemo vsaj
tri kose drv oz. polen in za vse tri kose določimo
lesno vrsto.
• V primeru električnega uporovnega merilnika,
ki je skladen s standardom SIST EN 131832:2003, nastavimo ustrezno lesno vrsto in
temperaturo merjenih kosov. Če merilnik ne
omogoča kompenzacije temperature,
predlagamo meritve na vzorcu s temperaturo
okoli 20 °C.
• Pred meritvijo drva s sekiro razcepimo na dva
dela in elektrode merilnika zapičimo v novonastale površine. Na takšen način izmerimo
vlažnost notranjosti polen in ne le zunanjosti.
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• Elektrode zapičimo na novoodprti površini drv,
poravnani s potekom vlaken na razdalji vsaj
30 cm od čel oz. na ½ dolžine drv pri dolžini
manj kot 60 cm ter stran od robov. Meritev
opravimo na 3 do 4 mestih vzdolž drv.
• Drva so primerna za uporabo, če je v vseh
izmerjenih kosih povprečna vlažnost manjša od
25 % (relativna vlažnost lesa) ali 20 % (absolutna
vlažnost lesa, voda v lesu). Razmerja med
relativno vlažnostjo lesa in vodo v lesu (absolutno
vlažnostjo lesa) je navedeno v preglednici 1.
Ker vsebnost vode v lesu najbolj vpliva na proces
gorenja, je treba ustreznemu sušenju in skladiščenju lesnih goriv nameniti posebno pozornost.
Uporabniki lesnih goriv se moramo zavedati, da
vplivamo na kakovost zraka v neposredni okolici.
Različni merilniki vlažnosti oziroma vsebnosti
vode v lesnih gorivih so uporabni pripomočki, za
katere je potrebno nekaj dodatnega znanja in previdnosti pri interpretaciji izmerjenih parametrov.
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Strokovni članek
Delavnice s področja fitocenologije in pedologije za pripravo
strokovnih izhodišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov
območij
Field Workshops on Phytosociology and Pedology for Developing Background for
Elaboration of Regional Forest Management Plans
Valerija BABIJ1, Lado KUTNAR2, Aleksander MARINŠEK3,4, Janez KERMAVNAR5
Izvleček:
Babij, V., Kutnar, L., Marinšek, A., Kermavnar, J.: Delavnice s področja fitocenologije in pedologije za pripravo
strokovnih izhodišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij. Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 2. V
slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 28. Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega
besedila Marjetka Šivic.
V letu 2019 smo v okviru Javne gozdarske službe v skupni organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije za gozdarje načrtovalce organizirali niz fitocenološko-pedoloških delavnic. Izvedli smo
eno celodnevno teoretično delavnico v obliki predavanj in štiri terenske: za panonsko, primorsko, dinarsko in
alpsko geografsko območje. Namen delavnic je priprava podlag strokovnih izhodišč na področju gozdnih rastišč,
združb in gozdnih tal za izdelavo območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 2021–2030.
Ključne besede: fitocenologija, gozdna vegetacija, gozdna rastišča, gozdne združbe, rastiščni tip, gozdna tla,
gozdnogospodarsko načrtovanje, prenos znanja, Slovenija.
Abstract:
Babij, V., Kutnar, L., Marinšek, A., Kermavnar, J.: Field Workshops on Phytosociology and Pedology for Developing Background for Elaboration of Regional Forest Management Plans; Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 78/2020, vol 2. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 28. Proofreading of the English
text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Slovenia Forest Service and Slovenian Forestry Institute organized a series of workshops on forest phytosociology
and pedology for foresters-planners in the year 2019. We carried out one all-day theoretical workshop with lectures
and four field workshops for Pannonian, Mediterranean, Dinaric and Alpine geographical regions. The aim of the
workshops was developing of forest vegetation-soil background for elaboration of regional forest management
plans for the period 2021-2030.
Key words: phytosociology, forest vegetation, forest sites, forest plant communities, forest site type, forest soil,
forest management planning, know-how transfer, Slovenia.

V letu 2019 smo za zaposlene na Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) v sodelovanju
z Gozdarskim inštitutom Slovenije (v nadaljevanju GIS) organizirali izobraževalne delavnice
s področja gozdne fitocenologije in pedologije.
Izvedli smo eno uvodno delavnico s predavanji in

štiri terenske. V okviru delovanja Javne gozdarske
službe so bile delavnice namenjene izobraževanju
gozdarjev, zlasti načrtovalcev ZGS, in so povezane
s pripravami strokovnih izhodišč na področju
gozdnih rastišč za izdelavo območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 2021–2030.

1
Dr. V. B., univ. dipl. biol., Zavod za gozdove Slovenije, Sektor za načrtovanje razvoja gozdov. Večna pot 2,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija. valerija.babij@zgs.si
2
Doc. dr. L. K., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo. Večna pot 2,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, lado.kutnar@gozdis.si
3
Dr. A. M., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo. Večna pot 2,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, aleksander.marinsek@gozdis.si
4
Višja strokovna šola za gozdarstvo in lovstvo, Ljubljanska cesta 2, SI-6230 Postojna, Slovenija
5
J. K., mag. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija. janez.kermavnar@gozdis.si
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Babij, V., Kutnar, L., Marinšek, A., Kermavnar, J.: Delavnice s področja fitocenologije in pedologije
za pripravo strokovnih izhodišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij

Gozdne združbe oz. rastišča so ključna podlaga
za delitev gozdov na rastiščnogojitvene razrede in
za sonaravno usmerjanje razvoja gozdov v okviru
gozdnogospodarskega načrtovanja (Kutnar in
sod., 2012).
Uvodna delavnica je bila 2. aprila 2019 v
veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije v
Ljubljani. Potekala je v obliki predavanj z diskusijo
na naslednje teme:
1. Pomen poznavanja gozdnih rastišč za gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji (Aleš
Poljanec, ZGS)
2. Ocena stanja rastiščnih podlag v okviru gozdnogospodarskega načrtovanja (Lado Kutnar,
GIS)
3. Izkušnje pri posodabljanju rastiščnih podlag
pred obnovo gozdnogospodarskih načrtov
gozdnogospodarskih enot na OE ZGS Maribor
(Mateja Cojzer, ZGS; Lado Kutnar, GIS)
4. Tipologija gozdnih rastišč Slovenije na
podlagi ekoloških in vegetacijskih razmer
(Lado Kutnar, GIS)
5. Geološke značilnosti rastišč slovenskih
gozdov (Jernej Jež, Geološki zavod Slovenije)
6. Pregled pomembnejših gozdnih združb po
ekoloških regijah Slovenije – njihove talne, vegetacijske in floristične značilnosti (Aleksander
Marinšek, GIS)
7. Značilne rastlinske vrste slovenskih gozdov
(Valerija Babij, ZGS)
8. Razvrščanje nekaterih pomembnih vsebin
v gozdnogospodarskem načrtovanju (namen:
izvedba izobraževanj v 2020) (Špela Planinšek, Lado
Kutnar, Marko Kovač, Hojka Kraigher, vsi GIS)
Terenske delavnice smo v juniju in septembru
organizirali regionalno za panonsko, primorsko,
dinarsko in alpsko geografsko območje. Pripravili
smo jih Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Janez
Kermavnar (vsi trije iz GIS) in Valerija Babij
(ZGS). Ogledne točke smo izbrali v sodelovanju s
kolegi ZGS in jih navajamo kot soavtorje gradiv v
virih tega prispevka. Karte v gradivih je pripravila
Erika Kozamernik (GIS). Na izbranih oglednih
točkah smo predhodno opredelili gozdno združbo
oz. rastiščni tip, izkopali talne profile, pobrali
vzorce tal za kemijske analize in popisali značilne
rastlinske vrste drevesne, grmovne in zeliščne
plasti, kar je bilo poleg drugih virov osnova za
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pripravo tiskanih gradiv za udeležence. Gradiva
so objavljena na interni strani ZGS in dostopna
v Gozdarski knjižnici v Ljubljani (Babij in sod.,
2019a, -b, -c, -d). Pri njihovi pripravi so nam
koristili viri avtorjev, ki jih navajamo v seznamu
literature; za bukove gozdove zlasti Marinček
(1987), Dakskobler (2008), Marinšek (2012), za
smrekove Zupančič (1999), Kutnar (2000), za
gozdove plemenitih listavcev in poplavne gozdove
Dakskobler in sod. (2013a, -b), vegetacijo visokih
barij Kutnar (2013), za vodilne združbe komentar
k vegetacijski karti Slovenije Marinček in Čarni
(2002) in komentar h kartam ožjih območij
Čarni in sod. (2003, 2008), rastiščne značilnosti
nekaterih glavnih združb (Košir, 2010) ter druga
znanstvena in strokovna literatura. Nomenklaturni
vir za imena rastlinskih vrst je Mala flora Slovenije
(Martinčič in sod., 2007).
Delavnica za panonsko območje je bila 4. junija
2019 na Goričkem, za primorsko 7. junija 2019 v
Brkinih z okolico, za dinarsko območje 10. junija
2019 na Snežniku in za alpsko 10. septembra 2019
na Pokljuki. Vseh štirih terenskih delavnic se je
skupaj udeležilo 120 ljudi, predvsem zaposlenih
na ZGS z vseh območnih enot.
Skupno smo na vseh štirih delavnicah prikazali 28 oglednih točk (Preglednica 1) in na njih
obravnavali 24 različnih rastiščnih tipov oz.
pripadajočih gozdnih združb (asociacije, subasociacije in geografske variante) (nomenklaturna
vira: Kutnar in sod., 2012; Šilc in Čarni, 2012).
Vrstni red rastišč, navedenih v Preglednici 1, je
skladen s Tipologijo gozdnih rastišč Slovenije
(Kutnar in sod., 2012), ki je bila narejena na
podlagi podobnosti ekoloških in vegetacijskih
razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov in
gozdnogospodarskega načrtovanja. Tipologija je
med različnimi slovenskimi institucijami (ZGS,
GIS, Biološki inštitut ZRC SAZU, Oddelek za
gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani) sporazumno sprejet sistem poimenovanja
gozdnih združb (sintaksonov) in rastišč. Prizadevamo si, da bi se Tipologija splošno uveljavila
na aplikativno-operativnem, raziskovalnem in
pedagoškem področju, saj omogoča enotno
obravnavanje gozdne vegetacije in primerljivost
v celotnem slovenskem prostoru.
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Fitoftorna sušica lawsonove paciprese
LATINSKO IME

Phytophthora lateralis Tucker & Milbrath

RAZŠIRJENOST

Bolezen so prvič zabeležili leta 1923 na zahodu Združenih
državah Amerike in v 1950-ih letih v Kanadi. V Evropi so prve
okužene sadike odkrili v Franciji (1996) in na Nizozemskem
(2004). Pozneje so bolezen zaznali tudi na Škotskem (2010),
Irskem (2011) in v Belgiji (2013). Natančen izvor vrste ni
znan, po predvidevanjih izhaja iz Azije.

GOSTITELJI

Primarni in najbolj občutljiv gostitelj je lawsonova pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana). Okužene so lahko tudi
druge vrste iz rodu Chamaecyparis: grahova pacipresa
(C. pisifera), topa pacipresa (C. obtusa) in tajvanska pacipresa (C. formosensis). Vrsta okužuje ameriški klek (Thuja
occidentalis) in orjaški klek (T. plicata). V ZDA se pojavlja
tudi na kalifornijski tisi (Taxus brevifolia).

OPIS

Phytophthora lateralis je glivolika alga, ki navadno okužuje
korenine, znani pa so tudi primeri okužb listov in vej. Na krajših
razdaljah se širi z vodo, ki prenaša zoospore (gibljive spore z
bičkom). Le-te se ob zadostni vlagi in zmernih temperaturah
sprostijo iz sporangijev. Zoospore kalijo in s hifami prodrejo
v korenine gostitelja ter tam povzročijo okužbo. Micelij se
širi po skorji vse do koreninskega vratu in naprej po deblu.
Odmrlo tkivo na dnišču debla je značilne plamenaste oblike
in daje vtis prepojenosti z vodo. Opazen je jasen prehod med
zdravim, belim in odmrlim tkivom, ki je cimetasto rjave barve
(sliki 3 in 4). Zaradi propada korenin postane krošnja bledo
zelena, pozneje rdečerjava. Če okužba izhaja iz korenin, je
sprememba barve krošnje enotna (slika 1), če gre za okužbe
z zoosporami iz zraka, pa rjavijo in propadajo le posamezni
deli krošnje (slika 2). Poleg zoospor se ob strani hif (od
tod latinsko ime: »lateralis«) oblikujejo tudi klamidiospore
(debelostenske nespolne spore) in oospore (mirujoče spore),
ki omogočajo preživetje patogena v zemlji in koreninskem
opadu ter kopenski prenos na daljše razdalje. P. lateralis lahko
v obliki klamidiospor v okuženi zemlji in opadu preživi tudi
do sedem let. Vrsta je aktivna v hladnem in vlažnem vremenu.
Temperature nad 30 °C zavirajo njen razvoj.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

• bledenje, rdečenje in končno rjavenje ter sušenje celotne
ali dela krošnje (sliki 1 in 2),
• nekroze korenin, koreninskega vratu in debla,
• cimetasto (lawsonova pacipresa) oz. rjavo (kalifornijska
tisa) obarvanje odmrlega dela skorje z jasno razmejitvijo
zdravega in odmrlega tkiva (sliki 3 in 4),
• občasno izločanje smole, ki lahko kaže na nekroze v skorji.

VPLIV

P. lateralis je agresivna vrsta, ki izredno hitro napreduje
in povzroči, da se okužene sadike posušijo v nekaj tednih,
odrasla drevesa pa v enem letu po okužbi. Okužbe korenin
praviloma povzročijo hitrejši propad dreves kot okužbe z
zoosporami iz zraka. V ZDA P. lateralis povzroča veliko
ekološko in ekonomsko škodo v drevesnicah ter naravnih gozdnih sestojih lawsonove paciprese. V Sloveniji
večjih sklenjenih sestojev primarnih gostiteljskih dreves
ni, so pa zaradi te tujerodne bolezni potencialno ogrožene številne okrasno posajene lawsonove paciprese v
parkih, vrtovih in na pokopališčih. Okužbe s P. lateralis
v naravnem okolju je izredno težko izkoreniniti, zato
velja posebno pozornost nameniti preventivnim ukrepom za preprečevanje vnosa bolezni in njenega širjenja.

MOŽNE ZAMENJAVE

Najočitnejše simptome P. lateralis lahko hitro zamenjamo
z drugimi vrstami fitoftor na iglavcih (npr. P. cinnamomi
in P. cambivora), pogoste so tudi zamenjave z mraznicami,
Armillaria spp. Sušenje poganjkov in vej gostiteljskih dreves
je pogosto posledica delovanja gliv Seiridium spp. (cipresov
rak), Kabatina thujae (odmiranje poganjkov cipresovk) in
Phomopsis juniperivora. Sušenje lusk lahko povzročijo tudi
ličinke tujinega zavrtača (Argyresthia thuiella). Odmiranje
delov krošnje gostiteljskih dreves je lahko tudi posledica
abiotskih dejavnikov. 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)

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: Enakomerna sprememba barve krošnje kot posledica okužbe
korenin (foto: Ian Murgatroyd, FERA)
Slika 2: Sušenje posameznih vej kot posledica zračnih okužb, ki se širijo z
roba krošnje proti deblu (foto: Ian Murgatroyd, FERA)
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Slika 3: Cimetasto rjava nekroza na dnišču debla lawsonove paciprese
z značilno plamenasto obliko in jasno mejo med zdravim in odmrlim
tkivom (foto: Dominique Piou, www.forestphytophthoras.org)
Slika 4: Nekroza debla lawsonove paciprese kot posledica zračne okužbe
(foto: Gilbert Douzon, www.forestphytophthoras.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) ter v okviru programa mladih raziskovalcev.
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Aljaški smrekov podlubnik
LATINSKO IME

Dendroctonus rufipennis (Kirby, 1837)

RAZŠIRJENOST

Splošno razširjen je v smrekovih gozdovih Severne Amerike
(od Aljaske, preko Kanade do ZDA). V Sloveniji in v Evropi
ga še nismo zasledili.

GOSTITELJI

Napada vse severnoameriške vrste smrek (Picea sp.),
predvsem stožčasto smreko (P. glauca) in črno smreko
(P. mariana) na severu, Engelmannovo smreko (P. engelmannii) in sitko (P. sitchensis) na zahodu ter rdečo smreko
(P. rubens) na vzhodu Severne Amerike. Potencialno
bi lahko bila gostiteljica tudi evropska navadna smreka
(P. abies). Prednostno naseli podrta, oslabela in stara drevesa.

OPIS

D. rufipennis je relativno velik (4–7 mm dolg in 3 mm širok),
cilindričen, temno rjav do črn podlubnik z rdečkastorjavimi
pokrovkami. Odrasli in ličinke živijo in se prehranjujejo v živem
delu skorje, floemu oz. ličju in v kambiju, s čimer povzročajo
sušenje drevja. Hrošči izletijo iz drevesa, ko temperatura preseže 16 °C, in poiščejo ustreznega gostitelja. Višek rojenja je
maja in junija. Samica prva naseli drevo in s feromoni privabi
druge osebke svoje vrste. Hrošči najprej naselijo spodnji del
debla. Samec se pari le z eno samico. Po oploditvi samica
vzdolž lesnih vlaken izdela materinski rov, dolg okoli 13 cm,
in vanj odloži okoli sto jajčec. Starševski hrošči lahko izletijo
iz drevesa in zasnujejo še eno generacijo na istem ali drugem
gostitelju. Ličinke naredijo lastne rove pravokotno na materinskega. Vsak rov se širi in zaključi z razširjeno bubilnico, kjer
se ličinka zabubi. Odrasli hrošči izletijo skozi okrogle izletne
odprtine v skorji. Razvoj D. rufipennis se zaključi v 1 do 3
letih, odvisno od podnebja in vremenskih razmer. Izleganje
hroščev pogosto ni sinhronizirano, zato je v eni sezoni lahko
več rojenj. Prezimijo ličinke in hrošči. Preden hrošč izleti,
nujno potrebuje obdobje prezimovanja.
V ugodnih razmerah je D. rufipennis nagnjen k namnožitvam.
Izbruhi so povezani z nadpovprečno toplim vremenom, po
navadi jih sprožijo izredni dogodki (ujme, neustrezno gospodarjenje z gozdovi). Namnožitve se praviloma pojavljajo v
starejših smrekovih sestojih. Hrošči lahko letijo 2–3 km daleč.

Na daljše razdalje se vrsta širi z neolupljenim in nesušenim
žaganim lesom, neobdelano hlodovino in neobdelanim lesenim
pakirnim materialom s skorjo.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

• sušenje dreves, v glavnem smreke (slika 1),
• cilindrično ali kot pokovka oblikovane gmote smole na
mestu vhodnih odprtin (slika 2),
• rovni sistemi v skorji (materinski rovi so ravni, po dolžini
enako široki, okoli 13 cm dolgi ter vzporedni s potekom
lesa, začetni del materinskega rova (1–2 cm) je po navadi
diagonalno zakrivljen; rovi ličink potekajo radialno na
materinskega in se šele na koncu razširijo (do 1 cm) ter
zaključijo z bubilnico, rovi ličink so polni zbite črvine)
(slika 3),
• opečnato do krem obarvana vsipana črvina v razpokah
skorje ali na koreničniku (slika 4),
• jajčeca, ličinke, bube in temnorjavi odrasli hrošči
(4–7 mm) (slika 5).

VPLIV

D. rufipennis velja za eno najbolj uničujočih žuželk smrekovih
gozdov v Severni Ameriki. Ob pojavu izbruha lahko hrošči
napadejo tudi zdrava drevesa in povzročijo velikopovršinsko
uničenje smrekovih gozdov. Poleg sušenja dreves napad
D. rufipennis povzroči okužbo drevesa z glivami modrivkami, ki povzročijo zmanjšanje ekonomske vrednosti lesa.
Izbruhi se redno pojavljajo vzdolž zahodne obale ZDA, kjer
so podobne podnebne razmere kot v zahodni Evropi, zato
bi vnos tega škodljivca v Evropo verjetno lahko povzročil
velike negativne posledice tudi pri nas.

MOŽNE ZAMENJAVE

Morfološko je podoben orjaški smrekov ličar (D. micans),
ki je domoroden v Evropi. Obe vrsti se pojavljata na smreki,
a se razlikujeta po obliki rovnega sistema. Rovni sistemi
D. rufipennis so podobni rovom domorodnega osmerozobega
smrekovega lubadarja (Ips typographus).

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Smrekov sestoj ob napadu aljaškega smrekovega podlubnika
(foto: William M. Ciesla, Forest Health Management International,
Bugwood.org)
Slika 2: Oranžna do krem obarvana gmota smolnate črvine ob
vhodnih odprtinah na deblu (foto: Darren Blackford, USDA Forest
Service, Bugwood.org)
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Slika 3: Rovni sistem aljaškega smrekovega podlubnika pod lubjem
(foto: Darren Blackford, USDA Forest Service, Bugwood.org)
Slika 4: Opečnata do krem obarvana črvina v razpokah skorje
debla ob napadu aljaškega smrekovega podlubnika (foto: David
J. Moorhead, University of Georgia, Bugwood.org)
Slika 5: Odrasel aljaški smrekov podlubnik (foto: William M.
Ciesla, Forest Health Management International, 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).

Babij, V., Kutnar, L., Marinšek, A., Kermavnar, J.: Delavnice s področja fitocenologije in pedologije
za pripravo strokovnih izhodišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij

Preglednica 1: Seznam gozdnih rastiščnih tipov in pripadajočih združb (sintaksonov) na štirih terenskih fitocenološko-pedoloških delavnicah v letu 2019. Šifre, vrstni red in poimenovanje rastiščnih tipov ter združb so v
skladu s Tipologijo gozdnih rastišč Slovenije (Kutnar in sod., 2012).

združba črne jelše in podaljšanega šaša
(Carici elongatae-Alnetum glutinosae)

+

531 Dobovje in
dobovo belogabrovje

združba doba in navadnega kovačnika
(Lonicero caprifolii-Quercetum roboris)

+

531 Dobovje in
dobovo belogabrovje

drugotna združba črne jelše in migaličnega šaša
(Carici brizoidis-Alnetum glutinosae) na dobovem rastišču

+

543 Predpanonsko
gradnovo belogabrovje

združba navadnega gabra in čremse
(Pruno padi-Carpinetum betuli)

+

543 Predpanonsko
gradnovo belogabrovje

združba navadnega gabra in čremse (Pruno padi-Carpinetum betuli)
s prevladujočo bukvijo v drevesni plasti

+

531/543 Prehodna oblika med
dobovjem in belogabrovjem

prehodna oblika gozda med združbama Lonicero
caprifolii-Quercetum roboris in Pruno padi-Carpinetum betuli

+

544 Primorsko
belogabrovje in gradnovje

združba navadnega gabra in pirenejskega ptičjega mleka
(Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum)

+

565 Primorsko hrastovje in
črnogabrovje na apnencu

združba črnega gabra in jesenske vilovine
(Seslerio autumnalis-Ostryetum)

+

593 Primorsko bukovje

združba bukve in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Fagetum)

+

600 Podgorskogorsko lipovje

združba navadne lipe in navadne potonike
(Paeonio officinalis-Tilietum platyphylli)

+

633 Primorsko gorsko
bukovje – podtip z
bledorumenim koreničnikom

združba bukve in velecvetne mrtve koprive z
bledorumenim koreničnikom (Lamio orvalae-Fagetum
pseudofumarietosum albae)

+

634 Alpsko bukovje
s črnim telohom

združba bukve in trilistne vetrnice s črnim telohom
(Anemono trifoliae-Fagetum var. geogr. Helleborus niger)

641 Dinarsko jelovo bukovje

združba bukve in spomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum)

+

633/641 Bukovje na
karbonatnih kamninah

sestoj črnega bora, kamor se vrača bukev

+

643 Predalpsko jelovo
bukovje

združba bukve in gozdnega planinščka
(Homogyno sylvestris-Fagetum)

651 Gorsko-zgornjegorsko
javorovje z brestom

združba gorskega javorja in velecvetne mrtve koprive
(Lamio orvalae-Aceretum pseudoplatani)

+

682 Dinarsko zgornjegorsko
bukovje s platanolistno zlatico

združba bukve in platanolistne zlatice z velecvetnim čobrom
(Ranunculo platanifolii-Fagetum var. geogr. Calamintha grandiflora)

+

684 Dinarsko
podalpinsko bukovje

združba bukve in kopjaste podlesnice
(Polysticho lonchitis-Fagetum)

+

691 Planinsko smrekovje na
karbonatni podlagi

združba smreke in golega lepena
(Adenostylo glabrae-Piceetum)

692 Dinarsko
mraziščno smrekovje

združba smreke in tevja
(Hacquetio-Piceetum)

701 Macesnovje

združba macesna in navadnega slečnika (Rhodothamno-Laricetum)

731 Kisloljubno
gradnovo bukovje

združba bukve in pravega kostanja
(Castaneo-Fagetum)

+

+

731 Kisloljubno
gradnovo bukovje

drugotna združba gradna in navadnega črnilca (Melampyro
vulgati-Quercetum petraeae) na rastišču kisloljubnega bukovja

+

+

802 Smrekovje s
smrečnim resnikom

združba smreke in smrečnega resnika
(Rhytidiadelpho lorei-Piceetum)

811 Barjansko
smrekovje

združba smreke in šotnega mahu z migaličnim šašem
(Sphagno-Piceetum var. geogr. Carex brizoides)

812 Vegetacija
visokih barij

mozaik združb visokobarjanske vegetacije in združb barjanskega
ruševja (Pino mugi-Sphagnetum s.lat. in Sphagno-Pinetum mugo)
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dinarsko
(Snežnik)

521 Nižinsko
črnojelševje

primorsko
(Brkini)

Gozdna združba

panonsko
(Goričko)

Gozdni rastiščni tip s
pripadajočo šifro

alpsko
(Pokljuka)

Ogledne točke delavnic po
geografskih območjih in lokacijah

+

+

+
+
+

+

+
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V izbor oglednih točk smo na vsaki delavnici
vključili nekaj značilnih gozdnih združb za določeno geografsko območje in nekaj posebnih oz.
takšnih, ki so večinoma zastopane na manjših
površinah. Obravnavali smo rastišča na karbonatnih in nekarbonatnih geoloških podlagah ter
conalne in aconalne združbe v višinskem razponu
od 170 do 1550 m n. m. Med posebnimi in ekološko zanimivimi manjšinskimi združbami smo
predstavili dve združbi plemenitih listavcev: lipe
in navadne potonike (Paeonio officinalis-Tilietum
platyphylli, slika 1) ter združbo gorskega javorja in
velecvetne mrtve koprive (Lamio orvalae-Aceretum
pseudoplatani), subasociacijo združbe bukve in
velecvetne mrtve koprive z bledorumenim koreničnikom na izrazito skalovitem rastišču (Lamio
orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae, sliki
2 in 3), barjansko smrekovje z združbo smreke
in šotnega mahu z migaličnim šašem (Sphagno-Piceetum var. geogr. Carex brizoides) ter dinarsko
mraziščno smrekovje z združbo smreke in tevja
(Hacquetio-Piceetum). Najvišje ležeča ogledna
točka je bil macesnov gozd, ki je kot samostojno
rastišče pri nas utemeljeno šele dobro desetletje;

raziskovali so ga zlasti Zupančič, Žagar, Dakskobler, Kutnar, Rozman, Seliškar, Leban in Poljanec
v prispevkih od leta 2006 do 2019. Izbrali smo
nekaj primerov drugotnih združb: združbo črne
jelše in migaličnega šaša (Carici brizoides-Alnetum
glutinosae) na dobovem rastišču, združbo gradna
in navadnega črnilca (Melampyro vulgati-Quercetum petraeae) na rastišču kisloljubnega bukovja na
Goričkem in v Brkinih, združbo črnega gabra in
jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Ostryetum)
na rastišču primorskega bukovja in sestoj črnega
bora na rastišču bukovja na karbonatni podlagi
ter skušali pojasniti njihov nadaljnji razvoj v
smeri proti potencialno naravni vegetaciji. Na
izbranih rastiščih smo ob izkopanih talnih profilih
spoznavali naslednje talne tipe (Urbančič in sod.,
2005; Marinšek, v pripravi): ravninski in pobočni
pseudoglej, hipoglej, distrična in evtrična rjava
tla, distrični ranker, rjava pokarbonatna tla, rendzine, litosol (pobočni grušč), podzol (sliki 6 in
7) in šotna tla. Pri vsaki združbi smo obravnavali
njeno splošno razširjenost v Sloveniji, ekologijo in
rastiščne dejavnike, razvojne značilnosti, geološko podlago, tip tal ter rastlinske vrste drevesne,

Slika 1: Rastišče plemenitih listavcev v primorskem območju – združba navadne lipe in navadne potonike
(Paeonio officinalis-Tilietum platyphylli) na nestabilnem pobočnem grušču, ki jo označuje pestra vrstna sestava
rastlin. Brkinski rob na stiku fliša in apnenca, junija 2019. (Foto: M. Guček)
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Slika 2: Gozd bukve in velecvetne mrtve koprive z bledorumenim koreničnikom (Lamio orvalae-Fagetum pseudofumarietosum albae) porašča izrazito skalnate terene. Zaradi apnenčaste matične podlage in izrazito razgibane
topografije ter vrtačastega terena so se na umirjenih delih terena razvila žepasta rjava pokarbonatna tla, ki se
izmenjujejo z rendzinami na pobočjih in skalah. Delavnica v primorskem območju, pod vzpetino Glavičina,
zahodno od Staroda; junija 2019. (Foto: L. Kutnar)

Slika 3: Bledorumeni koreničnik (Pseudofumaria alba)
raste na apnenčastem skalovju in grušču v dinarskem
in primorskem območju Slovenije in je značilna vrsta
posebne subasociacije primorskega gorskega bukovja,
prikazanega na prejšnji fotografiji. (Foto: L. Kutnar)
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Slika 4: Trilistna vetrnica (Anemone trifolia) je značilnica
bukovih gozdov v alpskem in predalpskem območju
severozahodne Slovenije. Na Pokljuki se redno pojavlja in jo tudi po koncu cvetenja zlahka prepoznamo
po značilnih enostavnih tridelnih stebelnih listih.
(Foto: L. Kutnar)
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grmovne in zeliščne plasti. Z udeleženci smo razmišljali o načrtovalskih in gojitvenih možnostih na
primerih konkretnih rastišč, njihovih posebnostih
in naravovarstvenih vidikih.
Po izvedbi delavnic smo opravili anonimno
spletno anketo, ki jo je veljavno izpolnilo 59 udeležencev. Skupno 95 % anketirancev je delavnice
ocenilo z ocenama prav dobro ali odlično. Na
vprašanje o vsebinah, rastiščih in združbah, ki bi
jih želeli udeleženci v prihodnosti še obravnavati,
so navedli zlasti različne tipe bukovij, predvsem kisloljubna, podrobno obravnavo dinarskih
jelovo-bukovih gozdov po subasociacijah ter
prepoznavanje malopovršinskih združb. Med
posameznimi predlogi so bila izpostavljena tudi
smrekovja in jelovja. Nekateri udeleženci si želijo
še več aplikativnih vsebin, povezanih z gojenjem
gozdov, zlasti z zagotavljanjem ustrezne drevesne
sestave glede na izbrano rastišče.
Terenske delavnice na temo gozdnih rastišč,
vegetacije in tal v sodelovanju GIS in ZGS so
razmeroma ustaljena praksa vse od leta 1997
(pregled v Kutnar, v pripravi). V posameznih
gozdnogospodarskih območjih (GGO) so bile

terenske delavnice na osebno pobudo lokalnih
gozdarjev izvedene tudi večkrat. V letu 2019 je
bil obseg po številu delavnic in udeležencev širši
zaradi priprav gozdnogospodarskih načrtov vseh
GGO za naslednje desetletno obdobje. Pri obravnavi fitocenoloških vsebin s posameznimi GGO
že dolgo sodelujejo tudi raziskovalci (nekdanji in
še zaposleni) Biološkega inštituta ZRC SAZU; I.
Dakskobler zlasti z GGO Sežana in GGO Tolmin
ter A. Čarni, L. Marinček, A. Marinšek, U. Šilc,
P. Košir, I. Zelnik, med drugim npr. pri pripravi
vegetacijskih kart gozdnih združb 1 : 50.000 listov
Novo mesto (2003), Ljubljana (2006), Murska
Sobota (2008) s komentarji k združbam. Vsestransko koristno je sedanje in preteklo sodelovanje z
Oddelkom za gozdarstvo Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani (A. Rozman, † D. Robič).
Stalno sodelovanje med institucijami na področju poznavanja in proučevanja gozdne vegetacije
je nujno pri celostni obravnavi gozdnih rastišč za
sonaravno usmerjanje razvoja gozdov v okviru
gozdnogospodarskega načrtovanja in pomembno
za posodobljenje in izboljšanje podlag gozdnogospodarskih načrtov.

Slika 5: Udeleženci fitocenološko-pedološke delavnice v alpskem območju spoznavamo barjansko smrekovje in
vegetacijo visokih barij. Barje Šijec, septembra 2019 na Pokljuki. (Foto: M. Guček)
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Effects of Disturbance on Understory Vegetation across
Slovenian Forest Ecosystems
Učinki motenj na pritalno vegetacijo v slovenskih gozdnih
ekosistemih
Izvleček
Zeliščna pritalna vegetacija predstavlja ključno
komponento biotske raznovrstnosti gozdov
zmernega pasu v Evropi. V prispevku smo
ovrednotili spremembe raznovrstnosti in sestave
pritalne vegetacije v reprezentativnih slovenskih
gozdnih ekosistemih v obdobju med 2004/05 in
2014/15. Na 10 različnih raziskovalnih območjih
v gospodarskih gozdovih, od nižinskih listnatih
gozdov, preko mešanih gozdov v srednjih nadmorskih višinah, do gorskih iglastih gozdov, smo
izvedli popise vegetacije na skupno 60 ploskvah.
Izbrana območja in ploskve so del mednarodnega
omrežja, ki je bilo vzpostavljeno v okviru programa ICP Forests, katerega cilj je ocena stanja
gozdov v Evropi. Z namenom, da bi ocenili vpliv
motenj na dinamiko pritalne gozdne vegetacije,
smo ocenili učinke naravnih in/ali antropogenih
motenj na gozd. Pri tem smo upoštevali motnje,
ki povzročajo opazno škodo na drevju in pritalnih plasteh gozda, in sicer na pritalnih plasteh
vegetacije in na zgornjih plasteh tal. V obdobju
desetih let se je skupno število rastlinskih vrst na
10 raziskovalnih območjih (pestrost gama) statistično značilno zmanjšalo, in sicer iz 272 na 243
rastlinskih vrst, medtem ko se povprečno število
vrst na območje oz. ploskev ni znatno spremenilo.
Srednje vrednosti Shannonovega indeksa pestrosti
in indeksa vrstne poravnanosti so se na večini
območji v povprečju povečale. Stopnja zastiranja
(pokrovnosti) večine pogostejših rastlinskih vrst
se je v tem obdobju tudi povečala. Srednja vrednost ocen motenj na območje se je povečala iz
0,8 % v 2004/05 (razpon od 0 % do 2,5 %) na 16,3
% v 2014/15 (razpon od 5,0 % do 38,8 %), kar
se je pokazalo tudi v zmanjšanju zastiranje vseh
plasti vegetacije, vključno z zastiranjem drevesne
plasti. Na območjih z večjo intenziteto motenj so
se pokazale večje spremembe vrstne sestave kot
na območjih z manj motenj, kar kaže na to, da
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so v proučevanem obdobju motnje pomembno
prispevale k spremembi vrstne sestave pritalne
vegetacije. Namesto pričakovanega povečanja
števila rastlinskih vrst zaradi vpliva motenj naši
rezultati kažejo na (vsaj kratkoročno) zmanjšanje števila vrst, kar je verjetno posledica nadomeščanja gozdnih specialistov s pogostejšimi
rastlinskimi vrstami, ki imajo v splošnem širšo
ekološko nišo.
Ključne besede: vegetacijska dinamika; pestrost
vaskularnih rastlin; pritalna gozdna vegetacija;
motnja; spremljanje stanja gozdov; gozdovi zmernega pasu
Objavljeno v:
KUTNAR, Lado, NAGEL, Thomas Andrew,
KERMAVNAR, Janez. 2019. Effects of disturbance on understory vegetation across Slovenian
forest ecosystems.

Forests 10: 16 str
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.3390/f10111048
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Iz tujih tiskov
Extent, distribution and origin of non-native forest tree species
in Europe
Obseg, razširjenost in izvor tujerodnih gozdnih drevesnih vrst
v Evropi
Izvleček
Upravljanje tujerodnih drevesnih vrst v evropskih
gozdovih ima dolgo zgodovino, toda informacije
o trenutnem številu in geografski razširjenosti
teh vrst v evropskih gozdovih so nepopolne in
razpršene po različnih naborih podatkov. Namen
raziskave je bila izvedba popisa najbolj pogostih
tujerodnih drevesnih vrst v evropskih gozdovih
ter analiza obsega njihovega trenutnega gojenja,
geografske razširjenosti in geografskega izvora.
Naši rezultati kažejo, da trenutno v evropskih
gozdovih in provenienčnih poskusih raste najmanj 150 tujerodnih drevesnih vrst. Rodovi, ki so
zastopani z največjim številom vrst, so evkalipti,
bori, akacije in jelke. Vrste, ki rastejo na največjih površinah, so Robinia pseudoacacia (2,44
milijona ha), Eucalyptus globulus (1,46 milijona
ha), Picea sitchensis (1,16 milijona ha) in Pseudotsuga menziesii (0,83 milijona ha). Skupno je
mogoče tujerodne drevesne vrste v Evropi najti
na površini približno 8,54 milijona ha ali 4,0 %
evropske gozdne površine, pri čemer pet najbolj
razširjenih vrst predstavlja do 77 % te površine.
Največje število od teh 150 vrst je bilo vnesenih
iz Severne Amerike (71), ki ji sledita Azija (45) in
Avstralija (20). Severnoameriške vrste zavzemajo
daleč največjo površino.
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Ključne besede: tujerodne drevesne vrste, neavtohtone drevesne vrste, invazivne vrste, provenienčni poskusi, geografska razširjenost, plantažno
gozdarstvo
Objavljeno v:
BRUS, Robert, PÖTZELSBERGER, Elisabeth,
LAPIN, Katharina, BRUNDU, Giuseppe, ORAZIO,
Christophe, STRAIGYTE, Lina, HASENAUER,
Hubert. 2019. Extent, distribution and origin of
non-native forest tree species in Europe.

Scandinavian journal of forest research 34,
7: 533-544 str
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1080/02827581.2019.1676464
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Doživetje 25. IUFRO svetovnega kongresa in delčka Brazilije
Piše se september 2019 in teden dni pred odhodom
v Brazilijo si ponovno ogledam film z naslovom
Medicine man, ki so ga slovenili Zadnji dnevi
raja. Film, rdeča nit katerega se plete okrog
prizadevanj znanstvenikov Roberta Campbella
(igra ga Sean Connery) in Rae Crane (igra jo
Lorraine Bracco) za sintezo naravnega zdravila
proti raku, slika kontrast med pravljičnostjo
amazonskega pragozda z vso svojo pestrostjo
rabe in sobivanjem domorodnih skupnosti na
eni ter na videz sebičnimi aktivnostmi in močjo
svetovnih (farmacevtskih) korporacij na drugi
strani. Misel na drugačnost in raznolikost tega
dela planeta, ki pritegne še tako ravnodušnega
slehernika, me je polnila z energijo za opravljanje
rednega dela v službi in premagovala neučakanost
na težko pričakovani obisk tega raja. Navdušen
sem bil nad idejo, da bom kmalu sam doživel ta
neokrnjena in prostrana območja gozdov, dele
katerih še ni videlo človeško oko, da bi odkrilo
vse rastlinske in živalske vrste. Čeprav z rahlo
grenkim priokusom stanja tropskih gozdov, ki se
je v četrt stoletja od izida filma na videz le malo
izboljšalo. Ekskluzivnost, estetskost in uporabnost

premnogih tropskih lesov še vedno oblikujejo
povpraševanje po slednjih, privlačnost ravnic
v kombinaciji z rodovitnimi tlemi in ugodnim
podnebjem pa ohranja relativno visoke oportunitetne stroške gozdnih površin. Posledica je tako
ali drugačno poseganje v gozdove v plemenitem
imenu znanosti, rudarstva in kmetijstva; proces,
ki je srednjeevropskim narodom znan že od
razsvetljenstva naprej.
Prvotni namen potovanja v Brazilijo je bila
udeležba na svetovnem kongresu Mednarodne
zveze gozdarskih raziskovalnih organizacij IUFRO
(angl. International Union of Forest Research
Organisations). V 127. letni zgodovini je svetovni
kongres prvič potekal v latinski Ameriki, točneje v
brazilskem mestu Curitiba (izgovorjava Kuričiba).
Kongres je dogodek, ki človeku ostane v spominu
še dolgo – delno zaradi spoznavanja novih tem in
vsebin na področju gozdarstva in z gozdom povezanih disciplin, delno zaradi ponovnega srečanja
s poznanimi gozdarskimi kolegi in sklenitvi novih
poznanstev, ter delno zaradi odkrivanja geografskih, kulturnih in kulinaričnih čarov gostujočega
mesta in države. Več kot 2.500 raziskovalcev,

Slika 1: Botanični vrt mesta Curitibe (foto: V. Leban)
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znanstvenikov in strokovnjakov iz 92 držav se je
udeležilo tega zgodovinskega dogodka, na katerega
so bili organizatorji posebno ponosni, kar so tekom
kongresa tudi večkrat poudarili. Zaradi relativne
bližine je okrog 40% udeležencev na kongres, ki
je trajal od 29. septembra do 5. oktobra 2019,
pripotovalo iz držav Južne in Srednje Amerike.
Prizorišče kongresa, petindvajsetega po vrsti,
je bilo razstavišče Expo Unimed na obrobju glavnega mesta zvezne države Paraná. Curitiba leži v
eni od 26 brazilskih zveznih držav, ki z velikostjo
malce manj kot 200.000 km2 pokriva 2,4% ozemlja
trenutno pete največje države na planetu Zemlja.
Glavno mesto je postavljeno na plato subtropskega
pasa na južni polobli, približno 930 metrov nad
morjem, in nudi udoben habitat okrog 1,9 milijona
prebivalcem vseh narodnosti in ras. Kot sem spoznaval tudi med kasnejšim popotovanjem okrog
države, Brazilce zaznamujejo izredna prijaznost,
zaupljivost in zgovornost. Navzlic mnogim opozorilom o nevarnostih brazilskega kriminala, se
more turist po mestnih ulicah in podeželskih trgih
sprehajati brezskrbno in sproščeno. Ob morebitnih
dvomih o trenutni lokaciji ali pri iskanju prave poti,

Slika 2: Ozkolistna aravkarija (Araucaria angustifolia
(Bertol.) Kuntze) v mestnem parku (foto: V. Leban)
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pa se lahko brez zadržkov obrne na domačine, ki
si vedno vzamejo dovolj časa za pogovor, četudi
bo slednji potekal z mahanjem rok in drugimi
gestami, ki bolj spominjajo na pantomimo, kot
na resen dialog.
Strokovni del kongresa z naslovom Raziskovanje gozdov in sodelovanje za trajnostni razvoj
(angl. Forest Research and Cooperation for Sustainable Development) je bil oblikovan okrog petih
tem, ki so jih organizatorji prepoznali kot ključne,
in sicer gozdovi za ljudi, gozdovi in podnebne
spremembe, gozdovi in gozdni proizvodi za bolj
zeleno prihodnost, biotska raznovrstnost, ekosistemske storitve in biološke invazije ter gozdovi in
interakcija s tlemi in vodo. Okrog 2.600 prispelih
izvlečkov je bilo razporejenih v 4 plenarne seje,
17 pod-plenarnih sej, 195 sej z referati in 128
predstavitev posterjev. Poseben poudarek je bil
dan večnamenskosti gozdov in pomenu nelesnih
gozdnih proizvodov za domorodne skupnosti
na celini. Slednja ideja se je odražala tudi na
razstavnem prostoru, kjer so – poleg Švedov, ki
so prepričljivo in glasno vabili v Stockholm na
naslednji svetovni kongres – največ prostora zavzemali lokalni obrtniki, ki so ponujali raznorazne
tradicionalne izdelke iz naravnih materialov; od
glasbil, obeskov in šatuljic, do kulinaričnih dobrot
in kozmetike. Organizacijsko so se gostitelji zelo
izkazali, saj razen manjših tehničnih težav z akustičnimi pripomočki, drugih neprilik udeleženci
nismo beležili.
Dan po zaključku kongresa, ko je večina
na kongresu prisotnih že sedla na letala in se
odpravila proti domu, sem kupil vozovnico
za turistični vlak Serra Verde Express. Vlak, ki
odpelje s presenetljivo natančnostjo in vozi z
ravno tako presenetljivo hitrostjo, velja za redek
fenomen na tem kontinentu. Tekom 20. stoletja
so namreč promet skoraj v celoti preusmeril na
ceste. Za razdaljo slabih 100 km skozi barvito in
razgibano pokrajino med mestoma Curitiba in
Morretes vlak potrebuje štiri ure. Turist lahko v
tem času dodobra okusi pestrost bioma atlantskih
gozdov (brazilsko Mata Atlantica), ki ga sestavljajo
mnogoteri listavci, palme in njim podobne vrste,
bromelije, lijane, orhideje ter druge parazitske in
polparazitske rastline, ki gostujejo na deblih in
vejah dreves. Večina vrst očara s svojo barvitostjo,
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Slika 3: Slapovi Iguazú na argentinsko-brazilski meji oblikujejo največji sistem slapov na svetu (foto: V. Leban)

velikostjo, posebnostjo oblik ali drugimi evolucijskimi rešitvami. Zaradi naravnosti je območje zelo
priljubljeno za pohodnike in gornike, ki morejo
šotoriti na lokacijah, primerno opremljenih s
potrebno infrastrukturo, in podobnega videza
kot kampi v Evropi.
Ne glede na udobnost vožnje z vlakom, sem
za prevoze v naslednjih desetih dneh izbral prevozno sredstvo, ki je obetalo najbolj samosvoje
premikanje od enega do drugega kraja. To je bil
avtomobil z majhno prostornino motorja in posledično majhno porabo etanola. Ne nujno najbolj
ekološka rešitev, ampak morda sprejemljivejša
od fosilnih goriv. V veliko pomoč so storitve
spletnih zemljevidov, čeprav bi avtokarta enako
dobro služila navigaciji po odlično vzdrževanih,
širokih cestah znotraj Parané, ki so povrh vsega
še dobro opremljene s tablami, radarji in ležečimi
policaji. Pot po glavni regionalni hitri cesti od
Curitibe do slapov Iguazú (portugalsko Cataratas
do Iguaçu) ob brazilsko-argentinsko-paragvajski
tromeji sem popestril z ogledom raznih drugih
slapov, parkov, državnih gozdov, naravoslovnih
in narodnih muzejev ter drugih uspehov brazilskega inženirstva. Med slednjimi nedvomno
izstopa do nedavno največja hidroelektrarna in
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jez Itaipu, ki je prepoznan kot eden od sedmih
čudes modernega sveta. Na mejni reki Paraná je
v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja zrasel skupni
projekt Paragvajske in Brazilske vlade, ki danes

Slika 4: Bodičasti izrastki na skorji pernambuka
(Paubrasilia echinata Lam. (foto: V. Leban)
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pokriva skoraj 90% in 20% vseh potreb po električni energiji v Paragvaju oziroma Braziliji. Skoraj
osem kilometrov dolg jez, ki v višino sega malo
manj kot 200 metrov, reko dobesedno preseka in
jo nad jezom spremeni v 170 km dolgo jezero.
Poleg na inženirskem, se je zvezna vlada v
preteklosti potrudila tudi na naravovarstvenem
področju in namenila kar nekaj površin za vzpostavitev in ohranitev čim bolj naravnega stanja
(avtohtonih) gozdov. Vsi taki gozdovi so označeni
kot državni gozdovi in imajo pomembno izobraževalno in ekološko vlogo. Pri poskusu vstopa v
državni gozd Vila Velha me je varnostnik pred
vhodom prijazno odslovil, češ da se sam po parku
ne smem potepati. Srečo sem se odločil poskusiti
v državnem gozdu Irati, kjer je bil varnostnik pri
volji za klepet, četudi se je zavedal nerodnosti do
katerih lahko pripelje pogovor v tujem jeziku.
Štiri zgledno urejene tematske poti vodijo skozi
atlantski gozd, kjer človek pobližje spozna floro
in favno, ki razen imen družin ali redov nima
veliko skupnega s srednjeevropsko. Pohodnik

se med drugim sreča z brazilskim nacionalnim
drevesom pernambuk (Paubrasilia echinata Lam.)
in Pinheiro-do-Paraná ali ozkolistno aravkarijo
(Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze), ki ima
poseben simboličen pomen v državi Paraná. Sicer
vsestransko uporabno vrsto, kateri je posvečen
marsikateri park v okolici večjih mest, danes najpogosteje srečamo v kulinariki, kjer na najrazličnejše načine pripravljamo njena pet centimetrska
semena. V naravnih gozdovih, še pogosteje pa v
nasadih, se pohodnik sreča z vednozeleno rastlino
z imenom mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil.),
katerih liste domačini radi posušijo, kasneje pa
prelijejo s toplo vodo in srkajo iz posebnih, za to
narejenih bučnih posod. Podobne užitke izkušajo tudi v severnem delu province Misiones v
Argentini, kamor sem se podal na dvodnevni izlet.
V družbi biologov Maria in Daniele smo obiskali
87.000 ha velik naravni rezervat San Jorge v lasti
gozdarsko-lesarskega podjetja Arauco ter prespali
v parku Urugua-i, ki skupaj z delom na brazilski
strani tvori enega večjih naravnih gozdnih kom-

Slika 5: Mozaično krajino gozdnih nasadov in kmetijskih površin presekajo odseki cest, ki so praviloma speljane
po reliefu (foto: V. Leban)
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pleksov v tem delu celine. Odmaknjen od bučne
civilizacije in v družbi predstavnikov papagajev,
kuščarjev in drugih sesalcev, ki so razsajali pozno
v noč, sem nočitev v spomladanskih gozdnatih
predelih doživel kot sproščujoče in nadvse romantično doživetje, podobno kot jutranjo osvežitev v
bližnji reki in zajtrk na terasi eko-hostla.
Vožnja po podeželju je bila letnemu času primerno prijetna, k čemer je prispevala tudi strpnost
brazilskih voznikov, ki se jim običajno ne preveč
mudi. Med vožnjo čez zvezno državo more voznik,
še raje pa ostali sopotniki, uživati v pogledu na
hribovito pokrajino z izmenjujočimi gozdovi,
kmetijskimi površinami, naselji in gozdnimi
nasadi. Na okrog 1,1 milijona hektarjih gozdnih
nasadov v zvezni državi Paraná najpogosteje
(v 70%) srečamo raznorazne bore (Pinus sp.), ki
jih občasno zamenjajo evkaliptusi (Eucalyptus
sp.), brazilski kavčukovci (Hevea brasiliensis Müll.
Arg.) in druge vrste. Nazoren je podatek, da se na
legalen način več kot 80% okroglega lesa v Braziliji
proizvede ravno iz gozdnih nasadov, medtem ko
preostalih 38 milijonov m3 pridobijo iz naravnih

Slika 6: Deblo in korenine »panamskega drevesa«
(Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.) v botaničnem vrtu
v Rio de Janeiru (foto: V. Leban)
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gozdov. Skupaj se torej v celotni državi, ki jo v
59% pokrivajo gozdovi, proizvede 275 milijonov
m3 okroglega lesa (podatki veljajo za leto 2017)
ali okrog 55 m3 na kvadratni kilometer gozdov
(za primerjavo znaša v Sloveniji to povprečje
okrog 400 m3/km2). V zadnjih desetih letih se
je količina posekanega lesa iz naravnih gozdov
skoraj razpolovila, kar sovpada s trendi razvoja
gozdno-lesne industrije: v prvi polovici 20. stoletja je prevladovala proizvodnja žaganega lesa
in furnirja iz aravkarijevine, kateri se je v 50ih in
60ih letih pridružila imbuievina (Ocotea porosa L.
Barr.), proizvodnja pa se je preusmerila na lesne
in iverne plošče. Sedemdeseta in osemdeseta leta
20. stoletja štejejo med najbolj uničujoča za sam
naravni tropski gozd, saj je takrat prevladovala
ponudba tropskih lesov. Po letu 1990 pa se je
proizvodnja osredotočila na pridobivanje lesa iz
gozdnih nasadov, ki se kasneje obdela v furnir in
razne lesne plošče. Vzporednico lahko potegnemo
tudi z razvojem gozdarskih študijskih programov
in šol, ki je z zakasnitvijo sledil razvoju podobnih
institucij v ostalih delih sveta. Prva gozdarska šola
v »deželi sladkorja in soje« je tako ustanovljena
leta 1962 na Zvezni univerzi v Parani, javni univerzi z rektoratom v Curitibi. Leta 1972 se prvi
študentje že vpišejo na magistrski program, deset
let kasneje pa še na doktorski program. Resnejše
raziskovalno delo na področju gozdarstva se začne
z ustanovitvijo Fondacije za raziskave gozdov
FUPEF (brazilsko: Fundação de Pesquisas Florestais
do Paraná) v 70ih ter EMBRAPA Florestas v 80ih
letih. Brazilska korporacija za agronomske raziskave EMBRAPA (brazilsko Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária) je sicer pomemben igralec
za razvoj kmetijstva in pripadajočih tehnologij v
državi, ki sodi v sam svetovni vrh proizvajalcev
sladkorja, kave, pomaranč, soje, manioke in
govedine. Sladkor je med drugim vir alkoholnih
spojin, ki se pod imenom etanol uporabljajo za
pogon motornih strojev, pod imenom cachaça
(izgovorjava kašasa) pa za »pogon« človeških
teles (pogosto v nočnih urah).
Tri dni pred povratkom v Evropo sem se z udobnim nočnim avtobusom pustil peljati iz Curitibe,
kamor sem bil dostavil izposojeni avtomobil, v
Januarsko reko (brazilsko Rio de Janeiro). Od jutra
do kosila se uspem skozi mesto prebiti do hotela,
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le pet minut stran od plaže Flamengo, ki ponuja
krasen pogled na Sladkorni stožec (brazilsko Pão de
Açucar). Slednjega sem – skupaj s kipom Kristusa
Odrešenika (brazilsko Cristo Redentor), sambodroma Marques de Sapucai, stopnic Escadaria
Selarón – obiskal naslednji dan pod vodstvom
izkušenega vodiča Eduarda. Seveda ni manjkal
krajši obisk plaž Copacabana in Ipanema, kjer sem
si ob občudovanju zahajajočega sonca privoščil
sok trsnega sladkorja (brazilsko Caldo de cana) in
kokosov oreh s slamico. Pomanjkljiv bi bil še tako
kratek obisk mesta, če si ne bi ogledal mestnega
botaničnega vrta. Mojstrovina na 137-ih hektarjih,
kjer domuje več kot 6.500 različnih rastlinskih
vrst, med katerimi poskakujejo igrive opice, se
preganjajo leni kuščarji ter letajo raznobarvne
ptice. Kot skoraj vse kar sem doživel v tej državi,
lahko tudi botanični vrt označim s presežniki in
obisk seveda vsakomur svetujem.

Kot rednemu popotniku po Evropi, mi bo
sprehod po tem delčku južnoameriške veledržave
ostal v dragocenem spominu. Predvsem si bodo
spominske celice zapomnile spoznanj o relativnosti dimenzij – časovne in krajevne, družbene in
kulturne. Med kraji, urami, minutami in ljudmi so
značilne razlike in prav vsaka od njih predstavlja
neprecenljiv gradnik sočasnosti kulturnega življenja družbe na tem zemeljskem raju. Spoznavanje
naj bo del svetovnega učenja popotnikov, ki naj
svoja »odkritja« z vnemo razširjajo med ljudi. Za
sofinanciranje udeležbe na kongresu se iskreno
zahvaljujem Pahernikovi ustanovi ter Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Hvala tudi vsem ostalim, ki ste na tak ali drugačen
način pomagali krojiti potek opisanega potovanja
in sodelovali pri nastajanju nepozabne zgodbe.
Vasja LEBAN

Slika 7: Ulični prodajalec stiska sladkorni trs v okusen sok imenovan Caldo de cana (foto: V. Leban)
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Gozdovi za prihodnost – od znanosti k ljudem
Jubilejna konferenca Pro Silva Evropa ob 30. letnici ustanovitve
Po 10. letih jubilej spet v Sloveniji.
Pro Silva Evropa je združenje za razvoj in popularizacijo gospodarjenja z gozdovi po načelih
sonaravnosti, trajnosti, večnamenskosti in ekonomičnosti. Vanj je vključenih 27 držav, zanj pa
se zanimajo tudi v ZDA, Južni Ameriki in Aziji.
V septembru 2019 je minilo 30 let od ustanovitve
združenja.
Na ravni evropskega združenja Pro Silva Evropa
se države članice srečujejo na letnih in jubilejnih
srečanjih. Poleg tega v posameznih državah
izvajajo različne programe in nanje vabijo tudi
druge države članice. Na letnem srečanju Pro
Silve Evropa v Romuniji leta 2017 je bil sprejet
predlog, da bo jubilejno srečanje ob 30-letnici
ustanovitve v Sloveniji leta 2019, kjer je bila tudi
ustanovljena leta 1989. Jubilejna konferenca se
je torej obetala po 10-tih letih spet v Sloveniji.
Dvajsetletnica je bila namreč v septembru 2009
v Logarski dolini. Dogovorjeno srečanje oziroma
jubilejna konferenca je potekala v Radljah ob
Dravi, na Pohorju in v Celju v dneh od 11. 9. do
14. 9. 2019. Organizatorji v Sloveniji smo si za
izvedbo jubilejne konference zastavili cilje:
• Prikaz dobrih praks sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi v Sloveniji.
• Izboljšanje prenosa znanstvenih izsledkov v
prakso in uporaba v razmerah podnebnih
sprememb.
• Predstavitev razstave Gozdarstvo v sozvočju z
naravo – odločilnega koraka k postavitvi in
razvoju Centra za sonaravno gospodarjenje z
gozdovi.
• Poudarek na širitvi načel sonaravnega
gospodarjenja na vse funkcije gozdov.
• Povezovanje gozdarskih in drugih organizacij
pri prenosu načel sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi v prakso.
Vsebino je povezoval skupen naslov: »Gozdovi za prihodnost – od znanosti k ljudem« in
je zajemala 3 glavne sklope:
• Uvodni dogodek s poudarkom na širitvi načel
sonaravnega gospodarjenja z vsemi funkcijami
gozdov (11. 9. 2019, Radlje)
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• Predavanja in razprave (12. 9. 2019, Radlje)
• Strokovne ekskurzije (12., 13. in 14. 9. 2019,
Pohorje, Celje).
Jubilejne konference se je udeležilo skupno
v vseh dneh okrog 150 udeležencev, od tega 70
delegatov 20 držav. Posebne pozornosti med
udeleženci sta bila deležna Bela Varga iz Madžarske in Hubert Dolinšek iz Slovenije, ki edina od
povabljenih članov ustanovne skupine Pro Silva
Evropa iz leta 1989.

Novi izzivi za uvod v konferenco
Zbrali smo se v sredo 11. 9. 2019 popoldne pri
dvorcu v Radljah ob spremljavi glasbenega programa Glasbene šole Radlje ob Dravi. Udeležence
sta pozdravila predsednik Pro Silve Evropa dr.
Eckart Senitza in župan Občine Radlje mag.
Alan Bukovnik. Potem so sledili trije referati o
vsebini uvodnega dogodka: Gozdna pedagogika
v Sloveniji in v Evropi (Kristina Sever), Nelesne
funkcije gozda – izziv za ProSilvo (A. Lesnik) in
Turizem v gozdnem prostoru (J. Prah). Referati so
bili namenjeni predstavitvi idej za širitev dejavnosti
in načel ProSilve na socialne funkcije gozdov.
V referatu Gozdna pedagogika v Sloveniji in
Evropi je Kristina Sever predstavila dejavnosti in
pomen gozdne pedagogike za približevanje vednosti
o gozdnem ekosistemu, gozdarski znanosti in stroki
ljudem iz različnih javnosti. Gozdna pedagogika
pridobiva na pomenu in pozornosti, tako v Evropi
kot v Sloveniji tudi zaradi vse pogostejših ujm in
poškodb gozdov zaradi klimatskih sprememb.
Posledice se posredno in neposredno dotikajo vsega
človeštva, prav tako tudi gospodarjenja z gozdovi v
teh razmerah. V evropski skupini Mreža gozdnih
komunikatorjev (Forest Communicators Network
- FCN) deluje podskupina za gozdno pedagogiko,
ki je leta 2017 oblikovala skupno evropsko strategijo za gozdno pedagogiko. Ta je tesno povezana
s trajnostnim gospodarjenjem in ji sledijo mnoge
evropske države, tudi Slovenija. V Sloveniji je v
gozdno pedagogiko vključenih več gozdarskih
organizacij, predvsem Gozdarski inštitut Slovenije,
Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut za gozdno
pedagogiko, sodeluje tudi ProSilva Slovenija.
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Na Gozdarskem inštitutu s z gozdno pedagogiko
ukvarja skupina Gozd eksperimentov, ki je pred
kratkim izdala Priročnik za učenje in igro v gozdu
A. Lesnik (Pro Silva Slovenija) je v referatu
Nelesne funkcije gozda – izziv za ProSilvo povedal,
da je bila ProSilva Evropa ob ustanovitvi pred
30-timi leti in pozneje usmerjena predvsem v
lesno proizvodno funkcijo gozda in je delovala v
razmeroma ozkem krogu gozdarskih strokovnjakov. Že pred 10-timi leti, na jubilejni konferenci
Pro Silva ob 20-letnici ustanovitve, leta 2009 v
Logarski dolini, se je na delavnici, ki je bila namenjena delu Pro Silve z javnostjo izkazala velika
potreba po večjem odpiranju Pro Silve za javnost.
Poleg novih izzivov za sonaravno in ekonomično
gojenje gozdov v času klimatskih sprememb je
pred Pro Silvo v prihodnosti izziv tudi soočenje s
poudarjenimi ostalimi funkcijami gozdov, ne samo
zadovoljevanje potreb po materialnih dobrinah
gozda. Ugotovitve japonskih medicinskih znanstvenikov objavljene v literaturi, kot sta na primer
nedavno izšli knjigi, prevedeni v slovenščino: dr.
Qing Li Z gozdom do sreče in zdravja (Založba
Učila, Tržič, 2019) in Florenece Williams Narava
zdravi in pozdravi (Založba Umco, Ljubljana
2018), govorijo o dobrodejnih učinkih gozda na
psihično in fizično zdravje in se vse bolj širijo med
ljudmi. V ekonomski paradigmi narave in gozda
se že nekaj časa uporablja izraz v obliki besedne
zveze ekosistemske storitve. Odpirajo se nova
vprašanja, ki terjajo nove raziskave in prenos v
prakso na primer:
• Kakšne diferencialne ukrepe pri sonaravnem
gojenju gozdov zahtevajo posamezne socialne in
ekološke funkcije gozdov?
• Kdo so koristniki socialnih in ekoloških funkcij
gozda?
• Kakšni so lahko ekonomski učinki ekosistemskih storitev gozda?
• Možni ekonomski učinki ekosistemskih funkcij
pri vlaganju v zdravstveni sistem države?
• Učinki gozda na zdravje ljudi v različnih
strukturah gozda, različnih dnevnih in letnih
časih?
• Kakšno usposobljenost potrebujejo gozdarski
strokovnjaki za delo z javnostmi ob novih
potrebah po ekosistemskih storitvah gozda?
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Jože Prah (Pro Silva Slovenija) je v referatu
Turizem v gozdnem prostoru predstavil pomen
tematskih poti skozi gozdove. Tematska pot je
označena ali neoznačena pot, ki uporabniku
ponuja doživetje izbrane tematike. Tema poti se
lahko nanaša na poljubno turistično aktivnost, npr.
pohodništvo, kolesarjenje, jezdenje itd. Tematske
poti nam govore o vsebini na poti, kulturni in
naravni dediščini, kulinariki, kulturi, arhitekturi,
zgodovini, naravnih procesih in podobno ter o
ljudeh. Pot je lahko poljubno dolga, pomembno je
le, da so na ali ob poti turistično – izobraževalno
zanimive točke. Pred 50-timi leti, leta 1969, je bila
v Nemčiji ustanovljena Evropska popotniška zveza
(ERA), ki danes združenje 63 pohodniških organizacij iz 34 evropskih držav in imajo skupaj več
kot 3 milijone posameznih članov. Glavni cilji ERA
so: hoja brez meja s poudarkom na trajnostnem
razvoju. Prek Evrope poteka dvanajst evropskih
pešpoti, med njimi tri tudi preko Slovenije in
sicer E6, E7 in E12.Samih poti je okoli 60.000
kilometrov, so dolge in vodijo s severa na jug ali
z vzhoda na zahod. Evropske pešpoti povezujejo
Evropo na najbolj izviren način in nas medsebojno
družijo s hojo po hribih in dolinah preko različnih regij, domovin in dežel. Turistična funkcija
gozdov in z njo povezane tematske poti se dotikajo
tudi Pro Silve, povezovanja z javnostmi in načel
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Morda je
prav Pro Silva poklicana, da uveljavi ugotavljanje
nosilnih kapacitet gozdov za turistično funkcijo.
Referat J. Praha je pospremil prihod popotnikov
po evropskih pešpoteh v rumenih majicah, ki so
krenili iz Avstrije že dan poprej.
Po predstavitvi referatov so predstavniki konzorcija za ustanovitev Centra za sonaravno gospodarjenje z gozdovi (CSG): župan Občine Radlje
mag. Alan Bukovnik, predsednik Pahernikove
ustanove prof. dr. Jurij Diaci, direktor koroškega
pokrajinskega muzeja mag. Tadej Pungartnik
in predsednik Pro Silve Slovenija Anton Lesnik
položili temeljni kamen za izgradnjo novega
paviljona, ki bo del CSG.
Po položitvi temeljnega kamna je Alenka Verdinek kustosinja muzeja Radlje ob Dravi na kratko
predstavila novo razstavo Gozdarstvo v sožitju z
naravo in povabila na ogled razstave. Ogled je
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vodila A. Verdinek, ki je razstavo v sodelovanju
z delovno skupino tudi postavila. Razstava je
prvi praktični korak k postavitvi CSG. Po metodi
postavitve je klasične narave, obsega tematsko
literaturo, dokumente, fotografije, predmetne
eksponate in računalniško predstavitev. Eksponate
so v različnih oblikah prispevale tudi nekatere
države-članice Pro Silve Evropa. Povabljene so
bile vse in pričakujemo njihov odziv tudi v prihodnje. Načrtovano je, da bodo sedanji postavitvi
razstave sledile še novodobne tehnike. Doživela
je že številne oglede in pohvale ter tudi mnenje,
da je prva razstava s to tematiko na svetu.

Konferenčni del JKEP, predavanja, razprave
Konferenčnega dela posvetovanja, ki se je odvijal
v dvorani hostela v Radljah, se je udeležilo več
kot 120 delegatov ProSilve in predstavnikov gozdarskih organizacij iz Slovenije. Posvetovanje je
spremljala razstava o uporabi lesa » Triple wood
». Po pozdravnih nagovorih je sledila zahvala
ustavnim članom ProSilve. Navzoča sta bila Hubert
Dolinšek iz Slovenije in Bela Varga iz Madžarske,
več drugih je pisno posredovalo čestitke ob jubileju
in izrazilo podporo nadaljnjemu razvoju ProSilve.
Osebno zahvalo in spodbudne besede je v video
predstavitvi izrazila tudi evropska komisarka za

Slika 1: Bela Varga in Dušan Dolinšek, dva izmed
ustanoviteljev Pro Silve Evropa. (foto: E. Senitza)
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transport Violeta Bulc.
Sledila so tri vabljena predavanja strokovnjakov
s področja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
Profesor gojenja gozdov iz Oregonske državne univerze, Klaus Puetmann je avtor in soavtor številnih
del na temo gospodarjenja z raznodobnimi gozdovi.
V knjigah Kritika gojenja gozdov in Gospodarjenje
z gozdovi kot zapletenimi prilagodljivimi sistemi je
kritično soočil različne paradigme gojenja gozdov.
V predavanju z naslovom »Sodobne raziskave na
področju ekološkega gozdarstva: od oblikovanja
problemov do razširjanja znanja« je podal pregled
svetovnih gibanj na področju sonaravnega gozdarstva in vzrokov zanje, novejših raziskovalnih
izsledkov na področju ekološkega gozdarstva in
načinov povezovanja znanosti in prakse v ZDA.
Izpostavil je, da raziskave nakazujejo specifične
odzive gozdov na sonaravno gospodarjenje, zato
ni veliko možnosti za posploševanje, še posebej ob
upoštevanju zgodovinskih vzorcev naravnih motenj
ter okoljskih in družbenih sprememb. Predavanje
je zaključil z besedami: »sonaravno gojenje gozdov
je most za upravljanje z gozdovi kot ekosistemi s
funkcijami, ki izpolnjujejo človekove potrebe: to
je gospodarjenje z gozdovi za osrečevanje ljudi«.
Drugi vabljeni govorec, dr. Peter Ammann deluje
v kantonski gozdarski upravi Aargau in je hkrati
vključen v vodenje švicarskega zveznega centra
za gojenje gozdov. Slovenski strokovni javnosti je
poznan kot soavtor situacijske nega mladega gozda.
Ideje za izpopolnjevanje nege tudi sam preizkuša,
zato je zelo spoštovan med praktiki. V predavanju z
naslovom »Vključevanje strokovnjakov v raziskave
za izboljšanje sonaravnega gozdarstva« je predstavil
švicarske izkušnje s povezovanjem znanosti in
prakse ter novejše raziskovalne izsledke na področju
nege gozdov po velikopovršinskih ujmah. Izpostavil je tudi smiselnost povezovanja načel trajnega
gozda in skupinsko postopnega gojenja gozdov za
prilagajanje na okoljske spremembe.
V tretjem predavanju, ki ga je pripravila skupina
strokovnjakov pod vodstvom dr. Bila Masona,
predstavil pa ga je prof. João Paulo Fidalgo Carvalho iz Univerze UTAD na Portugalskem, so bili
predstavljeni dosežki ProSilve v tridesetih letih
delovanja. Predavanje je temeljilo na anketi, ki jo je
izpolnilo 22 evropskih držav. Ob nastanku ProSilve
v številnih evropskih državah sonaravnega gospo95
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darjenja z gozdovi niso poznali, danes se izvaja
na približno 25 % površine gozdov. Delež počasi,
vendar vztrajno narašča. Prevladujoče zvrsti
gojenja gozdov obsegajo prebiralno in skupinsko
postopno gojenje gozdov, medtem ko je v povezavi
z uporabo zastorne zvrsti več pomislekov. Analiza
je razkrila težave pri zbiranju kakovostnih informacij o sonaravnem gospodarjenju. V zaključkih
so izpostavili, da je potrebno bolj razviti teorijo in
prakso sonaravnega gozdarstva za mediteranske
in borealne predele ter da je potrebno premostiti
infrastrukturne, kulturne in politične ovire za
večjo uporabo sonaravnega gozdarstva in razviti
vseevropsko raziskovalno akcijo za povzemanje
znanja o sonaravnem gozdarstvu. Konferenčni del
se je zaključil z razpravo o prenosu izsledkov v
prakso in prednostnih raziskovalnih nalogah. Te so
temeljile na rezultatih spletne ankete. Anketiranci
so med prednostmi sonaravnega gospodarjenja
največkrat izpostavili večjo stabilnost in sposobnost okrevanja gozdov. Med ovirami za nadaljnje
širjenje sonaravnega gospodarjenja so izpostavili
prekomerno objedanje mladja s strani velikih
rastlinojedih parkljarjev, pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov in delavcev ter neustrezen
sistem spodbud za lastnike gozdov.

Ekskurzije

Pahernikovi in Sgermovi gozdovi (12. 9. 2019)
Po zaključenem konferenčnem delu dne 12. 9. 2019
dopoldne, je sledilo strokovno vodenje v Pahernikove in Sgermove gozdove. V Evropi in svetu smo
znani, kot začetniki sonaravnega načina gospodarjenja z gozdovi. Državam, ki si želijo prehoda na
takšen način gospodarjenja lahko pomagamo s
svojim zgledom in izkušnjami, kar je bil tudi namen
ekskurzij. Predavatelji so na predstavitvenih točkah
predstavili Pahernikove in Sgermove gozdove in
gospodarjenje s slovenskimi gozdovi. Slovenija
je z 58 % gozdov, ena najbolj gozdnatih držav v
Evropi. Gozdovi so dobro ohranjeni, na kar kaže
tudi dejstvo, da pokrivajo 70 % NATURA 2000
območij. Sonaraven način gospodarjenja zajema
celosten pristop; ohranjanje narave je vključeno na
vseh ravneh načrtovanja in gospodarjenja z gozdovi.
Kar pomeni tudi ohranjanje biotske pestrosti na
različne načine. Eden izmed načinov, ki se uporablja v gozdarstvu je ohranjanje zadostne količine
odmrlih lesnih ostankov, drevesnih mikrohabitatov
in habitatnih dreves.
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter Zavod za gozdove Slovenije sta organizaciji, ki z načrtovanjem usmerjata gospodarjenje

Slika 2: Predavanje prof. Klausa Puetmanna iz Univerze v Oregonu. (foto: T. Lesnik)
96

GozdVestn 78 (2020) 2

Gozdarstvo v času in prostoru
z gozdovi in njihovo rabo. Gozdnogospodarski načrti so brezplačni in so namenjeni vsem
lastnikom gozdov. Gozdarski inštitut Slovenije
ter Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire Biotehniške fakultete pokrivata raziskovalni
in izobraževalni vidik, medtem, ko državno
gozdarsko podjetje SiDG aktivno gospodari z
državnimi gozdovi.
Pahernikovi gozdovi so s svojimi 570 ha zgled
sonaravnega gospodarjenja v Sloveniji. Danes z
njimi gospodari Pahernikova ustanova in s tem
ohranja spomin na rodbino Pahernik in gozdarskega inženirja Franja, ki je v prejšnjem stoletju
začel z naravi prilagojenim načinom gospodarjenja. Ti gozdovi so odličen zgled sobivanja človeka,
narave in kulture. Kot primer dobre prakse so
na ogled študentom in strokovnjakom različnih
smeri. Pahernikova ustanova pa dobiček od
gospodarjenja nameni raziskovalnim projektom
ter štipendijam za študente gozdarstva.
Prvotno je v slovenskih gozdovih prevladovala
bukev. Kasneje smo po principu t.i. »nemške
šole« začeli saditi iglavce, predvsem smreko, saj
zaradi relativno hitre rasti in kakovostnega lesa
dosega visoke cene na trgu. Danes na območju
Pahernikovih in Sgermovih gozdov uspevajo

jelovo-bukovi sestoji z visokim deležem smreke.
Na območju celotne države se z gozdovi
gospodari na sonaraven način, kar omogoča
pridobivanje kakovostnega lesa in prihodka ob
upoštevanju vseh funkcij gozda. V preteklosti so se
kmetje posluževali predvsem kmečkega prebiranja,
kot načina gospodarjenja z gozdovi. Tudi danes
lahko ponekod še najdemo gozdove s prebiralno
strukturo. V gozdovih družine Sgerm že desetletja
gospodarijo prebiralno in se tako posvetijo vsakemu drevesu posebej, predvsem pa ohranjajo
visoko lesno zalogo in stalen pomladek v gozdu.
Sgermovi gozdovi pa imajo še eno posebnost – tu
namreč raste najvišja avtohtona smreka v Evropi.
Po zadnjih meritvah leta 2002 je visoka 62,3 m,
v prsni premer meri 124 cm, njena starost pa je
ocenjena na 270 let.
Goste iz tujine je zanimala organiziranost
gozdarstva v Sloveniji, ki je posebnost v Evropi ter
vzroki nazadovanja lesno-predelovalne industrije.
Pogovarjali smo se tudi o pomenu zavarovanih
območij in o tem, ali je 1% gozdnih rezervatov v
kombinaciji s sonaravnim načinom gospodarjenja
dovolj za ohranjanje biodiverzitete in vrst, ki so
vezane na odmrle lesne ostanke.

Slika 3: V Pahernikovem gozdu (foto: T. Lesnik)
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Lehen in Mislinjski gozdovi (13. 9. 2019)
Ekskurzije so se nadaljevale tudi naslednji dan.
Na območju Pohorja smo si ogledali gozdove
v Lehnu in Mislinjske gozdove. S tamkajšnjimi
gozdarji smo se pogovarjali o gospodarjenju z
gozdovi na Pohorju in upravljanju s populacijami
prostoživečih živali. Srnjad in divji prašiči so lovne
vrste, ki so razširjene skoraj po vsej Sloveniji.
Ostale lovne vrste (npr. jelenjad in gams) so prisotni v manjšem delu. Cilj trajnostnega upravljanja
z divjadjo je ohranjati vitalne populacije ustrezne
starostne in spolne strukture, ki so v ravnovesju
z okoljem. Zavod za gozdove Slovenije pripravlja
letne in desetletne lovsko upravljavske načrte za
lovne vrste in velike zveri. Trenutno je v Sloveniji
aktivnih 416 lovskih družin in vzpostavljenih 12
lovišč s posebnim namenom. 22.000 lovcev skrbi
za trajnostno upravljanje z divjadjo ter varovanje
narave in prostoživečih živali.
Kot primer gospodarjenja z gozdovi smo si
ogledali srednje veliko zasebno gozdno posest
(20 ha) na kateri gospodarijo po principu sproščene tehnike gojenja gozdov (STGG). Gozdovi
so dobro ohranjeni, saj lastnik ni v celoti odvisen
od svojega gozda. Vanj posega predvsem kadar
potrebuje drva in material za gradnjo. STGG
omogoča, da smo pri gospodarjenju fleksibilni in
uporabljamo ukrepe, ki vsebujejo različne zvrsti
gojenja gozdov (od prebiralnega gospodarjenja,
gospodarjenja z robnimi sečnjami, do skupinsko
postopnega gospodarjenja). Na takšen način
imamo svobodo, da se prilagajamo razmeram v
gozdu, ki so lahko zelo raznolike.
Kontrolna metoda nam služi kot nadzor nad
gospodarjenjem z gozdovi in je, kot takšna
pomemben element slovenskega gozdarstva.
Monitoring oziroma inventura gozdov nam
pomaga prepoznati spremembe v strukturi in
sestavi gozda ter nam nudi vpogled v doseganje
ciljev in realizacijo ukrepov in s tem možnost,
da izboljšamo načrtovanje in gospodarjenje v
prihodnosti. Že v začetku 20. stoletja je Edvard
Pogačnik v gozdovih v Lehnu začel s prebiralnimi
sečnjami in z izvajanjem kontrolne metode in
tako spremenil degradirane sestoje v gozdove s
prebiralno strukturo. Njegovi prebiralni gozdovi
z visoko lesno zalogo in prirastki, obilnim naravnim pomladkom ter tradicijo dokumentiranja, so
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postali vzorčni model za gospodarjenje z gozdovi.
Prav ti gozdovi so danes namenjeni raziskavam in
izobraževanju. Tu najdemo semenski objekt jelke
ter ploskev gozdnega genetskega monitoringa
projekta LifeGenMon.
Varstvo gozdov igra pomembno vlogo v slovenskem gozdarstvu, saj se v zadnjem desetletju
pogosteje srečujemo z izzivi, ki nam jih nalaga
narava. Žledolom leta 2014 ter vetrolomi in
gradacije podlubnikov, ki so sledili, so povzročili
veliko škode v gozdovih. Najbolj prizadeti so bili
sestoji smreke, naše ekonomsko najbolj zanimive
drevesne vrste, ki pa ni avtohtona v nižinah in je
zato slabo odporna na različne motnje. Z izzivi
se uspešno soočamo, vseskozi potekajo sanacije
poškodovanih gozdov. Gozdovi so se v veliki meri
sposobni sami obnoviti, kjer pa to ni mogoče, jim
pomagamo; predvsem s sadnjo ustreznih drevesnih vrst. Grožnjo našim gozdovom predstavljajo
tudi invazivne vrste in patogeni organizmi. Veliko
škode na jesenih je povzročila gliva Hymenoscyphus fraxineus (jesenov ožig), ki se je od leta 2006
do danes razširila nad vso Slovenijo in povzročila
propadanje jesenov.
Iglavci (predvsem smreka) predstavljajo več
kot 80 % pohorskih gozdov. Zasmrečenost gozdov
je posledica gospodarjenja s smrekovimi monokulturami v preteklosti. Leta 1948 so z zakonom
prepovedali goloseke in s tem zastavili pomemben
korak na poti k sonaravnemu načinu gospodarjenja. Danes je smreka še vedno pomembna drevesna
vrsta, kljub temu pa se spodbuja mešanost sestojev
z ostalimi drevesnimi vrstami, predvsem listavci.
Na Brički smo si ogledali uspešno premeno smrekovih sestojev, ki so jo začeli izvajati leta 1954.
V nadaljevanju je svoje delo predstavila družba
Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG). Njihova
temeljna dejavnost je gospodarjenje z gozdovi v
lasti Republike Slovenije, ki predstavljajo približno
20 % vseh gozdov pri nas. Kmalu po ustanovitvi
leta 2016 so bili soočeni z naravnimi ujmami in
napadi podlubnikov, ki so povzročili veliko škode,
tako v državnih, kot v zasebnih gozdovih. Tako
je leta 2018 sanitarna sečnja predstavljala 85 %
vse sečnje v državnih gozdovih.
Ogledali smo si tudi primer podsadnje bukve
v smrekovih sestojih, ki je bil izveden v okviru
projekta Sustman. Dodatna sadnja je pomembna z
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vidika stabilnosti sestojev in izboljšanja kakovosti
tal. Zaradi mešanosti sestojev se sadi predvsem
bukev in ostale listavce; javor, lipa, jesen, hrast,
beli gaber, jerebika in češnja. Pri izbiri ustreznega sestoja v katerem bo potekala podsadnja je
potrebno upoštevati primernost okolja za ostale
drevesne vrste (klima, tla, voda), saj veliko listavcev
potrebuje rodovitna tla. Prav tako je potrebno
upoštevati potrebe teh vrst po svetlobi ter globino
koreninskega sistema. Pred sadnjo se je potrebno
odločiti na kakšen način bomo gospodarili in
izvajati redna redčenja, da zagotovimo ustrezno
kvaliteto dreves.
Kolege iz tujine je precej zanimala slovenska
kontrolna metoda, med drugim tudi njena uporaba
za lastnika gozda. Aktualna tema je bila tudi organizacija lovstva in sobivanje človeka in velikih zveri.
Celjski mestni gozd (14. 9. 2019)
Zadnji dan konference smo obiskali celjski mestni
gozd. Ta gozd je danes prepoznan kot znamenitost Celja in primer dobre prakse, ki je vzor
tudi drugim mestom v Sloveniji. S svojimi 114
ha gozdnih površin in 15 km sprehajalnih poti
je največje zeleno območje v mestu. Gozdovi so

dober primer večnamenskega gospodarjenja saj
podpirajo vrsto različnih funkcij; od gospodarjenja gozdov in varovanja narave, do turizma,
zdravja, kulture, rekreacije in izobraževanja.
V ta namen je bila postavljena tudi drevesna hiša,
ki predstavlja center mestnih gozdov in je odprta
za vse obiskovalce mestnega gozda.
Mestni gozdovi so zaradi večje izpostavljenosti
dobro mesto za pogovor o invazivnih tujerodnih
vrstah, ki predstavljajo veliko grožnjo našemu
naravnemu ekosistemu. Pri njihovem odkrivanju je
pomembno čim hitrejše zaznavanje in obveščanje.
Zato so pri projektu Life Artemis razvili mobilno
aplikacijo Invazivke, ki pomaga odkrivati invazivne
tujerodne vrste. S pomočjo aplikacije lahko vsak
posameznik prispeva k zgodnjemu ugotavljanju
prisotnosti teh vrst in s tem pomaga ohranjati
naše naravne ekosisteme.
Povzetki vabljenih predavanj in terenskih
predstavitev so zbrani v zborniku Forests for the
future - from science to the people, ki je dostopen
na spletni strani ProSilve https://www.prosilva.org/
activities/annual-meetings/annual-meeting-2019/.
Na isti strani je poročilo o konferenci in posnetki
predavanj ter plenarne diskusije.

Slika 4: Na Mislinjskem Pohorju (foto: A. Simčič)
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Zaključki
• Jubilejna konferenca Prosilva Evropa 2019 je
uspela. O tem pričajo številne pohvale in zahvale
udeležencev.
• Doseženi so bili vsi cilji, ki so si jih zastavili
organizatorji iz Slovenije.
• Delež sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
v Evropi postopno narašča, v svetu je vse večje
zanimanje zanj. V sklopu konference smo prvič
predstavili sistematično zbrane informacije o
takšnem načinu gospodarjenja v Evropi, ki
obsega ca. 25 % površine gozdov.
• Zaradi okoljskih in socialnih sprememb je sona
ravno gospodarjenje pred največjimi izzivi
v svoji zgodovini, zato je potrebno tesnejše
povezovanje strokovnjakov in raziskovalcev
ter učinkovitejše mreženje znanja.
• Pro Silva Slovenija je opozorila na nove izzive
in vprašanja v zvezi s sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi za socialne funkcije gozdov.

• Dosežen je bil velik korak naprej pri postavitvi
centra za sonaravno gospodarjenje z gozdovi.
Vanj vključujemo tudi Pro Silvo Evropa.
• V organizacijo in izvedbo jubilejne konference
so se vključile vse gozdarske organizacije v
Sloveniji. Dogodek je deloval povezovalno.
Potreba po takem povezovanju ostaja tudi v
prihodnosti.
Povzetki vabljenih predavanj in terenskih
predstavitev so zbrani v zborniku Forests for the
future - from science to the people, ki je dostopen
na spletni strani ProSilve https://www.prosilva.org/
activities/annual-meetings/annual-meeting-2019/.
Na isti strani je poročilo o konferenci in posnetki
predavanj ter plenarne diskusije.

Anton Lesnik, Jurij Diaci, Kristina Sever

Slika 5: Pri drevesni hiši v Celjskem mestnem gozdu (foto: T. Lesnik)
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Gozdar, ki je dolgo živel, veliko vedel in nam mnogo zapustil

Univ. dipl. inž. Vitomir Mikuletič (Radlje ob Dravi, 9. 10. 1925, Podsabotin, 22. 1. 2020)

Slika 1: Portretna slika Vitomirja Mikuletiča
(foto: arhiv J. Mikuletiča)

V 95. letu je umrl Vitomir Mikuletič, gozdarski
strokovnjak, ki je več kot šest desetletij bogatil našo
stroko na različnih področjih in s svojim delom
predvsem na severnem Primorskem pustil globoko
sled. Njegovo strokovno pot in delo smo predstavili
ob njegovi 90-letnici (Čibej in sod., 2015), v istem
letu je izšel tudi zanimiv pogovor z njim (Černigoj,
2015). Čeprav telesno oslabel je ostajal umsko dejaven do svojih poznih let. Ob našem obisku konec
januarja 2018 v Domu starejših v Podsabotinu,
kjer je preživel zadnja leta, je imel na svoji mizici
še knjige in strokovne revije, ki jih ni samo prebiral,
temveč tudi prevajal. Ob podobnem obisku dve leti
pozneje, le nekaj tednov pred smrtjo, je bil že zelo
oslabel, nemočen, a tudi takrat še v mislih pri svoji
stroki: »Izdeloval sem gozdnogospodarske načrte
za severno Primorsko, ne vem, če te načrte še kaj
upoštevajo, ali jih še kaj prebirajo, ali jih sploh še
hranijo?« Omenjal je tudi svoje prevajalsko delo,
znanje jezikov, Trnovski gozd, utrinke iz mladosti,
ulico v Celju, kjer so nekoč živeli.
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Na področju urejanja gozdov in gozdnogospodarskega načrtovanja na severnem Primorskem, v
tolminskem gozdnogospodarskem območju je po
drugi svetovni vojni nedvomno opravil pomembno
pionirsko delo in njegovi načrti ostajajo, čeprav hranjeni v arhivih, kot zapuščina zanamcem, podoba
stanja gozdov v nekem času. Res se že med bežno
potjo skozi naše gozdove zdi, na to smo pomislili
že ob smrti dr. Franja Kordiša, da pozabljamo in
zametujemo delo naših predhodnikov. Mikuletičevo
mnenje, izrečeno in zapisano leta 2015: »Bojim se,
da se je v gozdove naselil pohlep. Če smo v svojem
času gozdarji z gozdom gospodarili, ga danes predvsem izkoriščajo, v slabšem pomenu te besede« je
najbrž prestrogo, in ga ne smemo posplošiti. To
vsekakor ni zdajšnja usmeritev stroke, a mu stanje
na terenu marsikje žal pritrjuje.
Primerjava med zdaj in nekoč ni mogoča,
razmere v družbi in naravi so se korenito spremenile, a vsekakor sodobni pogled in spoznanja
njegovemu zelo korektnemu, več desetletnemu
strokovnemu delu nič ne odvzamejo. Bil je prvi
povojni vodja za urejanje gozdov. Pri tem mu je
zelo pomagalo njegovo poznavanje zgodovine, saj
se je v začetku naslonil na sistem urejanja in že
izdelane gozdnogospodarske načrte za državne
gozdove pred vojno. Bil je avtor dveh območnih
načrtov (leta 1971 in leta 1981). Njegova členitev
območja na gozdnogospodarske enote in oddelke
je še zdaj najustreznejša podlaga za smotrno
načrtovanje, spremljanje in usmerjanje gozdov.
Pomemben je bil njegov prispevek na področju
izločanja in ohranjanja gozdnih rezervatov. S
prof. Mlinškom sta v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja pregledala vsa ohranjena območja v GGO
Tolmin in pripravila zasnovo za zaščito gozdnih
rezervatov. Razočaran je bil le pri zaščiti pragozdnih ostankov. V seznam pragozdov v Sloveniji so
sicer uvrstili pragozdni ostanek Bukov vrh, ne pa
tudi mnogo večje, večinoma pragozdno območje
zgornje gorskega (altimontanskega) in podvisokogorskega (subalpinskega) bukovja pod Golaki
(to izjemno bukovje blizu zgornje gozdne meje
je posledično prezrto še zdaj!), saj so bili takrat
zanimivejši pragozdni ostanki z jelko. Prvi je na
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našem območju opozarjal tudi na vrednotenje in
ohranjanje izjemnih dreves in poskušal zaustaviti
propadanje posušene trnovske jelke pri Nemcih.
Poleg rednega dela, priprave in pisanja strokovnih
elaboratov je redno dopisoval tudi v strokovne revije
in zbornike. V Bibliografiji Gozdarskega vestnika za
obdobje od 1938 do 1982 (Preželj in Zupančič, 1979,
Preželj, 1983) je 16 njegovih objav, v naslednjih letih
jih je sledilo še nekaj (Mikuletič, 1989a, Kozorog in
Mikuletič, 2002, 2011). Bil je sodelavec pokojnega
prof. Boštjana Anka pri znamenitih Zbornikih
študijskih dni (Mikuletič, 1985, 1987). Redno je
objavljal v časopisu Soškega gozdnega gospodarstva
Soški gozdar (skupno več kot 90 zapisov in člankov,
izpostavimo naj le nekatere daljše članke s področja urejanja gozdov (Mikuletič, 1978a, 1980) in o
nekaterih drevesnih vrstah, na primer o macesnu
(Mikuletič, 1978b) in črnem boru (Mikuletič, 1981).
Sodeloval je tudi pri monografiji o tem podjetju
(Kozorog in Mikuletič, 2003).
Zelo bogate sledove je pustilo njegovo zahtevno strokovno prevajalsko delo in poglobljeno
zanimanje za zgodovino gospodarjenja z gozdovi
na severnem Primorskem. Na najbolj očiten in
verodostojen način je njegov dolgoletni trud
in prizadevanje ovrednotila obsežna strokovna
monografija (Perko in sod., 2014), pri kateri je
bil eden ključnih sodelavcev. V njegovi zapuščini
ostajajo lastnoročno, z lepo čitljivo pisavo napisani
zvezki prevodov starih gozdnogospodarskih načrtov, zapisnikov, dokumentov, strokovnih člankov
z različnih področij. Prevodov iz nemščine in
italijanščine se je lotil najprej iz lastnega nagiba,
potem tudi na prošnje drugih, nam je prevajal tudi
botanične članke. Ker je večji del prevodov ostal
v rokopisu, bo šele iz zapuščine mogoče pravilno
oceniti dejanski obseg njegovega prevajalskega dela.
Leta 2015 je izjavil: »Vsak dan prevajam. To je moja
domača naloga. Moja možganska telovadba. Od pol
devetih do kosila in popoldne od enih do večerje.«
Tretje njegovo skoraj vseživljenjsko zanimanje
je veljalo lovu in divjadi in tudi tu je kot lovski strokovnjak zapustil lepo pisno zapuščino, predvsem
z objavami v strokovni reviji Lovec. Zanimanje za
naravo in lov mu je že v rani mladosti privzgojil
oče, sam jo je prenesel na sina Jurija, veterinarja
in uveljavljenega slikarja, ki je to dejavnost oplemenitil še z odličnimi živalskimi portreti. Prevedel
je knjigo o gamsu (Knaus in Schrödinger,1979) in
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napisal knjigo o gozdnih kurah (Mikuletič, 1984).
Pisal je tudi o sobivanju divjadi z gozdom in o
vplivih sukcesijskih procesov v naravi na divjad
(Mikuletič, 1989b, 1990).
Njegov spoštljiv in vedno radoveden odnos
do narave in sposobnost opažanja se zrcalita v
njegovih botaničnih objavah. Vredno je prispeval
k poznavanju razširjenosti nekaterih v Posočju
razmeroma redkih vrst, kot so turinska perla
(Asperula taurina), črnika (Quercus ilex), venerini
laski (Adiantum capillus-veneris) in Blagajev volčin
(Daphne blagayana). Njegova najdba slednjega v
Srednji Trebuši, blizu Krtovš, je bila med botaniki
zelo odmevna (T. Wraber in Mikuletič, 1965).
Pokojni Vitomir Mikuletič nam je bil nekoč
prijazen in razumevajoč predstojnik, nato pomočnik in sodelavec pri naših raziskavah. Rad nam je
ustregel, vesel je bil naših obiskov in pogovorov o
stroki, še posebno o njemu tako ljubem Trnovskem
gozdu (o katerem je večkrat pisal, Mikuletič,
1979, 2009, tudi o njegovi divjadi, Mikuletič,
2001). Njegovi najbližji so v zadnjih letih morda
mislili, da njegovo prijaznost izkoriščamo, da smo

Slika 2: Gozdar s pipo. Vitomir Mikuletič, septembra
1985 (strokovni izlet Društva inženirjev in tehnikov
gozdarstva Posočja na Češkoslovaško in Poljsko).
(foto: E. Obid)
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mu njegovo prevajalsko delo denarno premalo
ovrednotili, saj za čisto zadnje prevode, ko je sam
prosil za kakšno krajše besedilo (»prinesite mi
kaj za prevesti, da bom imel kakšno delo«), eden
izmed nas (ID) ni več sklepal z njim avtorskih
pogodb, ker jih on ni ne pričakoval ne zahteval;
rekel mu je, da mu ta besedila prevede z veseljem.
Morda Vitomirja Mikuletiča ne moremo povsem
primerjati z nekaj mogočnimi jelkami in gorskimi
javorji Trnovskega gozda. Ni mogoče iti mimo, ne
da bi jih opazili. Ni bil in predvsem ni želel biti tako
izstopajoča osebnost. Rad je imel svoj mir in svojo
zasebnost, zato se nikoli ni silil v ospredje, v javnost
pred žaromete. Deloval je bolj z roba, iz ozadja,
bogato oplemenitil podarjene talente in z njimi
zelo obogatil slovensko gozdarsko ter lovsko stroko.
Bil je eden izmed ključnih mož za razvoj in
prepoznavnost gozdarstva na severnem Primorskem v drugi polovici 20. stoletja in častni član
njegovega Gozdarskega društva. V imenu vseh
njegovih članic in članov se njegovemu delu
spoštljivo klanjamo in ga ohranjamo v lepem in
hvaležnem spominu.
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Uvodnik
Pomembnost mestnih in primestnih gozdov v
času izrednih razmer
Z dvanajstim marcem smo tudi v Sloveniji zaradi večanja števila okužb s koronavirusom razglasili epidemijo in država je sprejela odlok o omejitvah zbiranja
in gibanja ljudi z namenom upočasnitve širjenja bolezni. Vrtci, šole, fakultete
in številne druge državne in zasebne ustanove ter podjetja so zaprli svoja vrata,
odgovorni pa prebivalstvo pozvali, naj ostaja doma. Hkrati so se zdravstvene
organizacije zavedale, da lahko tovrstni ukrepi pri ljudeh povzročijo dodaten
stres, tesnobo in občutek strahu. Kot eno od ključnih stvari pri obvladovanju
tega so predlagali ohranjanje zdravega življenjskega sloga, k čemur sodi tudi
redna telesna aktivnost. Tako pa so prišli bolj kot kadarkoli do izraza mestni
in primestni gozdovi, parki in druge zelene površine. Upravljavci prostora in
gozdarji so dobili potrditev, kako pomembno je sistematično upravljanje s
takimi gozdovi in kako ključna je v mestnih gozdovih urejena infrastruktura,
kot so sprehajalne poti, dostopi do gozda in vanj, koši za smeti itn. Hkrati se
je pokazala pomembnost ustrezne prostorske razmestitve takih gozdov. Ljudje
namreč zahajajo na sprehode v gozd pogosteje, če jim je gozd lahko dostopen
in je v bližini njihovega bivališča. Nastale razmere bi morale občine in gozdarje
še dodatno vzpodbuditi k nadaljnjemu urejanju vsebin mestnih gozdov, in sicer
odkup tistih gozdnih zemljišč, ki so v bližini ali v mestih ter ustrezno načrtovanje oz. upravljanje s takimi gozdovi. V spremenjenih razmerah so se številni
prebivalci v mestih zavedali pomembnosti zelenih površin in bi morali preko
civilnih iniciativ ustrezne državne organe vzpodbuditi k ukrepom, ki bi služili
v prid urbanim gozdovom.
Urbani gozdovi poleg lesnopredelovalne in socialnih opravljajo pomembne
ekološke funkcije, med njimi tudi hidrološko. Raziskave so pokazale, da se vpliv
gozda na ohranjanje količine in kakovosti vodnih virov povečuje sorazmerno
z deležem površine gozdov v vodozbirnem zaledju. Prednost gozdnatih vodozbirnih območjih v primerjavi z drugimi rabami tal je predvsem v tem, da je
kroženje hranil in ionov v gozdnih tleh počasnejše in hkrati se tudi organske
snovi razkrajajo počasneje, večja je mikrobiološka aktivnost v tleh, temperature
so nižje in človekovi posegi v gozdni prostor so manjši kot pri drugih rabah
tal. V tej številki preberite podrobnosti razvite metodologije za ocenjevanja
ekosistemskih storitev urbanih gozdov za varovanje rezervnega vodnega vira.
Pred nami je očitno še ena sušna pomlad in glede na izkušnje iz prejšnjih let
tudi letos podlubniki še ne bodo počivali. Nujna dela v gozdu in izvajanje nalog
ZGS ob upoštevanju preventivnih ukrepov potekajo tudi v času epidemije. Med
nujna dela spada predvsem odkrivanje žarišč podlubnikov, izvajanje odločb za
izvedbo sanitarne sečnje ter gradnja in načrtovanje vlak v povezavi s sanitarno
sečnjo. V danih razmerah je ZGS odsvetoval redno sečnjo, vzpodbuja pa nujna
gojitvena dela ter spomladanske obnove s sajenjem sadik gozdnega drevja.
Ker so z delom z lastniki v glavnem izpostavljeni revirni gozdarji, so lastnike
gozdov pozvali, naj vloge pošiljajo izrecno po elektronski pošti ali sporočajo
po telefonu, nikakor pa ne osebno v poslovnih prostorih ZGS, kamor je vstop
vsem strankam do preklica prepovedan.
Mitja Skudnik in Polona Hafner
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Znanstvena razprava
Možnosti zaznavanja drevesnih vrst v okviru Monitoringa
gozdov in gozdnih ekosistemov

Possibilities for Detecting Tree Species in the Framework of Monitoring of Forests and
Forest Ecosystems
Anže Martin PINTAR1,2,*, Robert BRUS2, Mitja SKUDNIK1,2
Izvleček:
Pintar, A. M., Brus, R., Skudnik M.: Možnosti zaznavanja drevesnih vrst v okviru Monitoringa gozdov in gozdnih
ekosistemov; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 35. Prevod
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Analizirali smo možnosti zaznavanja drevesnih vrst v okviru Monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE) s
poudarkom na manjšinskih in tujerodnih drevesnih vrstah ter možnosti zaznavanja razlik v pestrosti drevesnih vrst
med posameznimi ekološkimi regijami. Zaznavanje minoritetnih in tujerodnih drevesnih vrst bi lahko izboljšali z
obsežnejšim šifrantom drevesnih vrst, katerega dopolnitve smo predlagali. Take drevesne vrste bi zajeli z večjo verjetnostjo pri gostejši vzorčni mreži od obstoječe (4 km × 4 km). Opozorili smo tudi na pomen pravilne determinacije
drevesne vrste na vzorčni ploskvi. V okviru MGGE smo ugotovili razlike v pestrosti drevesnih vrst med ekološkimi
regijami; kot najpestrejša se je pokazala submediteranska ekološka regija.
Ključne besede: monitoring gozdov, gozdna inventura, seznam drevesnih vrst, manjšinske drevesne vrste, tujerodne
drevesne vrste, pestrost drevesnih vrst
Abstract:
Pintar, A. M., Brus, R., Skudnik M.: Possibilities for Detecting Tree Species in the Framework of Monitoring of Forests
and Forest Ecosystems; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 3. In Slovenian, abstract
and summary in English, lit. quot. 35. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
We analyzed possibilities for detecting tree species in the framework of Monitoring of Forests and Forest Ecosystems
(MGGE) with the highlight on minority and non-native tree species as well as possibilities for detecting the differences
in the tree species diversity between each ecological regions. Detecting minority and non-native tree species could be
improved by a more extent tree species list; we suggested its completion. Such tree species would be more likely encompassed in a more dense sampling grid than the existing one (4 km × 4 km). We also draw attention to the significance of
the right determination of the tree species on the sampling plot. In the MGGE framework we stated differences in the tree
species diversity between the ecological regions; the Sub-Mediterranean ecological region proved to be the most diverse.
Key words: monitoring of forests, forest inventory, tree species list, minority tree species, non-native tree species, tree
species diversity
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UVOD

INTRODUCTION

Slovenija leži na stičišču Alp, Dinarskega gorstva,
Sredozemlja in Panonske nižine. Velika razgibanost terena, spremenljivo podnebje, pestre talne
razmere ter pestrost številnih drugih okoljskih
dejavnikov omogočajo veliko raznolikost gozdnih
združb. Posledično ima Slovenija velik potencial za
vrstno pestre gozdove. Kljub znanim antropogenim vplivom na spremembo potencialne naravne

vegetacije (sajenje in prioriteta smreke) lahko
slovenske gozdove še vedno obravnavamo kot
vrstno pestre, saj v njih raste več kot 70 različnih
avtohtonih drevesnih vrst (Brus in sod., 2017).
V Sloveniji spremljanje stanja in razvoja gozdov
na nacionalni ravni izvajamo na podlagi tako
imenovanega Monitoringa gozdov in gozdnih
ekosistemov (MGGE), ki ima zasnovo nacionalne
gozdne inventure. Periodično na vsakih nekaj let
poteka na sistematični mreži vzorčnih ploskev

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija.
2
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
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po vsej Sloveniji (mreža 4 km × 4 km). Leta 2018
je potekala četrta ponovitev terenskega zajema
podatkov, in sicer je popis zajemal 746 dostopnih
vzorčnih ploskev in 13 nedostopnih. Pred tem je
bilo stanje gozdov v enaki obliki, torej na podlagi
kontrolno-vzorčne metode ocenjeno že v letih
2000, 2007 in 2012 (Hladnik in Kovač, 2015;
Kušar in sod., 2009).
Eden glavnih namenov nacionalnih gozdnih
inventur je poročanje o stanju in razvoju gozdov
na državni in regionalni ravni. Republika Slovenija
se je s podpisom različnih mednarodnih pogodb
(LULUCF, FAO, Forest Europe, Pariški sporazum)
tudi zavezala, da bo o stanju gozdov in trajnostnem
gospodarjenju z njimi redno poročala v različnih
mednarodnih poročilih (Skudnik in Hladnik,
2018). Zaradi bolj konsistentnega globalnega
poročanja in boljše primerljivosti med državami
je Evropska unija s številnimi projekti (npr. COST
E43, Diabolo …) podprla harmonizacijo poročanih kazalnikov (npr. lesna zaloga (Gschwantner
in sod., 2019)). Hkrati je na pobudo in s pomočjo
financiranja Skupnega raziskovalnega središča
(JRC) – znanstvene službe Evropske komisije
začela nastajati tudi skupna podatkovna baza o
gozdovih Evrope (npr. e-forest) (JRC, 2009). Pri
takih poročanjih na regionalni ravni pa se večkrat
pojavi težava primerljivosti podatkov. Ena od težav
izvira že iz tega, da se med državami razlikuje
pomen posameznih drevesnih vrst, zato so tudi
nabori drevesnih vrst, ki jih natančno popisujejo,
različni. Zlasti velike razlike nastajajo pri drevesnih
vrstah, ki jih na primer uvrščajo v skupini ostali
listavci ali ostali iglavci. Navadno so to so predvsem drevesne vrste, ki se v gozdovih pojavljajo
redkeje (predvsem manjšinske in tujerodne), a so
lahko ravno zaradi redkosti tudi zelo pomembne.
Hkrati pa se prisotnost drevesnih vrst tudi spreminja skozi čas in prostor (npr. tujerodne vrste,
invazivne vrste …).
V Sloveniji poleg popisa MGGE za potrebe
izdelave gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot poteka še zajem podatkov na
stalnih vzorčnih ploskvah, ki ga opravlja Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS). Podobno kot pri šifrantu
MGGE (Kovač in sod., 2014) so tudi pri šifrantu
ZGS (ZGS, 2019), ki ga uporabljajo za meritve in
popise na stalnih vzorčnih ploskvah, nekatere vrste
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pomembnejše, druge pa – podobno kot pri MGGE
– združujejo v skupine. Pri šifrantu MGGE so tako
oblikovane skupine ostali bori, ostali hrasti, ostali
macesni, lipe, topoli, vrbe, nagnoja, ostali iglavci
in ostali listavci. Pri šifrantu ZGS pa so takšne
skupine ostali bori, hrasti, topoli, vrbe, nagnoja,
plemeniti listavci, drugi trdi listavci in mehki
listavci. Trenutno šifranta drevesnih vrst, ki sta
v rabi pri obeh inventurah, nista usklajena, poleg
tega za večino od naštetih skupin ni nedvoumno
opredeljeno, katere vrste spadajo vanje. Zaradi
združevanja redkih drevesnih vrst v skupine se
pojavlja tudi težava pri zaznavanju tujerodnih
drevesnih vrst, saj so le-te pogosto vključene v
skupine z drugimi redkimi drevesnimi vrstami.
Pomen in vpliv tujerodnih vrst sta lahko različna skozi čas. Vrste, ki trenutno ne škodujejo
drugim avtohtonim vrstam, bodo lahko v prihodnosti. To velja predvsem za tujerodne vrste,
lahko pa tudi za avtohtone, še posebno v hitro
spreminjajočih se okoljih (Davis, 2011), za kar bi
lahko prepoznali tudi slovenske gozdove ob vseh
ujmah, ki so se zgodile v zadnjih letih.
Na območju Slovenije je bil prvi dokumentirani
večji vnos tujerodnih drevesnih vrst na koncu 18.
in v začetku 19. stoletja (Brus in Gajšek, 2014).
Najprej so jih sadili v specializiranih rastlinskih
zbirkah, pogostost njihovega sajenja pa je bila
majhna. Izjema sta bila robinija (Robinia pseudoacacia L.) in visoki pajesen (Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle), saj so ju uporabljali za pogozdovanje degradiranih tal. Tako je njuno poznejšo
invazivnost povzročila visoka frekvenca sajenja
skupaj z visoko stopnjo raznosa semen (Brus in
Gajšek, 2014).
Brus in sod. (2017) ocenjujejo, da je v slovenskih
gozdovih trenutno okoli 30 tujerodnih drevesnih
vrst. Najpogostejše tujerodne drevesne vrste v
gozdovih so robinija (Robinia pseudoacacia L.),
zeleni bor (Pinus strobus L.), navadna ameriška
duglazija (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco)
in rdeči hrast (Quercus rubra L.).
Zdajšnji seznam drevesnih vrst pri MGGE
je v luči zaznavanja manjšinskih in tujerodnih
drevesnih vrst nekoliko pregrob. Ob morebitni
gostitvi mreže bi ga bilo treba izpopolniti. V
njem je manj manjšinskih in tujerodnih drevesnih vrst kot npr. v šifrantu nacionalnih gozdnih
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inventur Avstrije (Hauk in sod., 2009), Nemčije
(Polly in sod., 2006), Slovaške (Šmelko in sod.,
2006), Češke (UHUL, 2003) ali Švice (Düggelin
in Keller, 2017). Zato so praviloma tujerodne, a
tudi mnoge domače manjšinske drevesne vrste
uvrščene v skupine drugih listavcev in iglavcev.
Boljše zaznavanje manjšinskih avtohtonih
drevesnih vrst v okviru MGGE bi bilo potrebno
in zelo dobrodošlo, saj bi z natančnejšim poznavanjem njihove razširjenosti lahko bolje poznali
tudi njihovo stanje in morebitno ogroženost, poleg
tega bi lažje spremljali spreminjanje številčnosti
populacij skozi čas. To bi bila tudi dobra podlaga
za načrtovanje in izvajanje ukrepov za ohranitev
njihovega genskega sklada in genetske variabilnosti, kar bo oboje zelo pomembno pri prihodnji
uporabi teh vrst pri prilagajanju na podnebne
spremembe (Hemery in sod., 2010). Tu lahko
predstavimo primer štirih slovenskih avtohtonih
drevesnih vrst, in sicer skorša (Sorbus domestica
L.), tise (Taxus baccata L.), navadne bodike (Ilex
aquifolium L.) in lesnike (Malus sylvestris (L.)
Mill.), pri katerih bi bili podrobnejši podatki o
njihovi razširjenosti zelo dobrodošli. V popisu
leta 2018 skorša in tise sploh nismo zabeležili,
čeprav sta uvrščena v obstoječi šifrant MGGE. S
tem primerom smo želeli opozoriti na premajhno
gostoto obstoječe vzorčne mreže z vidika zaznavanja manjšinskih drevesnih vrst in potrebe po
njeni gostitvi. Navadne bodike in lesnike pa doslej
v okviru MGGE sploh nismo popisovali ločeno.
Naravni areal skorša je omejen na južno in
centralno Evropo, njegova popolna potencialna
razširjenost pa zaradi pomanjkanja natančnih
inventurnih podatkov na številnih območjih ostaja
neznana (Rotach, 2003). Lesnika je v Sloveniji
zaradi križanja potencialno ogrožena redka drevesna vrsta (Kišek in sod., 2015). Tisa in navadna
bodika sta uvrščeni v Rdeči seznam praprotnic in
semenk Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Pravilnik
…, 2002). Prva se v gozdu pojavlja posamič ali v
manjših skupinah, v sestojih pa le izjemoma (Brus,
2012), druga pa največkrat raste v spodnji plasti
bukovih, jelovo-bukovih ali hrastovih gozdov
(Brus, 2012). Genski sklad je še dodatno ogrožen
pri drevesnih vrstah z zelo majhnim območjem
razširjenosti in pri manjšinskih drevesnih, ki ne
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gradijo sestojev, temveč se v gozdovih pojavljajo
posamično (Brus, 1995).
Izboljšanje zaznavanja tujerodnih drevesnih
vrst v okviru MGGE pa bi bilo potrebno, ker so te
vrste v evropskih in slovenskih gozdovih vse bolj
razširjene in jih bo v prihodnosti nujno natančneje
spremljati vsaj iz dveh razlogov. Prvi je njihova vse
pogostejša invazivnost (Jogan, 2012) in za kakršnekoli učinkovite ukrepe njihovega omejevanja je
nujen njihov natančen monitoring. Drugi razlog
pa je dejstvo, da so nekatere tujerodne drevesne
vrste v spreminjajočih se razmerah vendarle tudi
dober potencial za morebitno uporabo v naših
gozdovih (Brus in sod., 2019).
Namen dela je:
• preveriti možnosti zaznavanja drevesnih vrst
v okviru MGGE s poudarkom na manjšinskih
in tujerodnih drevesnih vrstah in predlagati
izboljšave pri njihovem zaznavanju,
• preveriti učinkovitost inventure na primeru
možnosti zaznavanja razlik v pestrosti
drevesnih vrst med posameznimi ekološkimi
regijami v okviru MGGE.

2
2

METODE

METHODS

2.1 Analiza šifranta drevesnih vrst
gozdne inventure
2.1 Analysis of code register of the tree
species from forest inventory

Analizirali smo šifrant drevesnih vrst, ki je
trenutno v rabi za terenski zajem podatkov pri
MGGE (Kovač in sod., 2014). Šifrant MGGE smo
primerjali s predstavljenimi drevesnimi vrstami v
delu Drevesne vrste na Slovenskem (Brus, 2012).
Na podlagi razširjenosti, ogroženosti, minulega
sajenja drevesnih vrst v slovenske gozdove in
njihove potencialne invazivnosti smo predlagali
uvrstitev dodatnih tako avtohtonih kot tujerodnih
drevesnih vrst v šifrant MGGE. Pri analizi pojavljanja tujerodnih drevesnih vrst smo uporabili tudi
seznam najpomembnejših tujerodnih drevesnih
vrst v slovenskih gozdovih (Brus in sod., 2017).
Predlagali smo tudi dopolnitve šifranta MGGE.
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2.2 Analiza vrstne pestrosti po ekoloških
regijah iz podatkov MGGE 2018
2.2 Analysis of species diversity by ecological
regions from the MGGE 2018 data

Zadnja ponovitev popisa na ploskvah MGGE je
potekala od konca junija do konca oktobra 2018.
Popis je bil izveden na sistematični vzorčni mreži
4 km × 4 km po vsej Sloveniji. Drevesa, katerih
prsni premer je bil vsaj 30 cm, so popisana na
ploskvi, velikosti 6 arov, in drevesa s prsnim
premerom vsaj 10 cm na 2-arski ploskvi (Kovač
in sod., 2014).
Na podlagi podatkovne baze o drevesih MGGE
2018 smo izračunali povprečno število različnih
popisanih drevesnih vrst na vzorčnih ploskvah (Preglednica 4). Podatek smo stratificirali po ekoloških
regijah, povzetih po Kutnar in sod. (2002) (Alpska
in Pohorska, Predpanonska, Predalpska, Preddinarska, Dinarska in Submediteranska) (Slika 1).

Zaradi majhnega števila vzorčnih ploskev na
območju Pohorske ekološke regije (Preglednica
1) smo pri analizi vrstne pestrosti združili Alpsko
in Pohorsko ekološko regijo. Za analizo vrstne
pestrosti smo uporabili ekološke regije, ker ne
predstavljajo upravljavske delitve Slovenije, kot
npr. gozdnogospodarska območja.
Analizirali smo tudi pojavljanje različnih
drevesnih vrst na vzorčnih ploskvah MGGE
2018. Prikazali smo deleže vzorčnih ploskev, na
katerih se pojavlja posamezna drevesna vrsta.
Za vso Slovenijo smo prikazali deleže vzorčnih
ploskev po drevesnih vrstah, ki se pojavljajo na
10 ploskvah ali več (Slika 3), po ekoloških regijah
pa za tiste drevesne vrste, ki se pojavljajo na petih
ali več vzorčnih ploskvah (Slika 4). Prikazali smo
tudi ocenjeno skupno število drevesnih vrst,
popisanih na vzorčnih ploskvah po ekoloških
regijah (Slika 2).

Slika 1: Ekološke regije Slovenije s prikazano masko gozdov in lokacijami vzorčnih ploskev (rdeče pike), popisanih v okviru MGGE 2018.
Figure 1: Slovenian ecological regions with the forest mask and locations of sampling plots (red dots), recorded in
the MGGE 2018 framework.
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Preglednica 1: Število vzorčnih ploskev na vzorčni mreži 4 × 4 km, popisanih v okviru MGGE 2018 po posameznih ekoloških regijah. V oklepaju je zapisano število nedostopnih ploskev.
Table 1: Number of sampling plots in the sampling grid of 4 × 4 km, recorded in the MGGE 2018 framework by
individual ecological regions. The number of the inaccessible plots is written in brackets.
Ekološka regija

Število ploskev

Alpska

128 (10)

Pohorska

53

Predpanonska

96

Predalpska

125 (1)

Preddinarska

97 (1)

Dinarska

158

Submediteranska

89 (1)

Skupaj

746 (13)

2.3 Analiza pojavljanja tujerodnih
drevesnih vrst na ploskvah MGGE
od leta 2007 do 2018
2.3 Analysis of the non-native tree species
occurrence on the MGGE plots from
2007 to 2018

Prikazali smo lokacije vzorčnih ploskev s pojavljanjem tujerodnih drevesnih vrst v treh popisih
MGGE (Slika 5). Analizirali smo pojavljanje
naslednjih tujerodnih drevesnih vrst, ki jih že
zdaj ločeno popisujemo v okviru inventure:
črni oreh (Juglans nigra L.), navadna ameriška
duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco),
rdeči hrast (Quercus rubra L.), robinija (Robinia
pseudoacacia L.), zeleni bor (Pinus strobus L.),
alepski bor (Pinus halepensis Mill.) in navadni
divji kostanj (Aesculus hippocastanum L.). Zadnji
dve drevesni vrsti sta bili že leta 2018 začasno
vneseni v šifrant MGGE.

3
3

REZULTATI
RESULTS

uvrščene v skupine ostali hrasti, ostali bori, ostali
macesni, lipe, topoli, vrbe, nagnoja, ostali listavci in
ostali iglavci so bile popisane na 46 ploskvah popisa
MGGE 2018, kar je 6 % od skupnega števila ploskev.
Vključitev novih avtohtonih in tujerodnih
drevesnih vrst v šifrant MGGE smo predlagali
na podlagi njihove razširjenosti, ogroženosti,
minulega sajenja v slovenske gozdove in njihove
trenutne ter potencialne invazivnosti. Med merili
za uvrstitev vrst na seznam je tudi njihova razmeroma dobra prepoznavnost in neproblematičnost
določitve na osnovi morfoloških znakov.
Na podlagi pregleda dela Drevesne vrste na
Slovenskem (Brus, 2012) predlagamo, da bi
šifrantu MGGE dodali še 24 avtohtonih drevesnih
vrst (Preglednica 2).
V šifrantu MGGE se zdaj pojavlja 15 tujerodnih
drevesnih vrst. Na novo bi dodali še 11 drevesnih
vrst s seznama najpomembnejših tujerodnih drevesnih vrst v slovenskih gozdovih (Brus in sod.
2017) in še dodatnih šest na podlagi pregleda
drevesnih vrst (Brus, 2012) (Preglednica 3).

3.1 Analiza in predlog posodobitve
šifranta MGGE

3.2 Pestrost drevesnih vrst po ekoloških
regijah

3.1 Analysis and suggestions for updating the
MGGE code register

3.2 Tree species diversity by ecological
regions

V obstoječem šifrantu MGGE (Kovač in sod., 2014)
je trenutno vključeno 43 avtohtonih drevesnih vrst,
od tega je 36 listavcev in 7 iglavcev. Vključenih je
tudi 15 tujerodnih drevesnih vrst. Drevesne vrste,

Pestrost drevesnih vrst po ekoloških regijah
smo prikazali s povprečnim številom različnih
drevesnih vrst na vzorčnih ploskvah MGGE, z
ocenjenim številom različnih drevesnih vrst v
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Preglednica 2: Predlog avtohtonih drevesnih vrst, ki bi jih dodali šifrantu MGGE.
Table 2: Suggestion of the native tree species to be added to the MGGE code register.
Slovensko ime

Latinsko ime

cemprin

Pinus cembra L.

navadni brin

Juniperus communis L.

rdečeplodni brin

Juniperus oxycedrus L.

puhasta breza

Betula pubescens Ehrh.

dolgopecljati brest

Ulmus laevis Pallas

navadni koprivovec

Celtis australis L.

rešeljika

Prunus mahaleb L.

lesnika

Malus sylvestris (L.) Mill.

drobnica

Pyrus pyraster (L.) Burgsd.

navadni glog

Crataegus laevigata (Poir.) DC.

enovrati glog

Crataegus monogyna Jacq.

alpski nagnoj

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. et J. S. Presl

navadni nagnoj

Laburnum anagyroides Medik.

terebint

Pistacia terebinthus L.

iva

Salix caprea L.

siva vrba

Salix eleagnos Scop.

krhka vrba

Salix fragilis L.

beka

Salix viminalis L.

mandljasta vrba

Salix triandra L.

rdeča vrba

Salix purpurea L.

beli topol

Populus alba L.

navadna bodika

Ilex aquifolium L.

širokolistna zelenika

Phillyrea latifolia L.

lovor

Laurus nobilis L.

ekološki regiji ter z deležem vzorčnih ploskev
popisa, na katerih se pojavlja posamezna drevesna vrsta. Največ različnih drevesnih vrst na eni
vzorčni ploskvi, in sicer po devet, je bilo popisanih
v naslednjih ekoloških regijah: združeni Alpski in
Pohorski, Predalpski, Predpanonski in Submediteranski. Na 11 % ploskev v vsej Sloveniji je bila
popisana samo po ena drevesna vrsta. Največja
povprečna vrednost števila različnih drevesnih
vrst na vzorčni ploskvi je bila v Submediteranski
(3,56), najmanjša pa v združeni Alpski in Pohorski
ekološki regiji (2,94) (Preglednica 4). V Submediteranski ekološki regiji je bilo tudi popisanih
največ različnih drevesnih vrst, in sicer vsaj 36,
od tega štiri tujerodne (Slika 2).
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Na desetih ali več vzorčnih ploskvah MGGE
2018 se pojavlja skupno 27 različnih drevesnih
vrst in skupini lipe ter vrbe (Slika 3). Na največ
vzorčnih ploskvah sta bili popisani navadna bukev
(Fagus sylvatica L.) in navadna smreka (Picea
abies (L.) Karst.), in sicer prva na 66 % vzorčnih
ploskev in druga na 49 % vzorčnih ploskev.
Na več kot 20 % vzorčnih ploskev sta bila popisana
še gorski javor (Acer pseudoplatanus L.) in graden
(Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.).
Največ različnih drevesnih vrst, in sicer 19, ki
so se pojavile na petih ali več vzorčnih ploskvah,
je bilo popisanih v Predpanonski ekološki regiji,
najmanj – 13 – pa v Dinarski ekološki regiji
(Slika 4). V vseh ekoloških regijah, razen v zdruGozdVestn 78 (2020) 3
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Preglednica 3: Predlog tujerodnih drevesnih vrst, ki bi jih dodali šifrantu MGGE s seznama najpomembnejših
tujerodnih drevesnih vrst v slovenskih gozdovih(1) (Brus in sod., 2017) in na podlagi pregleda drevesnih vrst(2)
(Brus, 2012).
Table 3: Suggestion of the non-native tree species to be added to the MGGE code register from the list of the most
important non-native tree species in Slovenian forests (1) (Brus et al., 2017) and on the basis of the tree species
overview(2) (Brus, 2012).
Slovensko ime

Latinsko ime
Abies grandis (Dougl.) Lindl.

velika jelka

(1)

Tsuga canadensis (L.) Carr.

kanadska čuga

(1)

Cedrus deodara (D. Don) G. Don

himalajska cedra

(1)

Cedrus libani A. Rich.

libanonska cedra

(1)

himalajski bor

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

(1)

močvirski taksodij

Taxodium distichum (L.) L. Rich.

papirjevka

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

(1)

(1)

navadna hikorija(1)

Carya ovata (Mill.) K. Koch

visoki pajesen(1)

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ameriški javor(1)

Acer negundo L.
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

pavlovnija

(1)

Abies cephalonica Loud.

grška jelka

(2)

alepski bor

Pinus halepensis Mill.

(2)

Prunus serotina Ehrh.

ameriška čremsa

(2)

navadni divji kostanj

Aesculus hippocastanum L.

navadna oljka

Olea sativa Hoffmans. et Link

srebrni javor

Acer saccharinum L.

(2)

(2)

(2)

Preglednica 4: Povprečno število drevesnih vrst na vzorčnih ploskvah MGGE 2018 po ekoloških regijah.
Table 4: Average number of tree species on the MGGE 2018 sampling plots by the ecological regions.
Ekološka regija

Povprečje

Alpska in Pohorska

2,94

Predpanonska

3,48

Predalpska

3,42

Preddinarska

3,18

Dinarska

2,97

Submediteranska

3,56

Skupaj

3,20

ženi Alpski in Pohorski ter v Submediteranski, je
bila na največ ploskvah popisana navadna bukev
(Slika 4). V združeni Alpski in Pohorski je bila
na največ ploskvah popisana navadna smreka, v
Submediteranski pa mali jesen (Fraxinus ornus
GozdVestn 78 (2020) 3

L.). Na več kot 20 % vzorčnih ploskev po ekoloških regijah so v letu 2018 popisali od tri (združeni Alpska in Pohorska ekološki regiji) do šest
različnih drevesnih vrst (Submediteranska
ekološka regija).
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Slika 2: Ocenjeno skupno število popisanih drevesnih vrst na vzorčnih ploskvah MGGE 2018 po ekoloških regijah.
Figure 2: Estimated total number of the recorded tree species on the MGGE 2018 sampling plots by the ecological
regions.

Slika 3: Delež vzorčnih ploskev MGGE 2018, na katerih so se pojavile posamezne drevesne vrste. Prikazane so
drevesne vrste in skupini drevesnih vrst, ki so bile popisane na desetih vzorčnih ploskvah ali več.
Figure 3: Share of the MGGE 2018 sampling plots where individual tree species occurred. Tree species and tree species
groups, recorded on ten or more sampling plots, are presented.
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3.3 Pojavljanje tujerodnih drevesnih vrst
na ploskvah MGGE od leta 2007 do
2018
3.3 Occurrence of non-native tree species on
the MGGE plots from 2007 to 2018

V zadnjih treh izvedbah MGGE je bilo popisanih le sedem različnih tujerodnih drevesnih vrst
od skupno 15, ki so bile v vseh šifrantih popisov
od leta 2007 do 2018. Tujerodne drevesne vrste
so bile največkrat popisane v Submediteranski

ekološki regiji, in sicer v letih 2007 ter 2012 na 13
vzorčnih ploskvah, v letu 2018 pa na 12 vzorčnih
ploskvah (Slika 5). V Alpski in Dinarski ekološki
regiji na vzorčnih ploskvah MGGE v vseh treh
časovnih obdobjih nismo zabeležili nobene tujerodne drevesne vrste.
V Sloveniji je v letu 2018 znašala povprečna
lesna zaloga tujerodnih drevesnih vrst 2,3 m3/ha
pri vzorčni napaki 59,5 %. V Submediteranski
ekološki regiji, v kateri je bilo več kot pet ploskev,

Slika 4: Delež vzorčnih ploskev MGGE 2018, na katerih so se pojavile posamezne drevesne vrste po posameznih ekoloških regijah. Prikazane so drevesne vrste, ki so bile popisane na petih ali več vzorčnih ploskvah v
posamezni ekološki regiji.
Figure 4: Share of the MGGE 2018 sampling plots where individual tree species occurred, by individual ecological
regions. Tree species, recorded on five or more sampling plots in an individual region, are presented.
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na katerih so bile popisane tujerodne vrste, pa
je povprečna lesna zaloga tujerodnih drevesnih
znašala 9,4 m3/ha ob vzorčni napaki 77,9 %.
Največjo ocenjeno lesno zalogo med tujerodnimi
drevesnimi vrstami je v vseh treh obdobjih popisa
MGGE imela robinija, sledila ji je navadna ameriška duglazija, leta 2018 pa zeleni bor.

4
4

RAZPRAVA

DISCUSSION

V delu smo predlagali dopolnitve šifranta MGGE
(Kovač in sod., 2014), ki bi lahko služil kot osnova
uskladitvi šifrantov drevesnih vrst za gozdne inventure v Sloveniji. Ob razvoju tabličnih aplikacij v
gozdarstvu in vpisovanju podatkov popisa MGGE v
tablično aplikacijo (Skudnik in sod., 2019) omejen
nabor kod posameznih drevesnih vrst ne bo več
omejitev, kot je bil pri klasičnem popisu, na katerem
so kode vpisovali na obrazec. Pri samem popisu je

lahko v aplikaciji zajet daljši seznam dreves. Tako
bi natančno popisali tudi drevesne vrste, ki so bile
doslej uvrščene v skupine ostali hrasti, ostali bori,
ostali macesni, lipe, topoli, vrbe, nagnoja, ostali
listavci in ostali iglavci. Drevesne vrste bi lahko po
potrebi združevali v skupine pri poznejši obdelavi
podatkov. Šifrant MGGE s predlaganimi dopolnitvami bi bil tudi v skladu s šifrantom e-forest
(JRC, 2009), z izjemo švedskega mokovca (Sorbus
intermedia (Ehrh.) Pers.), saj se ta drevesna vrsta
pri nas za zdaj ne pojavlja v gozdovih (Brus, 2012).
Alepski bor in navadni divji kostanj sta bila leta
2018 že začasno vnesena v šifrant MGGE. Zdaj
zanju predlagamo trajno vključitev. Predlagane
dopolnitve šifranta MGGE bi bilo mogoče smiselno
uporabiti tudi pri šifrantu ZGS (ZGS, 2019), ki pa že
sedaj vsebuje nekatere drevesne vrste, ki jih šifrant
MGGE doslej ni vseboval (npr. visoki pajesen,
navadni koprivovec, navadni divji kostanj). Zaradi
razširitve gozdne inventure na inventuro, s katero

Slika 5: Ekološke regije Slovenije s prikazanimi lokacijami vzorčnih ploskev MGGE, na katerih so bile zabeležene
tujerodne drevesne vrste v letih 2007, 2012 in 2018.
Figure 5: Slovenian ecological regions with presented locations of the MGGE sampling plots, where the non-native
tree species were recorded in 2007, 2012 and 2018.
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bi spremljali nadzemne zaloge ogljika, bi lahko
razmislili tudi o dopolnitvi šifranta z grmovnimi
vrstami, kot je npr. navadna leska (Corylus avellana
L.), ki lahko na prsni višini doseže premer tudi
10 cm ali več. V prihodnosti bi bilo dobro razmisliti
tudi o popisovanju vseh grmovnih vrst v okviru
MGGE, saj se njihovo pojavljanje trenutno vodi le
v okviru botaničnih evidenc.
Ob vključitvi novih drevesnih vrst v šifrant
MGGE bo treba posebno pozornost za potencialno
nacionalno gozdno inventuro nameniti determinaciji drevesne vrste, preden bi se jo uvrstilo
v skupino npr. ostali listavci ali iglavci. Skupine
popisovalcev bi morale biti za prepoznavanje
dobro usposobljene in gozdarski inženirji imajo
za to že zdaj dovolj znanja, po potrebi pa bi pred
začetkom takega popisa lahko organizirali še
kratko dodatno izobraževanje iz prepoznavanja
drevesnih vrst. Kadar popisovalec na terenu kljub
temu ne bi mogel zanesljivo determinirati drevesne
vrste, ki bi bila zajeta na vzorčni ploskvi, bi lahko
nabral vejico z listi oz. iglicami in jo prinesel
v determinacijo strokovnjaku. Nekoliko manj
zanesljiva, a lažja oblika determinacije bi bilo
tudi fotografiranje morfoloških znakov (listov,
brstov, cvetov, plodov, skorje …) in posredovanje
fotografij v determinacijo strokovnjaku. Podatke o
drevesni vrsti bi v bazo podatkov vnesli naknadno.
Razmisliti bi veljalo tudi o možnostih uporabe
mobilnih ali tabličnih aplikacij za prepoznavanje
drevesnih vrst. V preizkušanjih pred nekaj leti se
aplikacije za prepoznavanje samo na osnovi listov
še niso pokazale za dovolj uporabne (Trampuž,
2016). Zato bi bilo v okviru finančnih možnosti
smiselno razmišljati tudi o razvoju samostojne in
namenski rabi prilagojene aplikacije, ki bi poleg
listov vključila še druge morfološke znake, na
primer skorjo, popke, cvetove in plodove.
V Sloveniji se pojavlja 71 avtohtonih drevesnih
vrst (Brus, 2012), od katerih jih je bilo vsaj 40 popisanih v MGGE 2018. Na desetih ali več vzorčnih
ploskvah je bilo evidentiranih 27 drevesnih vrst
in skupini lipe ter vrbe. Popisanih je bilo tudi šest
tujerodnih vrst. A vseeno nam v okviru MGGE
2018 zaradi sorazmerno redke vzorčne mreže ni
uspelo zajeti vseh drevesnih vrst, ki so zajete v
obstoječem šifrantu. Pri tem bi lahko izpostavili
minoritetne vrste: tiso, črniko (Quercus ilex L.) in
GozdVestn 78 (2020) 3

skorš. Ob gostejši vzorčni mreži bi bila verjetnost,
da bi zajeli tudi manjšinske drevesne vrste, večja.
V letu 2018 smo največje povprečno število
dreves na vzorčnih ploskvah ugotovili v Submediteranski ekološki regiji, najmanjše pa v združeni
Alpski in Pohorski ekološki regiji. V Submediteranski ekološki regiji je bilo popisanih tudi največ
različnih drevesnih vrst v ekološki regiji. Oboje
nakazuje večjo pestrost drevesnih vrst v tej regiji
in je skladno z ugotovitvami Robiča (1995), ki je z
analizo fitocenoloških popisov ugotovil najmanjše
povprečno število drevesnih vrst v Alpskem in največje v Sredozemskem fitogeografskem območju.
Le v Submediteranski in združeni Alpski in
Pohorski ekološki regiji se navadna bukev ne pojavlja na prvem mestu v deležu ploskev. V združeni
Alpski in Pohorski ekološki regiji je že na drugem
mestu v deležu ploskev, na katerih se pojavlja,
kar je v skladu z dejstvom, da bukev najdemo na
skoraj 89 % površine slovenskih gozdov (Ficko
in sod., 2008). V prihodnosti lahko pričakujemo
zmanjševanje deleža pojavljanja navadne smreke
na vzorčnih ploskvah popisa v prej omenjeni
ekološki regiji zaradi ujm in podlubnikov, ki so
in bodo prizadeli smrekove gozdove.
V Submediteranski ekološki regiji so bile v
okviru popisa MGGE 2018 na največ ploskvah
popisane termofilne drevesne vrste, katerih gozdove vključujemo v vegetacijske tipe termofilnih
črnogabrovij, hrastovij, rdečeborovij in črnoborovij, ki prevladujejo na tem območju, in bi se v
luči podnebnih sprememb lahko zelo razširili po
vsaj Sloveniji (Kutnar in sod., 2009).
V popisih MGGE 2007–2018 so bile zajete
prve štiri tujerodne drevesne vrste v slovenskih
gozdovih (robinija, zeleni bor, navadna ameriška
duglazija in rdeči hrast) s seznama najpomembnejših tujerodnih drevesnih vrst v Sloveniji (Brus
in sod., 2017). Zanimiva je zgostitev pojavljanja
tujerodnih drevesnih vrst na ploskvah popisov
MGGE 2007–2018 predvsem v Submediteranski
ekološki regiji pa tudi v Predpanonski oziroma na
jugozahodnem in severovzhodnem delu Slovenije.
Na teh vzorčnih ploskvah MGGE je bilo popisano
največ robinije.
Izračun lesne zaloge tujerodnih drevesnih vrst
iz podatkov MGGE je zaradi redkejše mreže obremenjen z veliko vzorčno napako. Ob morebitni
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gostitvi mreže vzorčnih ploskev lahko pričakujemo
njeno zmanjševanje. Naši rezultati pojavljanja
tujerodnih drevesnih vrst so skladni z rezultati
analize, ki sta jo opravila Kutnar in Kobler (2013)
in sta ugotovila, da je robinja naša najpogostejša
tujerodna drevesna vrsta, v Sloveniji pa je najpogostejša v gozdovih GGO Murska Sobota in GGO
Sežana. Ocenila sta, da je znašal delež lesne zaloge
iz podatkov ZGS iz leta 2011 okoli 0,6 %, kar je v
okviru rezultatov podatkov MGGE v letu 2012, ki
znaša 0,56 %. Podoben delež robinije v lesni zalogi
(okoli 0,6 %) je bil iz podatkov ZGS ocenjen tudi
v letu 2012 (Brus in sod., 2017; Kutnar in Pisek,
2013). Pogostejše pojavljanje tujerodnih drevesnih
vrst v jugozahodni, deloma zahodni, jugovzhodni,
vzhodni in severovzhodni Sloveniji so prikazali
tudi Veselič in sod. (2014). Razširjenost in delež
robinije v lesni zalogi se bosta v luči podnebnih
sprememb najbolj povečevala na vzhodnem in
severovzhodnem ter jugozahodnem delu Slovenije
(Kutnar in Kobler, 2013).
V letu 2012 smo v okviru podatkov MGGE
ocenili delež tujerodnih vrst v lesni zalogi nekoliko
več od 1 %, kar je primerljivo s podatki ZGS iz
tistega obdobja (0,99 %) (Kutnar in Pisek, 2013).
Poleg robinije, z deležem v lesni zalogi 0,56 %, sta
imela v letu 2012 razmeroma velik delež v lesni
zalogi duglazija (0,27 %) in zeleni bor (0,16 %).
V letu 2012 sta sicer Kutnar in Pisek (2013) iz
podatkov ZGS ocenila, da ima večjo lesno zalogo
zeleni bor, z deležem 0,18 %.
Težava v zaznavanju manjšinskih in tujerodnih
drevesnih vrst ni samo v strukturi seznama, ampak
pri MGGE tudi zaradi trenutno sorazmerno redke
vzorčne mreže in posledično malo vzorčnih
ploskev (746 dostopnih ploskev) in s tem manjše
verjetnosti zaznavanja drevesne vrste. Na podlagi
simuliranja zgostitve mreže MGGE in podatkov iz
popisa iz leta 2012 sta Skudnik in Hladnik (2018)
ugotovila, da bi bila sicer pri ocenah lesne zaloge,
prirastka in količine odmrle drevnine vzorčna
napaka manj kot 10 % pri gostitvi mreže na vsaj
2 × 2 km oziroma celo 2 × 1,4 km. Prav tako predlagata uvedbo panelnega inventurnega sistema.
Z zgostitvijo mreže na 2 × 2 km bi lahko računali
tudi na več popisanih tujerodnih in minoritetnih
drevesnih vrst in tako na boljše podatke o njihovi
pojavnosti v Sloveniji. Zato moramo biti pazljivi
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pri interpretaciji lesne zaloge in deleža v lesni
zalogi tujerodnih drevesnih vrst iz podatkov
MGGE. Na to nas opozarja tudi velikost vzorčne
napake pri povprečni lesni zalogi tujerodnih vrst
za vso Slovenijo in Submediteransko ekološko
regijo v letu 2018.

5

POVZETEK

Analizirali smo možnosti zaznavanja drevesnih
vrst v okviru Monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE) s poudarkom na manjšinskih
in tujerodnih drevesnih vrstah. Za izboljšanje
njihovega zaznavanja smo predlagali dopolnitve
obstoječega šifranta MGGE (Kovač in sod., 2014).
Šifrant bi dopolnili s 24 avtohtonimi in 17 tujerodnimi drevesnimi vrstami. Dodatne drevesne
vrste smo predlagali na podlagi njihove razširjenosti, ogroženosti, minulega sajenja v slovenske
gozdove in njihove potencialne invazivnosti.
Take drevesne vrste bi zajeli z večjo verjetnostjo
pri gostejši vzorčni mreži od obstoječe (4 km ×
4 km). Z gostejšo vzorčno mrežo bi lahko dobili
zanesljivejše podatke o pojavljanju manjšinskih
in tujerodnih drevesnih vrst. Opozorili smo tudi
na pomen pravilne determinacije drevesne vrste
na vzorčni ploskvi.
Pri analizi pojavljanja tujerodnih drevesnih vrst
na ploskvah MGGE 2007–2018 smo ugotovili, da
so bile tujerodne drevesne vrste največkrat popisane na vzorčnih ploskvah v Submediteranski in
Predpanonski ekološki regiji. V Alpski in Dinarski
ekološki regiji na vzorčnih ploskvah MGGE v vseh
treh časovnih obdobjih tujerodne drevesne vrste
niso bile zabeležene. Med tujerodnimi drevesnimi
vrstami je v vseh treh obdobjih popisa MGGE
prevladovala robinija.
Analizirali smo tudi možnosti zaznavanja
razlik v pestrosti drevesnih vrst med posameznimi
ekološkimi regijami. Po ekoloških regijah smo
prikazali deleže vzorčnih ploskev, na katerih se
pojavlja posamezna drevesna vrsta. Na več kot
20 % vzorčnih ploskev po ekoloških regijah smo
v letu 2018 popisali od tri (združeni Alpska in
Pohorska ekološki regiji) do šest različnih drevesnih vrst (Submediteranska ekološka regija). V
vseh ekoloških regijah, razen v združeni Alpski in
Pohorski ter v Submediteranski, je bila na največ
ploskvah popisana navadna bukev. V prvi je bila
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na največ ploskvah popisana navadna smreka
(bukev ji sledi na drugem mestu), v slednji pa
mali jesen. V Sloveniji se pojavlja 71 avtohtonih
drevesnih vrst (Brus, 2012), od katerih jih je
bilo vsaj 40 popisanih v okviru MGGE 2018, 27
drevesnih vrst se je pojavilo na desetih ali več
vzorčnih ploskvah. Med ekološkimi regijami
je bilo največ različnih drevesnih vrst (vsaj 36)
popisanih v Submediteranski ekološki regiji, štiri
vrste med njimi so bile tujerodne.
5

SUMMARY

We analyzed the possibilities for detecting tree
species in the framework of Monitoring of Forests
and Forest Ecosystems (MGGE) with the highlight on minority and non-native tree species. To
improve their detecting, we suggested completions
of the existing MGGE code register (Kovač et
al., 2014). We would complete the code register
with 24 native and 17 non-native tree species.
The additional tree species were suggested on
the basis of their distribution, endangerment,
past planting into Slovenian forests and their
potential invasiveness. Such tree species would
be more likely encompassed in a denser sampling grid than the existing one (4 km × 4 km).
A denser sampling grid would give more reliable
data on occurrence of minority and non-native
tree species. We also draw the attention on the
significance of the right determination of a tree
species on the sampling plot.
Analyzing the occurrence of the non-native tree
species on the MGGE plots in 2007–2018 we stated
that most times, the non-native tree species were
recorded on sampling plots in Sub-Mediterranean
and Pre-Pannonian ecological region. In Alpine
and Dinaric ecological regions, no non-native tree
species were recorded on MGGE sampling plots
in all the three periods. Black locust prevailed in
the non-native tree species in all the three periods
of the MGGE inventory.
We also analyzed the possibility for detecting
the differences in tree species diversity between
individual ecological regions. By the ecological
regions, we presented the shares of sampling
plots, where an individual tree species occurred.
On over 20 % of sampling plots by ecological
regions, we recorded from three (united Alpine
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and Pohorje ecological regions) to six diverse tree
species (Sub-Mediterranean ecological region) in
2018. In all ecological regions except the united
Alpine and Pohorje regions as well as the Sub-Mediterranean one, beech was recorded on the
most plots. In the first region, Norway spruce was
recorded on the most plots (followed by beech
on the second place) and followed by manna
ash in the latter one. In Slovenia, 71 native tree
species occur (Brus, 2012), at least 40 of them
were recorded in the MGGE framework, 27 tree
species occurred on ten or more than ten sampling
plots. In the ecological regions, the most of the
diverse tree species (at least 36) was recorded in
the Sub-Mediterranean ecological region, four of
the species were non-native.
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Znanstvena razprava
Ekosistemske storitve urbanih gozdov za rezervni vodni vir
Ecosystem Services of Urban Forests for a Reserve Water Source
Urša VILHAR1,*, Erika KOZAMERNIK1
Izvleček:

Vilhar, U., Kozamernik, E.: Ekosistemske storitve urbanih gozdov za rezervni vodni vir; Gozdarski vestnik, 78/2020,
št. 3. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 77. Prevod avtorji in Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Gozdovi s svojimi ekosistemskimi storitvami pomembno prispevajo k varovanju vodnih virov, posebno v urbanih
okoljih. V članku predstavljamo metodologijo za oceno ekosistemskih storitev urbanih gozdov za varovanje rezervnega
vodnega vira, pri čemer je to prva tovrstna neekonomska ocena. Da bi lahko primerjali ekosistemske storitve gozdov za
varovanje vodnih virov z drugimi rabami tal, smo za vodozbirno zaledje rezervnega vodnega vira izbrali kazalnike za
ohranjanje kakovosti voda, uravnavanje količine voda in zmanjševanje onesnaženosti zraka za urbane gozdove in druge
rabe tal v študijskem območju. Za vsak kazalnik smo izračunali relativni prispevek posamezne rabe tal k ekosistemski
storitvi varovanja vodnih virov, in sicer za (1) kmetijska zemljišča, (2) travniki in opuščena kmetijska zemljišča, (3)
urbani gozd, (4) mokrišča, močvirja in poplavne ravnice ter (5) pozidano zemljišče. Ugotovili smo, da urbani gozdovi
v znatno večji meri prispevajo k ekosistemski storitvi varovanja vodnih virov kot druge rabe tal. Največji prispevek
urbanih gozdov je bil ugotovljen pri ohranjanju kakovosti voda ter zmanjševanju onesnaženosti zraka, kjer so kazalniki znatno višji kot za travnike ali kmetijska zemljišča. Prav tako je bil ugotovljen velik prispevek urbanih gozdov k
uravnavanju količine voda, ki pa je bil višji za mokrišča, močvirja in poplavne ravnice. K ekosistemskim storitvam
varovanja vodnih virov je glede na izbrane kazalnike največji skupni relativni prispevek urbanih gozdov (2,4), katerim
sledijo travniki in opuščena kmetijska zemljišča (1,6). Mokrišča, močvirja oziroma poplavne ravnice (1,3) prispevajo
podobno kot kmetijska zemljišča (1,2). Najmanjši relativni skupni relativni prispevek pa smo ugotovili za pozidane
površine (0,0). Glede na velik prispevek urbanih gozdov k ekosistemski storitvi varovanja vodnih virov v primerjavi
z drugimi rabami tal bi bilo smiselno njihov delež ohraniti ali v II. in III. vodovarstvenem območju celo povečati.
Vsekakor pa bi bilo priporočljivo omejiti širjenje urbanizacije ter druge človekove dejavnosti, ki ogrožajo vodne vire.
Ključne besede: urbani gozdovi, ekosistemske storitve, oskrba s pitno vodo, raba tal, zelena infrastruktura

Abstract:

Vilhar, U., Kozamernik, E.: Ecosystem Services of Urban Forests for a Reserve Water Source; Gozdarski vestnik
(Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 3. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 77. Translated
by authors and Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Through their ecosystem services, forests play an important role in protecting water resources, especially in urban environments. This paper presents a methodology for assessing ecosystem services of urban forests for the protection of a
reserve water resource, representing the first such non-economic assessment. In order to compare ecosystem services of
forests and other land use types, we selected indicators for forests and the other land use types, related to water purification,
water flow regulation, and air pollution reduction for the catchment area for the reserve water source. For each indicator,
the relative contribution of individual land use type to an ecosystem service for the protection of water resources was
calculated: (1) agricultural land, (2) grassland and abandoned agricultural land, (3) urban forest, (4) wetlands, marshes
and flood plains, and (5) built-up areas. The results of this study show that urban forests contribute more to the ecosystem
service of protecting water resources compared to other land use types. The highest contribution of urban forests has
been found for air pollution reduction, where indicators are significantly higher than for agricultural land or meadows.
There was also a high contribution of urban forests to water flow regulation, which was similar to the one of wetlands,
marshes and floodplains. According to the selected indicators, the relative contribution to the ecosystem services for the
protection of water resources is the largest for urban forests (2.4), followed by meadows and abandoned agricultural land
(1.6). Wetlands, swamps and floodplains (1.3) have similar contribution as cropland (1.2). However, build-up areas have
the smallest total relative contribution (0.0). According to the results of this study, urban forests contribute largely to the
ecosystem services in protecting water resources compared to other land use types. Therefore, their surface should be
preserved or even increased in water protection zones II and III. Nevertheless, it is advisable to limit the spread of the
urbanization and other human activities that threaten water resources.
Key words: urban forests, ecosystem services, drinking water supply, land use, green infrastructure
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INTRODUCTION

Varovanje vodnih virov, varovanje pred poplavami
ter zmanjševanje onesnaženosti zraka so pomembne
ekosistemske storitve gozdov, še posebno tistih
v urbani krajini (Bolund in Hunhammar, 1999;
Vilhar in sod., 2010; Vilhar, 2017). Vpliv gozda na
ohranjanje količine in kakovosti vodnih virov se
veča z deležem površine gozdov v vodozbirnem
zaledju (Sanders, 1986; Vilhar in sod., 2006). Boljša
kakovost pitne vode v gozdnatih vodozbirnih
območjih v primerjavi z drugimi rabami tal je
posledica upočasnjenega kroženja hranil in ionov v
gozdnih tleh, počasnejšega razkroja organske snovi,
večje mikrobiološke aktivnosti, nižjih temperatur
in manjših antropogenih posegov v gozdni prostor
(Chang, 2003; Zupancic in sod., 2015). Hkrati gozd
pomembno prispeva k zmanjševanju erozijskih
pojavov, ki zaradi sproščanja sedimentov in plavja
ogrožajo vodne vire. (Mcpherson in sod., 1997;
Xiao in sod., 1998). Gozd z drevesnimi krošnjami,
listnim opadom in gozdnimi tlemi deluje tudi kot

naravni filter za onesnaževala v zraku, vodi in tleh
(Givoni, 1991; Bolund in Hunhammar, 1999; Vilhar
in sod., 2014).
Urbani gozdovi so sestoji ali posamična drevesa v
urbanih središčih ali njihovi okolici, ki so specifični
zaradi fizioloških, socialnih, ekonomskih in estetskih koristi (Konijnendijk in sod., 2006) oziroma
ekosistemskih storitev (Tyrväinen in sod., 2003;
Sanesi in sod., 2011), ki jih nudijo človeški družbi.
V urbanih gozdovih so podnebne značilnosti,
tla, vegetacija, dinamika tal ter tokovi energije kot
rezultat ekoloških vzorcev in procesov podobni
kot v drugih gozdovih (Dobbs in sod., 2011).
Vendar se urbani gozdovi razlikujejo od naravnih
ekosistemov po pogostnosti in obsegu motenj,
povezanih z urbanizacijo (Vilhar, 2017). Le-ta lahko
negativno vpliva na kakovost vodnih virov zaradi
povečanih vnosov hranil, težkih kovin in organskih
onesnaževal (Duda in sod., 1982; Le Pape in sod.,
2012). Urbanizacija prispeva tudi k večjemu in dlje
trajajočemu površinskemu odtoku (Slika 1), ki je
posledica pozidave tal (Bolund in Hunhammar,
1999; Gallo in sod., 2012; Armson in sod., 2013).

Slika 1: Viri onesnaževanja vodnih virov v urbanem okolju (avtor: E. Kozamernik)
Figure 1: Sources of water resources pollution in urban area (author: E. Kozamernik)
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Ustava Republike Slovenije v 70. členu določa,
da so vodni viri javno dobro v upravljanju države
(Ustava Republike Slovenije, 1991, 1997, 2000,
2003, 2004, 2006, 2013, 2016). Upravljanje z
vodami ureja Zakon o vodah (Zakon o vodah,
2002, 2008, 2012), deloma pa tudi Zakon o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja, 2006), ki v
slovenski pravni red prenašata Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi
okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne
politike (Steinman, 1999; Direktiva 2000 / 60 / EC
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvirja
za ukrepanje Skupnosti na področju politike do
voda, 2000). Po Zakonu o vodah je cilj upravljanja
z vodami med drugim doseganje dobrega stanja
voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov
in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča
različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in
njihove kakovosti. Po Zakonu o varstvu okolja
pa so cilji varstva okolja med drugim preprečitev
in zmanjšanje obremenjevanja okolja (tudi voda),
ohranjanje in izboljševanje njegove kakovosti ter
trajnostna raba naravnih virov.
Vodni viri prednostno in trajnostno služijo
oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za oskrbo
gospodinjstev. Oskrba s pitno vodo poteka aja
v okviru storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo, pa tudi kot lastna
oskrba s pitno vodo, kjer občina ne zagotavlja javne
službe (Uredba o oskrbi s pitno vodo, 2012). Voda,
namenjena oskrbi s pitno vodo, se odvzema na
zajetjih (na primer v obliki izvira, črpalne vrtine,
površinskega zajetja), na katerih ima občina ali
posameznik vodno pravico. V Sloveniji imamo
2.132 zajetij in rezervnih zajetij za pitno vodo,
iz katerih oskrba s pitno vodo poteka v okviru
gospodarske javne službe (Anonymous, 2019).
V Mestni občini Ljubljana tovrstno službo izvaja
Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA
SNAGA, d. o. o. (https://www.vokasnaga.si/).
V slovenski gozdarski stroki in zakonodaji
(Zakon o gozdovih s spremembami in dopolnitvami, 1993, 1998, 2007, 2010) je že več desetletij
uveljavljen koncept večnamenskega, večfunkcijskega oziroma večciljnega gospodarjenja z gozdovi
(Bončina, 2013), ki zagotavlja različne storitve
oziroma funkcije gozda (Planinšek in Pirnat,
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2012). Tovrsten integracijski način večnamenskega
gospodarjenja z gozdovi zagotavlja, da v istem
gozdnem prostoru zagotavljamo različne funkcije
gozdov hkrati: proizvodne, okoljske in socialne.
Kljub temu pa se njihov pomen praviloma razlikuje glede na naravne danosti in potrebe družbe
(Bončina, 2013). V Sloveniji se gozdarska politika
uresničuje s pomočjo gozdnogospodarskih ukrepov, katerih časovna dinamika in umeščenost v
prostor je določena v okviru gozdnogospodarskih
načrtov. Sestavni del teh načrtov je med drugim
tudi ovrednotenje poudarjenosti proizvodne,
okoljske in socialne funkcije v gozdnem prostoru
ter določitev ciljev in smernic za gospodarjenje
z gozdovi glede ohranjanja in krepitve najbolj
poudarjenih funkcij (Pravilnik o načrtih za
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo,
2010). Funkcija gozda se ovrednoti in kartira s
tremi stopnjami poudarjenosti, in sicer: 1. stopnja:
funkcija določa način gospodarjenja z gozdom;
2. stopnja: funkcija pomembno vpliva na način
gospodarjenja z gozdom in 3. stopnja: funkcija le
deloma vpliva na način gospodarjenja z gozdom.
Z vidika varovanja vodnih virov je najpomembnejša hidrološka funkcija gozda, ki je v Pravilniku
o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje
z divjadjo (2010) definirana kot pomen gozda za
mehansko in biološko čiščenje vode, ki odteče
ali pronica z gozdnih površin, ter uravnavanje
vodnega režima z zadrževanjem hitrega odtekanja
padavinske vode (dežja) s površja (po pobočju
in v globino), počasnejšim taljenjem snega,
ohranjanjem vode v gozdnih tleh in rastlinah in
zakasnjenim pronicanjem vode iz gozdnih tal v
sušnih obdobjih. Poudarjeno hidrološko funkcijo
imajo zlasti gozdovi v poplavnih, vodovarstvenih
in potencialnih vodovarstvenih območjih, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
Kot navaja Bončina s sodelavci (2013), za
obravnavanje pomena gozda poleg koncepta
funkcij gozda obstaja tudi koncept ekosistemskih
storitev (ang. ecosystem services); to so koristi,
ki jih družbi zagotavljajo ekosistemi (Mea, 2005).
Vključujejo podporne oziroma vzdrževalne,
oskrbovalne, regulacijske (uravnalne) in kulturne
storitve. Številni avtorji ugotavljajo, da izraz
»storitve« morda ni najprimernejši (Wallace,
2007; Small in sod., 2017), saj naj bi omogočale
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prikaz učinkov iz gozdov za družbo na podlagi
kompenzacije – PES (Payment for Ecosystem
Services) (Bončina, 2013). S človekovega vidika
gozd ni le kot vir lesa, divjadi, jagodičevja, gob
itn., temveč kot ekosistem, ki poleg proizvodnih
zagotavlja številne druge dobrine in storitve,
združene v pojmu ekosistemske storitve (Japelj,
2016). Za ekosistemske storitve, ki so hkrati
tudi predmet tržne menjave, se ravnovesje med
ponudbo in povpraševanjem na trgu vzpostavi
pri ravnovesni ceni. Vendar je ravnotežno raven
povpraševanja pri netržnih ekosistemskih storitvah, ki so javne dobrine (npr. blaženje podnebnih
sprememb, uravnavanje odtoka, varovanje tal,
vezava atmosferskega ogljika, nastajanje tal idr.),
težko določiti (Japelj, 2016).
Koncept ekosistemskih storitev je interdisciplinaren in se je uveljavil predvsem na področju klasifikacije okoljskih storitev, njihovega monetarnega
vrednotenja in kartiranja (ang. Ecosystem services
mapping), ki presega okvire gozdnega prostora
(Bončina, 2013). Koncept ekosistemskih storitev
gozdov ima potencial kot orodje za podporo pri
odločanju in izboljšanju upravljanja z naravnimi
viri (De Groot in sod., 2010; Vuletić in sod., 2010;
Japelj, 2016). Vendar je za praktično uporabnost
tega koncepta potreben enoten transdisciplinarni
pristop, ki bo omogočal, da bodo ekosistemske
storitve lahko »merljive« s strani strokovnjakov,
finančno vrednotene s strani ekonomistov ter
uporabljene s strani odločevalcev (Nahlik in
sod., 2012). Zato pa je potrebno natančno ovrednotenje vseh komponent ekosistemske storitve
s pomočjo primernih kazalnikov (Müller in
Burkhard, 2012). Varovanje pred poplavami ter
zmanjševanje erozijske ogroženosti sodijo med
regulacijske (uravnalne) ekosistemske storitve
(Mea, 2005), medtem ko je zagotavljanje pitne
vode razvrščeno v oskrbovalne, kroženje hranil
in vode pa v podporne oziroma vzdrževalne
ekosistemske storitve.
Ocen, kako in v kolikšnem obsegu urbani
gozdovi prispevajo k ekosistemskim storitvam
varovanja vodnih virov, je malo (Bouten in Jansson, 1995; Pauleit in Duhme, 2000; Vilhar in sod.,
2010; Dobbs in sod., 2011), kar je najverjetneje
posledica kompleksnosti procesov in povezav
med urbanimi gozdovi in vodo (Vilhar, 2017).
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Tovrstna kompleksnost se odraža v naboru kar 86
potencialnih kazalnikov za spremljanje kroženja
hranil, sposobnosti za zadrževanje in filtriranje
vode v krošnjah dreves, spremljanje procesov
v gozdnih tleh, površinskih vodotokih, jezerih
ter podtalnici, ki sta jih v pregledu različnih
okoljskih monitoringov izpostavila Vilhar in
Simončič (2012).
Namen članka je predstaviti metodologijo za
oceno ekosistemskih storitev urbanih gozdov in
drugih rab tal za varovanje vodnih virov. Pri tem
smo uporabili nabor kazalnikov in z njimi povezanih parametrov na podlagi različnih okoljskih
raziskav ter monitoringov voda, onesnaženosti
zraka, tal in gozdov. Relativne vrednosti izbranih
kazalnikov smo primerjali za različne rabe tal s
poudarkom na urbanih gozdovih. Metodologija
predstavlja prvo tovrstno neekonomsko oceno
ekosistemskih storitev urbanih gozdov in drugih
rab tal za varovanje vodnih virov. Ponuja uporabno orodje za razvoj priporočil, predlogov in
strateških usmeritev za potrebe odločevalcev v
gozdarstvu, vodooskrbi, prostorskem načrtovanju,
urbanizmu itn. (Pauleit in Duhme, 2000; Kristensen in Pirc-Velkavrh, 2003; Bealey in sod., 2007;
Dobbs in sod., 2011; Maes in sod., 2012; Vilhar
in Simončič, 2012).

2
2

METODE

METHODS

2.1 Študijsko območje
2.1 Study area

Študijsko območje je porečje vodotoka Glinščica,
ki se nahaja na vzhodnem delu Mestne občine
Ljubljana in obsega 1665 ha (Slika 2). Za območje
je značilno zmerno celinsko podnebje zahodne
in južne Slovenije (Ogrin, 1996). Povprečna
mesečna temperatura je v referenčnem obdobju
1971 do 2000 v januarju dosegla –0,1 °C in v juniju
17,8 °C, povprečna letna količina padavin pa je
znašala 1450 mm (ARSO, 2006).
Območje je bilo izbrano za rezervni vodni vir
na podlagi predhodnih geoloških in hidrogeoloških raziskav (Bračič-Železnik in Čenčur Curk, v
tisku). Osrednji in vzhodni del območja je zelo
urbaniziran. V tem delu je kamnolom, prečkata
ga tudi ljubljanska obvoznica ter avtocestni odsek
Ljubljana–Šentvid s predorom.
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Slika 2: Karta gozdov, lokacija rezervnega vodnega vira ter vodovarstvenih območij v študijskem območju
Figure 2: Map of forests, reserve water resource location and water protection zones in the study area
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V študijskem območju se prepletajo različne
rabe tal; prevladujejo gozdovi, ki pokrivajo 44,7 %
(744 ha) študijskega območja (Slika 2). Gozdovi
so se ohranili predvsem na pobočjih Polhograjskih dolomitov, v Krajinskem parku Tivoli,
Rožnik Šišenski hrib ter ponekod neposredno
ob ljubljanski obvoznici. Marsikje je naravna
sestava gozdov zelo spremenjena (Urbančič in
sod., 2010). Prevladujejo gozdovi rdečega bora
in borovničevja (Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum
silvestris; Tom. (42) 71), katerih je 65 % gozda in
so predvsem na pobočjih Polhograjskih dolomitov, Rožnika in Šišenskega hriba ter v nižinskem
delu pilotnega območja ob ljubljanski obvoznici.
Sledijo bukovi gozdovi z gradnom (Querco petraeae-Fagetum KO .(61)71 s. lat.), ki obsegajo 17
% gozdov na pobočjih Polhograjskih dolomitov,
13 % gozdov obsegajo acidofilni bukovi gozdovi
z rebrenjačo (Blechno-Fagetum I. Horvat ex
Marinček 19), ki so zaradi degradacije pridobili
večji delež smreke in rdečega bora (Ohnjec, 2007).
Na dolomitu najdemo združbo podgorski bukov
gozd z navadnim tevjem, geografska varianta s
široko lobodiko (Hacquetio-Fagetum var. Ruscus
hypoglossum KOO.(56) 61), ki obsega 2 % gozdov,
ter belogabrovje in gradnovje, geografska varianta
z alpskim vimčkom (Hacquetio-Carpinetum var.
Epimedium alpinum KOB. 74 (n.nud.)), ki obsega
3 % gozdov. Vitalnost dreves je dobra, razen
pravega kostanja, ki ga ogroža kostanjev rak.
Ogrožena je tudi smreka, ki jo na neprimernih
rastiščih ogrožata rdeča trohnoba in smrekov
lubadar, ki se je v zadnjih letih pojavlja precej
pogosto in množično (Ohnjec, 2007).
V najožjem vodovarstvenem območju (VVO I)
za rezervni vodni vir kar 76 % površine prekriva
gozd (Slika 2). V ožjem območju (VVO II) gozd
prekriva 26 %, v širšem (VVO III) pa kar 57 %
površine (Uredba o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega Barja in
okolice Ljubljane, 2007, 2008, 2012).
Študijsko območje z rezervnim vodim virom je
na prehodu dveh teles podzemne vode, pri čemer
podtalnica iz vodonosnega sistema Ljubljanskega
barja teče preko študijskega območja proti vodonosniku Ljubljanskega polja (Čenčur Curk in sod.,
2017). Ljubljansko polje je uravnani del študijskega
območja in je tektonska udorina, podolgovate
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kotanjaste oblike (Krušec, 2010). Vodonosnik
Ljubljanskega polja je zaradi glinastih plasti nad
njim dobro zaščiten pred vplivi urbanizacije in
drugimi človekovimi dejavnostmi (Urbanc in
sod., 2001), zato je kakovost podtalnice dobra
(Železnik, 2005). Severozahodni del študijskega
območja pripada Polhograjskemu hribovju, za
katero so značilni veliki nakloni pobočij ter zelo
razčlenjen relief s strmimi slemeni in vmesnimi
erozijskimi jarki, ki se spuščajo proti severozahodnemu delu Ljubljanskega polja. Vodotok
Glinščica ima izrazito hudourniški značaj ter
posledično veliko transportno moč. Posledica tega
so pogosti zemeljski plazovi ter vodna erozija v
celotnem vodozbirnem zaledju, ki se v večji meri
nahaja na območju Polhograjskega hribovja.
Polhograjsko hribovje gradijo dolomiti, peščenjaki, konglomerati, glinavci in apnenci, triasne
in permske starosti, medtem ko uravnane dele
Ljubljanskega polja v večji meri prekrivajo aluvialni in jezerski sedimenti ter prodni nanosi
holocenske starosti (Premru, 1983). Na hribovitem
delu študijskega območja so se razvila heterogena
kambična tla, ki prehajajo od distričnih rjavih tal
do evtričnih rjavih tal ter rendzin (Urbančič in
sod., 2005). Vzdolž vodotokov najdemo nekarbonatna obrečna tla, na ravninskem delu študijskega
območja pa so se na rečnih nanosih Glinščice
razvili evtrični psevdogleji in gleji (Čenčur Curk
in sod., 2017).

2.2 Izbor parametrov in kazalnikov, ki
opredeljujejo ekosistemske storitve
varovanja vodnih virov
2.2 Selection of parameters and indicators
determining ecosystem services of water
resources protection

Da bi lahko primerjali ekosistemske storitve
gozdov za varovanje vodnih virov z drugimi
rabami tal, smo na podlagi domačih raziskav in
tuje literature pregledali kvantitativne in kvalitativne kazalnike. Pri izboru kazalnikov smo sledili
hierarhičnemu sistemu, ki vključuje naslednje
komponente (Vilhar in Simončič, 2012):
• procesi in delovanje ekosistema ob
upoštevanju specifičnih okoljskih pogojev.
V primeru urbanih gozdov je to na primer
sposobnost zadrževanja ali skladiščena hranil,
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energije in vode v ekosistemu ali sposobnost za
zadrževanje ob obilju in sproščanje ob pomanjkanju;
• kazalnik – vrednost, ki odraža stanje
določenega pojava ali komponente okolja
(Jørgensen in sod., 2005) v obliki agregirane
informacije: na primer ohranjanje kakovosti
voda. Samostojno ali v kombinaciji so orodje
za agregiranje informacij o stanju določenega
ekosistema (Burkhard, 2011) ter omogočajo
spremljanje stanja v času in prostoru (Oecd,
2008);
• parameter – podatek ali številka za
ovrednotenje izbranega kazalnika. Lahko
so rezultati meritev, modelov ali izračunani na
podlagi drugih parametrov.
Da bi lahko primerjali ekosistemske storitve
gozdov za varovanje vodnih virov z drugimi
rabami tal, smo na podlagi domačih raziskav in
tuje literature izbrali naslednje kvantitativne in
kvalitativne kazalnike (Vilhar in Kozamernik,
2019):
a) ohranjanje kakovosti voda,
b) uravnavanje količine voda ter
c) zmanjševanje onesnaženosti zraka.
Za izbrane kazalnike smo poiskali parametre
na podlagi različnih okoljskih raziskav in monitoringov voda, tal, gozdov in onesnaženosti zraka
(Vilhar in Simončič, 2012). Za kazalnik ohranjanja
kakovosti voda smo uporabili naslednje parametre:
največja koncentracija nitrata (NO3) v podtalnici
Ljubljanskega vodonosnika, dozdevna gostota
tal ter C/N razmerje v tleh (Preglednica 2). Za
kazalnik uravnavanje količine voda smo uporabili
parametre: prestrezanje padavin v krošnjah ter
zadrževalna sposobnost tal za vodo. Za kazalnik
zmanjševanje onesnaženosti zraka pa smo uporabili
parametre: letna koncentracija PM10, število dni
v letu s prekoračeno mejno koncentracijo PM10
(50 μg m-3) ter letna koncentracija NO2. Podatke
o posameznih parametrih smo pridobili iz literature (raziskave, monitoringi, poročila, diplomske
in magistrske naloge idr.). Parametri, povezani z
izbranimi kazalniki, se razlikujejo v načinu meritev
(na primer meritve količine padavin in kemijske
analize vzorcev tal), v časovni komponenti (na
primer letna količina padavin (mm) in število
dni s prekoračeno mejno koncentracijo PM10) ter
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prostorskih dimenzijah (na primer letna količina
padavin (mm) in dozdevna gostota tal (g cm-3)).
Zato smo ugotovljene vrednosti parametrov
standardizirali in njihovim vrednostim pripisali
relativno vrednost od 0 do 100 (Koschke in sod.,
2012). Ker je posamezni kazalnik določevalo
več parametrov, smo iz njihovih relativnih vrednosti izračunali povprečje ter prikazali skupni
kazalnik za posamezno ekosistemsko storitev
(Preglednica 1).
Primerjali smo vrednosti kazalnikov za urbane
gozdove ter za druge rabe tal v študijskem območju. Glede na ECE klasifikacijo dejanske rabe
zemljišč (MKGP, 2013) smo v študijskem območju
ugotovili 11 različnih rab tal, ki smo jih zaradi
preglednosti združili v pet glavnih kategorij rabe
tal (Preglednica 1):
1. mešani urbani gozd,
2. kmetijska zemljišča,
3. travniki oziroma opuščena kmetijska zemljišča,
4. pozidana zemljišča,
5. mokrišča, močvirje oziroma poplavne ravnice.
Kategorije dejanske rabe tal smo razvrstili
v združene kategorije rabe tal glede na njihov
relativni prispevek k ekosistemskim storitvam
varovanja vodnih virov. V študijskem območju
je tudi kategorija rabe tal »jezera in reke«, vendar
jih pri nadaljnji obravnavi nismo upoštevali, saj
je njihov prispevek k ekosistemskih storitvam
varovanja vodnih virov zanemarljiv (Bolund in
Hunhammar, 1999).
Na podlagi povprečnih relativnih vrednosti
kazalnikov smo izdelali karte relativnega prispevka
petih glavnih kategorij rabe tal k ekosistemskim
storitvam varovanja vodnih virov.

3
3

REZULTATI
RESULTS

3.1 Kazalniki in z njimi povezani
parametri za ekosistemske storitve
varovanja vodnih virov
3.1 Indicators and related parameters for
ecosystem services of water resources
protection

Glavnim kategorijam rabe tal pripadajo naslednji
deleži študijskega območja (Slika 3): mešani
urbani gozd obsega 44,7 % (743,8 ha) površine
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Preglednica 1: Kategorije rabe tal v študijskem območju po klasifikaciji ECE dejanske rabe zemljišč (MKGP,
2003) ter njihovo združevanje v pet glavnih kategorij rabe tal
Table 1: Land use categories in the study area by ECE classification of the actual land use (MKGP, 2003) and their
combining into five main land use categories
ŠIFRA DEJANSKE
RABE TAL

KATEGORIJA
DEJANSKE
RABE TAL

1100

njiva ali vrt

1190

rastlinjak

1221

intenzivni sadovnjak

1222

ekstenzivni sadovnjak

1300

trajni travnik

1410

kmetijsko zemljišče v
zaraščanju

1500

drevesa in grmičevje

1600

neobdelano kmetijsko
zemljišče

ZDRUŽENA
KATEGORIJA
RABE TAL

kmetijska zemljišča

travniki oziroma
opuščena kmetijska
zemljišča

2000

gozd

mešani urbani gozd

3000

pozidano in sorodno
zemljišče

pozidano

4220

drugo zamočvirjeno
zemljišče

mokrišča / močvirje /
poplavne ravnice

študijskega območja, pozidana zemljišča 31,4 %
(522,1 ha), sledijo travniki oziroma opuščena
kmetijska zemljišča s 16 % površine (266,1 ha).
Kmetijska zemljišča obsegajo 7,5 % (125 ha) površine in mokrišča, močvirja oziroma poplavne ravnice 0,1 % (1,2 ha) površine študijskega območja.
V študijskem območju je tudi kategorija rabe tal
»jezera in reke«, ki obsega 0,4 % (7,2 ha), vendar
jih pri nadaljnji obravnavi nismo upoštevali, saj
je njihov prispevek k ekosistemskih storitvam
varovanja vodnih virov zanemarljiv (Bolund in
Hunhammar, 1999).
Največji relativni prispevek k ohranjanju kakovosti voda je bil ugotovljen za mešani urbani gozd
(0,90), kar je posledica visokih vrednosti dozdevne
gostote tal, razmeroma visokega C/N razmerja ter
najnižjih največjih koncentracij nitrata v podtalnici Ljubljanskega vodonosnika. Sledita kategoriji
travniki oziroma opuščena kmetijska zemljišča
(0,82) ter mokrišča, močvirja oziroma poplavne
ravnice (0,76) (Slika 4, Slika 5a). Najmanjši relativni prispevek k ohranjanju kakovosti voda je
bil ugotovljen za kategorijo pozidana zemljišča
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RELATIVNI PRISPEVEK K
ZAGOTAVLJANJU
IZBRANE EKOSISTEMSKE
STORITVE

Od
0 – brez prispevka
do
1 – največji možni
relativni prispevek
(Koschke in sod., 2012)

(0,00), saj so tam tla odstranjena, pozidana in ne
opravljajo več svojih funkcij (Pauleit in Duhme,
2000; Sms, 2012; Zhiyanski in sod., 2017).
Največji relativni prispevek k uravnavanju količine voda smo ugotovili za kategorijo mokrišča,
močvirja oziroma poplavne ravnice (0,55), ki
imajo najvišjo zadrževalno sposobnost tal za vodo.
Sledi mešani urbani gozd (0,52), ki ima najvišjo
zadrževalno sposobnost krošenj za padavine ter
razmeroma visoko zadrževalno sposobnost tal
za vodo (Slika 4, Slika 5b). Najmanjši relativni
prispevek k uravnavanju količine voda je bil
ugotovljen na pozidanih zemljiščih (0,00).
Največji relativni prispevek k zmanjševanju
onesnaženosti zraka smo ugotovili za mešani
urbani gozd (0,97), kjer so bile ugotovljene najnižje
letne koncentracije PM10 in tudi najmanj dni v
letu s prekoračeno mejno koncentracijo PM10:
50 μg m-3. Sledijo travniki oziroma opuščena
kmetijska zemljišča (0,67) ter kmetijska zemljišča
(0,48). Najnižji relativni prispevek k zmanjševanju
onesnaženosti zraka je bil ponovno ugotovljen
za pozidana zemljišča (0,00) (Slika 4, Slika 5c).
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Preglednica 2: Kazalniki in z njimi povezani parametri za oceno prispevka različnih rab tal k ekosistemski
storitvi varovanja vodnih virov
Table 2: Indicators and related parameters for assessing the contribution of diverse land uses to the ecosystem service
of water resources protection

Relativni prispevek
k ekosistemskim
storitvam varovanja
vodnih virov

Zmanjševanje onesnaženosti zraka

Uravnavanje količine voda

Ohranjanje kakovosti voda

Kazalnik

Parameter

Dozdevna
gostota tal
C/N razmerje
v tleh
Največje koncentracije nitrata (NO3) v
podtalnici Ljubljanskega vodonosnika

Raba tal
Meritev
(g cm-3)

Relativni
prispevek a
Meritev (/)
Relativni
prispevek1
Meritev
(mg l-1)

Relativni
prispevek a

Povprečje
relativnih vrednosti
prametrov
Zadrževalna
sposobnost tal
za vodo
Zadrževalna
sposobnost krošenj
za padavine
(intercepcija)

Meritev
(g cm-3)

Relativni
prispevek a
Meritev

(% letne količine padavin)

Relativni
prispevek a

Povprečje
relativnih vrednosti
prametrov
Letna
koncentracija
PM10
Število dni v letu s
prekoračeno mejno
koncentracijo PM10:
50 μg m-3
Letna
koncentracija
NO2
Povprečje
relativnih vrednosti
prametrov

Meritev

(μg m-3 leto-1)

Relativni
prispevek a
Meritev

(št. dni v letu)

Relativni
prispevek a
Meritev

(μg m-3 leto-1)

Relativni
prispevek a

Kmetijska
zemljišča

Travniki /
opuščena
kmetijska
zemljišča

Mešani
gozd

Pozidana
zemljišča

Mokrišča /
močvirja /
poplavne
ravnice

Vir
podatkov

1,04

0,86

0,72

0,00

1,00

b, c

1,00

0,83

0,70

0,00

0,96

12,17

13,25

18,44

0,00

11,40

0,66

0,72

1,00

0,00

0,62

20,50

6,70

4,00

32,60

13,00

0,42

0,91

1,00

0,00

0,69

0,69

0,82

0,90

0,00

0,76

0,28

0,14

0,20

0,00

5,41

0,05

0,03

0,04

0,00

1,00

1,00

1,00

9,72

0,00

1,00

0,10

0,10

1,00

0,00

0,10

0,08

0,06

0,52

0,00

0,55

37,00

37,00

0,00

44,00

0,00

0,16

0,16

1,00

0,00

0,00

69,00

5,00

0,60

94,00

0,00

0,27

0,95

1,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

56,00

0,00

1,00

0,91

0,91

0,00

0,00

0,48

0,67

0,97

0,00

0,00

1,25

1,56

2,39

0,00

1,31

d
c, e, f,
g, h, i

c, e, f, j

e, f, k, l

g, m, n

g, m, n

G, o, p

Relativni prispevek (0 – brez prispevka; 1 – največji mogoči prispevek); b Pedološka karta Slovenije 2014; c Ausec in sod. (2009); d TIS/ICPVO
(1989-2013); e ICP Forests / IMGE podatkovna baza Gozdarskega inštituta Slovenije; f Life+ EMoNFUr podatkovna baza Gozdarskega inštituta
Slovenije; g Loose in sod. (2008); h Krajnc (2011); i Urbanc (2010); j Šijanec (2009); k Kermavnar in Vilhar (2017); l Vilhar in sod. (2012);
m
Ivančič in Vončina (2013); n Koleša in Planinšek (2013); o Ogrin (2007a); p Ogrin (2007b)
a
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Slika 3: Združene kategorije rabe tal v študijskem območju glede na ekosistemske storitve oziroma vlogo pri
varovanju vodnih virov ter lokacija rezervnega vodnega vira
Figure 3: Combined land use categories in the study area with regard to ecosystem services or, respectively, their role
in water resources protection and location of the reserve water resource
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Slika 6 prikazuje karto za relativni prispevek
urbanih gozdov ter drugih rab tal k ekosistemski storitvi varovanja vodnih virov v študijskem
območju. Največji relativni prispevek smo ugotovili za mešani urbani gozd (2,4), sledijo travniki
oziroma opuščena kmetijska zemljišča (1,6).
Prispevek mokrišč, močvirij oziroma poplavnih
ravnic (1,3) je podoben kot kmetijskih zemljišč
(1,2). Za pozidana zemljišča smo ugotovili, da so
brez relativnega prispevka k ekosistemski storitvi
varovanja vodnih virov (0,0).

4
4

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Gozd s svojimi gostimi krošnjami, listnim opadom
in gozdnimi tlemi deluje kot naravni filter za onesnaževala v zraku, tleh in vodi (Simončič in sod.,
2000), zato je pomembno vedeti, v kolikšni meri gozd
ohranja ali izboljšuje kakovost voda v primerjavi z
drugimi rabami tal. V naši raziskavi predstavljamo
metodologijo za oceno ekosistemskih storitev urbanih gozdov za varovanje rezervnega vodnega vira.
Da bi lahko primerjali ekosistemske storitve urbanih gozdov z drugimi rabami tal, smo
zbrali kvantitativne in kvalitativne kazalnike za

ohranjanje kakovosti voda, uravnavanje količine
voda ter zmanjšanje onesnaženosti zraka (Vilhar
in Kozamernik, 2019). Na podlagi rezultatov
ugotavljamo, da urbani gozdovi v znatno večji
meri prispevajo k ekosistemski storitvi varovanja
vodnih virov kot druge rabe tal. Največji prispevek
urbanih gozdov je bil ugotovljen za zmanjševanje
onesnaženosti zraka, kjer so kazalniki znatno višji
kot za kmetijska zemljišča ali travnike. Drevesa
namreč zelo učinkovito prestrezajo onesnaževala
in prašne delce v zraku (Bolund in Hunhammar,
1999; Nowak in sod., 2000; Bealey in sod., 2007).
Njihova sposobnost filtriranja se veča z listno površino in je zato večja za drevesa kot za grmičevje ali
trave (Givoni, 1991). Zaradi večje skupne površine
iglic imajo iglavci večjo sposobnost filtriranja
onesnaževal in prašnih delcev v zraku, hkrati pa
obdržijo iglice tudi pozimi, ko je onesnaženost
zraka največja (Grundstrom in sod., 2015). Ker
pa so listavci v primerjavi z iglavci učinkovitejši
pri absorpciji plinov, je mešan gozd iglavcev in
listavcev najboljša alternativa za zmanjševanje
onesnaženosti zraka (Givoni, 1991).
Prav tako je bil ugotovljen velik prispevek
urbanih gozdov k ohranjanju kakovosti voda, saj

Slika 4: Relativni prispevek urbanih gozdov ter drugih kategorij rabe tal k ekosistemskim storitvam varovanja
vodnih virov v študijskem območju
Figure 4: Relative contribution of urban forests and other land use categories to the ecosystem services of water
resources protection in the study area
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Slika 5: Karta relativnega prispevka urbanih gozdov ter drugih kategorij rabe tal v študijskem območju k: a) ohranjanju kakovosti voda, b) uravnavanju količine
voda ter c) zmanjšanju onesnaženosti zraka
Figure 5: Map of the relative contribution of urban forests and other land use categories in the study area to: a) preservation of quality of waters, b) regulation of quantity
of waters and c) reduction of air pollution
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so bile vrednosti kazalnikov višje kot pri travnikih
ali mokriščih. Gozdovi imajo namreč najvišje vrednosti razmerja C/N v tleh ter najmanjše največje
koncentracije nitrata v podtalnici ljubljanskega
vodonosnika. Znatno manjši je bil prispevek k
ohranjanju kakovosti voda za kmetijska zemljišča,
predvsem zaradi največjih koncentracij nitrata v
podtalnici ljubljanskega vodonosnika, vendar pa
niso presegle mejnih vrednosti za podzemne vode
50 mg NO3 l-1 (Krajnc, 2011). To je najverjetneje
posledica dobre kakovosti podtalnice na vseh

merilnih mestih (Železnik, 2005), zahvaljujoč
dobri zaščiti vodonosnika Ljubljanskega polja
pred vplivi urbanizacije z glinastimi plastmi nad
njim (Urbanc in sod., 2001).
Pomemben je tudi prispevek urbanih gozdov
k uravnavanju količine voda, ki pa je bil večji za
mokrišča, močvirja in poplavne ravnice. Urbani
gozdovi imajo namreč najvišje kazalnike za prestrezanje padavin v krošnjah dreves (Inkiläinen in
sod., 2013; Kermavnar in Vilhar, 2017), medtem ko
je zadrževalna sposobnost tal za vodo za mokrišča

Slika 6: Relativni prispevek urbanih gozdov ter drugih rab tal k ekosistemski storitvi varovanja vodnih virov v
študijskem območju
Figure 6: Relative contribution of urban forests and other land uses to the ecosystem services of water resources
protection in the study area
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Cipresov rak
LATINSKO IME

Seiridium cardinale (W. W. Wagener) B. Sutton & I. A. S. Gibson

RAZŠIRJENOST

Bolezen so prvič zabeležili leta 1928 v Kaliforniji. V Evropi
so prve okužbe odkrili v Franciji (l. 1944) in Italiji (l. 1951).
Pozneje so bolezen zaznali še v drugih evropskih sredozemskih državah, v Afriki, Aziji in Oceaniji. Pri nas se od leta
1981 pojavlja na cipresovkah v Primorju in drugod v državi.

ugodno območje za širjenje okužb s S. cardinale. Na krajših
razdaljah se okužbe širijo z dežnimi kapljicami in vetrom, na
daljših pa z orodjem, okuženimi sadikami, semeni, pticami
in žuželkami. Vrsta lahko neugodne razmere preživi v obliki
klamidiospor (debelostenske nespolne spore) in sklerocijev
(gost preplet hif), ki se oblikujejo na mrtvem tkivu.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

Glavni gostitelji so vrste iz družine Cupressaceae, med
katerimi izstopajo Cupressus sempervirens (vednozelena
cipresa), C. macrocarpa (montereyska cipresa), Chamaecyparis lawsoniana (lawsonova pacipresa), x Cupressocyparis
leylandii (hibridna cipresa), Thuja orientalis (azijski klek)
in T. occidentalis (ameriški klek).

• uleknjenost in nekroza skorje vej ali debla (slika 3),
• majhna, črna nespolna trosišča (acervuli) na odmrli
skorji, poganjkih in storžih (slika 4),
• rjavo, rdečkasto, občasno tudi rdeče vijolično (od tod
latinsko ime: cardinale), obarvanje odmrlih tkiv skorje,
• rumenenje, rjavenje in sušenje posameznih vej v krošnji
(sliki 1 in 2),
• občasno izločanje smole, ki lahko kaže na prisotnost glive
in njeno aktivno delovanje (slika 3).

OPIS

VPLIV

GOSTITELJI

Cipresov rak je nevarna bolezen cipresovk v številnih toplejših
delih sveta, ki jo povzroča več vrst gliv iz rodu Seiridium:
S. cardinale, S. unicorne in S. cupressi. Najbolj razširjena in
uničujoča vrsta je S. cardinale. Gliva okuži gostitelja skozi
rane (posledica zmrzali, toče, delovanja ptic ali insektov),
naravne razpoke v skorji ali na mestu izraščanja vejic iz debla
pri mlajših drevesih. Po navadi okužbe nastanejo v času velike
vlažnosti, medtem ko se prvi simptomi pokažejo v suhem in
vročem vremenu, ki predstavlja dodaten stres za gostitelja.
Prvi znaki okužbe so rjavenje, uleknjenost in nekroza skorje
okrog vstopnega mesta patogena, ki je po navadi povezan
tudi z obilnim izločanjem smole in nastankom vzdolžnih
razpok (slika 3). Širjenje glive po skorji in motnje prevajalnih
funkcij privedejo do rumenenja, rdečenja in rjavenja listov
(sliki 1 in 2). Sušijo se lahko tudi večji deli najgostejšega in
senčnega dela krošnje. Na odmrli skorji, poganjkih in storžih
se razvijejo črni acervuli (nespolna trosišča) (slika 4), ki v
vlažnem vremenu sproščajo temne konidije (nespolne trose)
(slika 5). Optimalna temperatura za kalitev konidijev je 25 °C.
Porast novih okužb je zaznati v vlažnih in deževnih pomladih,
ki sledijo zelo mrzlim zimam. Sredozemlje je zaradi mrzlih
zim in poznih pozeb (nastanek razpok v skorji) ter vlažnih
in deževnih obdobij (sproščanje in kalitev konidijev) izjemno

V ugodnih razmerah S. cardinale povzroči, da se gostitelj
posuši v nekaj mesecih ali letih. Bolezen je izrazitejša v gostih
nasadih in pri mlajših rastlinah. V ZDA, na Novi Zelandiji
in ponekod v Evropi epifitocije cipresovega raka poleg velike
ekonomske škode v gozdovih, na plantažah, protivetrnih nasadih in drevesnicah povzročajo tudi izgube številnih okrasno
posajenih cipresovk. V Sloveniji so zaradi S. cardinale ogrožene predvsem številne okrasno posajene vednozelene ciprese
v parkih, vrtovih, na pokopališčih in obcestnih drevoredih.

MOŽNE ZAMENJAVE

V stresnih razmerah odmiranje poganjkov in vej povzročajo
tudi glive Botryosphaeria spp., Diaporthe juniperivora, Pestalotiopsis funerea, Diplodia pinea, Kabatina thujae in druge.
Sušenje lusk je lahko tudi posledica delovanja škodljivih
abiotskih dejavnikov, ličink tujinega zavrtača (Argyresthia
thuiella) ali napada cipresovega krasnika (Buprestis cupressi).
Cipresov rak lahko zanesljivo določimo samo v laboratoriju.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Sušenje posameznih vej v krošnji hibridne ciprese zaradi Seiridium
spp. (foto: Jennifer Olson, Oklahoma State University, Bugwood.org)
Slika 2: Posušen vrhnji poganjek montereyske ciprese kot posledica okužbe
s S. cardinale (foto: John Ruter, University of Georgia, Bugwood.org)
Slika 3: Rakasta rana na veji hibridne ciprese zaradi Seiridium spp.
(foto: Elizabeth Bush, Virginia Polytechnic Institute and State Univer-
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sity, Bugwood.org)
Slika 4: Nespolna trosišča (acervuli) na odmrlem poganjku hibridne
ciprese (foto: Nikica Ogris)
Slika 5: Večcelični, temni, nespolni trosi (konidiji) s kratkimi, brezbarvnimi priveski (foto: Nikica Ogris)

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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Orehova muha
LATINSKO IME

Rhagoletis completa (Cresson, 1929)

RAZŠIRJENOST

Orehova muha izvira iz ZDA. Od leta 1990 je znana v Evropi,
kjer se hitro širi. Trenutno je prisotna v Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem,
v Italiji, na Nizozemskem, v Švici in Sloveniji. Pri nas smo jo
prvič opazili leta 1997.

GOSTITELJI

Večinoma napada orehe (Juglans spp.). Med najpogostejšimi
gostitelji so kalifornijski oreh (Juglans californica), črni oreh
(J. nigra), navadni oreh (J. regia) in kalifornijski črni oreh
(J. hindsii). Zasledili so jo tudi na breskvi (Prunus persica)
in navadnem glogu (Crataegus laevigata).

OPIS

Odrasli osebki merijo v dolžino 4–6,5 mm. Glava je popolnoma
rumena, oprsje in zadek sta bledo rumene do oranžne barve
(Slika 1). Na zadku imajo temno rjave do črne prečne proge.
Samice imajo popolnoma rumene noge, medtem ko imajo
samci rjavkasta stegna (femur). Na krilih imajo štiri temno
rjave linije (Slika 2).
Odrasle samice začnejo avgusta odlagati jajčeca v zeleno
lupino (perikarp) orehovih plodov. Z leglico naredijo vbod,
skozi katerega odložijo 15 ali več jajčec (Slika 3). Imajo eno
generacijo in samica lahko odloži od 200 do 400 jajčec. Po
3–7 dneh se iz jajčec izležejo ličinke oziroma žerke, ki v
dolžino merijo 8–10 mm in v širino 2 mm. So umazano bele
do umazano rumene barve (Slika 4). Ličinke se prehranjujejo s tkivom zelene lupine, kjer delajo zavite rove in tkivo
spreminjajo v zdrizasto črno gmoto (Slika 5). Na tistem delu
zelena lupina postane mehka in počrni. Po 30–40 dneh se
ličinke spustijo z gostitelja na tla, kjer se zarijejo 5–20 cm
globoko v prst in se zabubijo. V stadiju bube prezimijo.
Naslednje leto od sredine julija do začetka septembra se
izlegajo odrasli osebki, ki živijo približno 40 dni.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
•
•
•
•
•

vbodne rane na zeleni lupini plodov
prisotnost jajčec v zeleni lupini
prisotnost ličink v zeleni lupini
zelena lupina postaja mehka in počrni
odrasli osebki na plodovih ali drugih delih gostitelja

VPLIV

Ob namnožitvi orehove muhe lahko nastane velika škoda
v pridelavi orehovih plodov. Posledica poznih sezonskih
napadov je delna ali popolna počrnitev zelene lupine
orehovega ploda. Zaradi prepojenosti luščine s teinskimi
in drugimi snovmi postane luščina umazano rjava ali
rjavo siva. Posledično se zelo zmanjša vrednost oreščkov,
prodanih v luščini, čeprav v večini primerov jedro ostane
nepoškodovano. Znani so tudi primeri, kjer so teinske in
druge snovi pronicale skozi luščino in povzročile plesnenje
jedrca ali njegovo okužbo z glivami. Posledica zgodnjih
sezonskih napadov je ovirano zorenje ploda, zaradi česar
pride do slabotnih oreščkov ali praznih luščin. Ob zelo
močnih napadih lahko izpade 87–100 % pridelka plodov.
Pri breskvah zaradi orehove muhe plesnijo in gnijejo plodovi. Poleg naravne zmožnosti širjenja odraslih osebkov
z letenjem lahko orehovo muho na nova območja zanese
človek z napadenimi plodovi in zemljo.

MOŽNE ZAMENJAVE

Na terenu jo lahko zamenjamo za Rhagoletis suavis, saj se
odrasli osebki obeh vrst s prostim očesom razlikujejo le po
obarvanosti kril. Gostitelji za R. suavis so prav tako kot za
orehovo muho (R. completa) različne vrste orehov (Juglans
spp.), vendar so R. suavis v Evropi zaenkrat našli samo v
Nemčiji. Druge morfološko podobne vrste iz rodu Rhagoletis imajo druge gostitelje. Za zanesljivo razlikovanje med
vrstami je potrebna morfološka analiza odraslih osebkov s
pomočjo stereomikroskopa.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Odrasli osebek orehove muhe (Rhagoletis completa) (foto:
Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org).
Slika 2: Muzejski primerek orehove muhe (Rhagoletis completa)
(Natasha Wright, Cook's Pest Control, Bugwood.org).
Slika 3: Poškodbe na plodovih črnega oreha (Juglans nigra) zaradi
orehove muhe (Rhagoletis completa) (foto: Whitney Cranshaw,
Colorado State University, Bugwood.org).
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Slika 4: Ličinka orehove muhe (Rhagoletis completa) (Whitney
Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org).
Slika 5: Ličinke orehove muhe (Rhagoletis completa) v zeleni
lupini ploda črnega oreha (Juglans nigra) (foto: Whitney Cranshaw,
Colorado State University, 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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zelo velika. Za kmetijska zemljišča in travnike sta
oba kazalnika nižja, zato je njihov prispevek k
uravnavanju količine voda v relativnem pomenu
le malo večji kot pri pozidanih zemljiščih.
Za pozidana zemljišča so bile pri vseh kazalnikih za ohranjanje kakovosti voda, uravnavanje
količine voda ter zmanjšanje onesnaženosti zraka
najnižje vrednosti. S pozidavo zemljišč z betonom
in asfaltom se namreč spremeni kroženje vode
(Vilhar, 2017). Pri pozidanih zemljiščih veliko
večji delež padavin odteče, kot je površinski
odtok (Sanders, 1986; Gregory in sod., 2006), ki
povzroči povečane največje pretoke (Bartens in
sod., 2008), hkrati pa se s spiranjem onesnaževal
s cest, streh, kanalizacije ter industrijskih odplak,
poveča onesnaženost voda (Duda in sod., 1982;
Vižintin in sod., 2009). Urbanizacija ustvari tudi
številne nenačrtovane poti, po katerih voda odteka
v podtalje, kot so puščajoča vodovodna napeljava,
kanalizacija in greznice (Duda in sod., 1982).
Za celotno študijsko območje, ki obsega porečje
vodotoka Glinščica, ugotavljamo, da urbani gozdovi
na 44,7 % površine dobro opravljajo ekosistemsko
storitev varovanja virov vode. K ekosistemski storitvi
varovanja vodnih virov razmeroma ugodno prispevajo travniki oziroma opuščena kmetijska zemljišča
na 16 % površine ter mokrišča, močvirja in poplavne
ravnice, ki v študijskem območju obsegajo 1,2 %
in so pomembna predvsem z vidika zadrževanja
voda. Malce slabši je prispevek kmetijskih zemljišč,
ki v študijskem območju obsegajo 7,5 %. Pozidana
zemljišča, ki obsegajo kar 31,4 % površine študijskega območja, pa k ekosistemski storitvi varovanja
vodnih virov ne prispevajo oziroma jo ogrožajo
(Walsh in sod., 2005; Vižintin in sod., 2009).
V vodovarstvenih območjih rezervnega vira
vode so urbani gozdovi na 76 % površine v I. vodovarstvenem območju, 26 % v II. vodovarstvenem
območju ter 57 % površine v III. vodovarstvenem
območju. Glede na rezultate naše raziskave,
ki kažejo na velik prispevek urbanih gozdov k
ekosistemski storitvi varovanja vodnih virov v
primerjavi z drugimi rabami tal, bi bilo smiselno
njihov delež ohraniti ali v II. in III. vodovarstvenem
območju celo povečati (Sanders, 1986; Pauleit in
Duhme, 2000). Vsekakor pa bi bilo priporočljivo
omejiti širjenje urbanizacije ter druge človekove
dejavnosti, ki ogrožajo vodne vire.
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POVZETEK

Med pomembnejše ekosistemske storitve gozdov
uvrščamo varovanje vodnih virov, varovanje pred
poplavami ter zmanjševanje onesnaženosti zraka.
Kakovost vodnih virov je tako boljša v gozdnatih
vodozbirnih območjih v primerjavi z drugimi
rabami tal.
Pri varovanju vodnih virov pa imajo poseben
pomen urbani gozdovi. Na študijskem območju
se prepletajo različne rabe tal, pri čemer pa 44,7 %
območja pokrivajo gozdovi. V naši raziskavi
predstavljamo metodologijo ocenjevanja ekosistemskih storitev urbanih gozdov za varovanje
rezervnega vodnega vira. Pri tem smo uporabili
nabor kazalnikov in z njimi povezanih parametrov na podlagi različnih okoljskih raziskav
in monitoringov tal, onesnaženosti zraka in
gozdov. Relativne vrednosti izbranih kazalnikov
smo primerjali za različne rabe tal s poudarkom
na urbanih gozdovih. Metodologija predstavlja
prvo tovrstno neekonomsko oceno ekosistemskih
storitev urbanih gozdov za varovanje rezervnega
vodnega vira.
Da bi lahko primerjali ekosistemske storitve
gozdov za varovanje vodnih virov z drugimi
rabami tal, smo na podlagi domačih raziskav in
tuje literature opravili pregled kvantitativnih in
kvalitativnih kazalnikov. Za izbrane kazalnike smo
poiskali ustrezne parametre, katerih vrednosti smo
standardizirali in jim pripisali relativno vrednost
od 0 do 100. Ker je posamezni kazalnik določevalo
več parametrov, smo njihove vrednosti agregirali
in jih prikazali kot skupni kazalnik za posamezno
ekosistemsko storitev.
Primerjali smo vrednosti kazalnikov a) ohranjanje kakovosti voda, b) uravnavanje količine voda
ter c) zmanjševanje onesnaženosti zraka, in sicer
za urbane gozdove ter za druge prevladujoče rabe
tal na študijskem območju. Kategorije dejanske
rabe tal smo razvrstili v združene kategorije rabe
tal glede na njihov relativni prispevek k ekosistemskim storitvam varovanja vodnih virov. Na
podlagi agregiranih vrednosti kazalnikov smo
izdelali karte relativnega prispevka združenih
kategorij rab tal k ekosistemskim storitvam varovanja vodnih virov.
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Največji relativni prispevek k ohranjanju kakovosti voda je bil ugotovljen za mešani urbani
gozd. Pri uravnavanju količine voda je bil največji relativni prispevek ugotovljen za kategorijo
mokrišča, močvirja oziroma poplavne ravnice, na
drugem mestu je ponovno mešani urbani gozd.
Tudi največji relativni prispevek k zmanjševanju
onesnaženosti zraka je bil ugotovljen za mešani
urbani gozd, kateremu pa sledijo travniki oziroma
opuščena kmetijska zemljišča.
Gozd s svojimi gostimi krošnjami, listnim
opadom in gozdnimi tlemi deluje kot naravni
filter za onesnaževala v zraku, tleh in v vodi. Na
podlagi rezultatov ugotavljamo, da urbani gozdovi
v znatno večji meri prispevajo k ekosistemski
storitvi varovanja vodnih virov v primerjavi z
drugimi rabami tal. Za celotno študijsko območje
ugotavljamo, da urbani gozdovi dobro opravljajo
ekosistemsko storitev varovanja vodnih virov.
Glede na rezultate raziskave bi bilo smiselno njihov
delež ohraniti ter v II. in III. vodovarstvenem
območju rezervnega vodnega vira celo povečati,
hkrati pa omejiti urbanizacijo ter dejavnosti, ki
pomenijo potencialno grožnjo vodnim virom.
Water resources protection, flooding protection
and reduction of air pollution are classified as
ecosystem forest services of considerable importance. Compared to other land uses, quality of
water resources is therefore higher in the forested
water catchment areas.
Urban forests are of particular significance
for protecting water resources. Diverse land uses
intermix on the study area, whereby 44.7 % of
the area is covered with forests. In our study, we
present the methodology for assessing ecosystem
services of urban forests for protecting the reserve
water resource. Thereby, we applied a set of indicators and related parameters based on diverse
environmental researches and soil monitoring,
air pollution and forest pollution. We compared
relative values of the selected indicators for diverse
land uses with the highlight on the urban forests.
The methodology represents the first non-economic assessment of the urban forest ecosystem
services for protecting reserve water resources.
To be able to compare forest ecosystem services for water resources protection with services
of other land uses, we performed an overview
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of quantitative and qualitative indicators. We
acquired appropriate parameters for the selected
indicators, standardized their values and ascribed
them a relative value from 0 to 100. Since an
individual indicator was determined by several
parameters, we aggregated their values and
presented them as a collective indicator for an
individual ecosystem service.
5

SUMMARY

We compared the values of the following indicators: a) conservation of quality of waters, b)
regulation of quantity of waters and c) reduction
of air pollution; comparisons were made for urban
forests and other prevailing soil uses in the study
area. Categories of the actual use were classified
in combined land use categories with regard to
their relative contribution to the ecosystem services of water resources protection. Based on the
aggregated values of the indicators, we developed
maps of relative contribution of the combined
land use categories to the ecosystem services of
water resources protection.
The maximum relative contribution to the
water quality preservation was stated for the
mixed urban forest. In water quantity regulation,
the maximum relative contribution was found for
the category »wetlands, marshes and flood plains«,
again followed by the mixed urban forest on the
second place. The maximum relative contribution
to the reduction of air pollution was also stated for
the mixed urban forest, followed by the grassland
and abandoned agricultural land.
Forest with its dense tree crowns, leaf drop and
forest soil acts as a natural filter for pollutants in
the air, soil and water. Based on the results, we state
urban forests contribute to the ecosystem service
of water resources protection to a significantly
greater extent than other land uses. We found out
for the entire study area, that the urban forests
perform the ecosystem service of water resources
protection well. With regard to the study results,
it would be reasonable to preserve their share
and even to increase it in the water protection
zones II and III of the reserve water resource
and, at the same time, to limit the urbanization
and activities representing a potential threat for
the water resources.
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Strokovna razprava
Poškodbe v krajini – primer sanacije kamnolomov v Sloveniji
Landscape Wounds - Case Study of Quarry Rehabilitation in Slovenia
Grega E. VOGLAR1,*
Izvleček:
Voglar, G. E.: Poškodbe v krajini – koncept sanacije kamnolomov v Sloveniji; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 3.
V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 15. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
Ljudje smo zaradi vse opaznejših posegov v prostor bolj kot doslej občutljivi za razvrednotenje videza okolja
– poškodb v krajini. Razvrednotenje videza je vedno povezano z drugimi vrstami razvrednotenja, kot so razvrednotenje tal, gozda, rastlinstva, reliefa ipd. Zato je razumljiv negativen odnos ljudi do opaznih posegov v prostor
(površinskih kopov), ki s seboj prinašajo tudi negativne vplive. Med take posege vsekakor sodijo tudi kamnolomi
za pridobivanje različnih mineralnih surovin. Posebno izstopajoče razvrednotenje videza so opuščeni in delujoči
nesanirani kamnolomi, kakršnih je v Sloveniji veliko. Kot rešitev za zunanji videz te nepovratne spremembe
reliefa zaradi izkoriščanja/eksploatacije mineralnih surovin – tehničnega kamna dolomita predstavljamo vzorčni
primer postopka tehnične in biološke sanacije etaž/brežin kamnoloma Soteska, ki leži na Dolenjskem. Investitor
z upoštevanjem zahtev slovenske zakonodaje postopoma sanira kamnolom in v sprejemljivih mejah sprotno
preprečuje negativen vpliv na okolje. Namen strokovnega članka je poudariti, da lahko tudi po končanem izkoriščanju mineralnih surovin s pravilno načrtovano sanacijo degradiranega prostora že v nekaj letih uspešno
blažimo poškodbe v krajini, ki jih predstavljajo kamnolomi.
Ključne besede: kamnolom, sanacija, degradirana območja, poškodbe v krajini, gozd
Abstract:
Voglar, G. E.: Landscape Wounds – Proposal for Quarry Rehabilitation in Slovenia. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 3. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 15. Translated by Breda
Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Due to the ever more noticeable spatial interventions, people are more sensible to the degradation of the environment
appearance – landscape wounds. Degradation of the appearance is always linked to other kinds of degradation,
e.g. soil, forest, vegetation, relief, etc. degradation. Therefore, the people’s negative attitude towards the noticeable
spatial interventions (open pits) causing negative impacts. Such interventions certainly comprise quarries for gaining diverse mineral raw materials. Above all, abandoned and non-rehabilitated quarries, numerous in Slovenia,
represent a striking degradation of appearance. As a solution for the appearance of this unalterable relief change
due to the exploitation of mineral raw materials – technical stone dolomite we present a case study of the procedure
of technical and biological rehabilitation of stories/slopes of the Soteska Quarry, located in Dolenjska. Complying
with the requirements of the Slovenian legislation, the investor gradually rehabilitates the quarry and, within acceptable limits, regularly prevents the negative impact on the environment. The aim of this professional article is to
highlight, that, after the finished exploitation of mineral raw materials, through a correctly planned rehabilitation
of the degraded space we can successfully lessen the landscape wounds caused by quarries within some years.
Key words: quarry, rehabilitation, degraded area, landscape wounds, forest

1

Uvod

Zaradi razvoja gospodarstva in s tem razvoja
poselitve ter infrastrukture so vedno večji posegi
v okolje, povečuje se raba nekaterih naravnih
virov. Vse to povzroča spremembe v naravni in
kulturni krajini, rezultat česar je razvrednotenje
okolja in izguba prostorskih značilnosti.
Ljudje smo zaradi vse opaznejših posegov v
prostor bolj kot doslej občutljivi za razvrednotenje
1

videza okolja, kar je vedno povezano z drugimi
vrstami razvrednotenja, kot so razvrednotenje tal,
gozda, rastlinstva, reliefa ipd. Zato je razumljiv
negativen odnos ljudi do vidnih posegov v prostor
(površinskih kopov), ki s seboj prinašajo tudi
negativne vplive. Med take posege vsekakor sodijo
tudi kamnolomi. Posebno izstopajoče razvrednotenje videza so opuščeni in delujoči nesanirani
kamnolomi. Mnogi brez sprotne sanacije ne sledijo

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
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novejšim postopkom pridobivanja mineralnih
surovin in tako še povečujejo ekološko in vidno
razvrednotenje prostora (Majcen-Kričaj, 2001).
Plut (1998) je degradacijo okolja definiral tako:
»Degradacija okolja oziroma okoljska degradacija
je preobrazba okolja s porušenim naravnim ravnovesjem zaradi prekomernega obremenjevanja ali/
in zmanjševanja samočistilne sposobnosti okolja
(pokrajine) in njegovih sestavin.« Osnovni predmet
proučevanja degradacije geografskega okolja obsega
zlasti: a) izčrpavanje naravnih virov (obnovljivih,
neobnovljivih, zmanjševanje odprtega prostora),
b) antropogene spremembe biogeokemičnega kroženja elementov (ogljika, kisika, dušika, fosforja)
in vode ter nastanek novih ciklov umetnih snovi.
ter c) onesnaženost okolja (naravne sestavine zrak,
voda, prst ...) in prostorske enote. »Zmanjševanje
pokrajinske in biotske raznolikosti sta skupna
kazalca različnih oblik degradacije geografskega
okolja in prevlade antropocentrične etike v odnosu
do narave« (Plut 1998). Marušič (1999a) poimenuje
površinske kope »rano« v reliefu, tj. vidno opazna
motnja, ki je ne glede na koristnost in gospodarski
pomen nezaželen objekt.
Po podatkih iz rudarske knjige (na spletu, 11. 10.
2019 - https://ms.geo-zs.si/sl-SI/Prostor/Iskanje)
je v Sloveniji registriranih 193 površinskih kopov s
potrebno dokumentacijo (pridobljena koncesija),
od katerih je več kot sto kamnolomov. Po nekaterih
ocenah pa je vseh površinskih kopov, delujočih,
občasno delujočih, opuščenih in ilegalnih, kar
od 4000 do 5000, od katerih jih je večina vidno
motečih in nesaniranih, torej brez načrtov rabe
in sanacije (Hladnik, 1999).
Geološki terminološki slovar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2019) definira
kamnolom kot območje, kjer se pridobiva naravni
ali tehnični kamen v večjem obsegu. Za izkoriščanje
določene vrste mineralne surovine na določenem
prostoru je treba pridobiti rudarsko pravico za
izkoriščanje, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi
izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo
(Zakon o rudarstvu, 2014). Izvajanje del se lahko
začne po pridobitvi dovoljenja za izvajanje del po
določilih Zakona o Rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14).
Šuklje Erjavec s sod. (2002) navaja, da se je
na večini območij pridobivanja izkoriščanje
začelo že v času, ko so bile drugačne zahteve po
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izpolnjevanju okoljevarstvenih pogojev. Način
izrabe je bil večinoma podrejen izkoriščanju do
izčrpavanja zalog ne glede na posledice, ki jih
bo raba pustila v prostoru, in brez upoštevanja
možnosti za poznejšo obnovo degradiranega
prostora. Zdaj so večje potrebe glede upoštevanja
okoljevarstvenih standardov pri pridobivanju
mineralnih surovin.
Upravljanje z mineralnimi surovinami je v
pristojnosti Republike Slovenije in samoupravnih
lokalnih skupnosti. Republika Slovenija ureja,
načrtuje, nadzira iskanje in izkoriščanje mineralnih surovin. Lokalne skupnosti urejajo izkoriščanje
mineralnih surovin v skladu s predpisi, ki urejajo
prostorsko načrtovanje ter določajo območja,
namenjena rudarstvu (Zakon o rudarstvu, 2014).
Po uradnih podatkih iz spletne rudarske knjige,
ki se vodi kot javna knjiga in je sestavljena iz rudarskega katastra in rudarskega registra (na spletu,
14. 10. 2019: https://ms.geo-zs.si/sl-SI/Prostor/Isk
anje?prostor=&koncesionar=&obcinaID=&suro
vinaID=55) v Sloveniji dolomit pridobivajo na 74
lokacijah z rudarsko pravico. Dolomit je drobljiv
in njegovo odkopavanje je sorazmerno lahko,
zato je veliko majhnih kamnolomov in divjih
odvzemov, kjer občasno odkopavajo mineralno
surovino za lokalna vzdrževalna dela. Evidentirani
letni odkop te surovine je v letu 2004 znašal 7,7
milijona ton (Rokavec in sod., 2006).
Mineralne surovine so rudno bogastvo, med
katere po 4. členu Zakona o Rudarstvu (Ur. l.
RS, št. 14/14) sodijo tudi mineralne surovine iz
kamnolomov. Kot neobnovljivi naravni viri v
lasti družbe jih gospodarsko izkoriščamo posredno in neposredno. Gospodarjenje z mineralno
surovino obsega vse postopke in vsa dela za
optimalno izkoriščanje mineralne surovine, kar
obsega podelitev rudarske pravice, izkoriščanje
mineralne surovine in opustitev izkoriščanja
(Zakon o rudarstvu, 2014).
Predmet članka je Kamnolom Soteska, ki
je primer dobre prakse sanacije kamnoloma.
Upravitelj, Gozdno gospodarstvo Novo mesto,
d. d., upravlja s kamnolomom že od leta 1970,
ko je bilo izdano prvo dovoljenje za izkoriščanje peska in kamna (dovoljenje za izkoriščanje:
310-1/69-2, 14. april 1970). Drugo dovoljenje je
bilo izdano leta 1984 (dovoljenje za izkoriščanje:
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310-02-1/84-8, 25. oktober 1984). Od leta 1994
pridobivanje mineralne surovine tehničnega
kamna – dolomita poteka po Rudarskem projektu
pridobivanja tehničnega gradbenega kamna
dolomita. V takratnem projektu so predvideli,
da bodo zaloge mineralne surovine zadoščale
za dobo do okoli leta 2020. Zaradi povečanega
odvzema v letih od 1996 do 2006, se je doba
bistveno skrajšala, tako da je bil poleg sanacije
obstoječega kamnoloma, ki še vedno traja, predviden tudi postopek potencialne širitve kamnoloma
(Kamnolom Soteska, 2006).

2

Tehnološki postopek
pridobivanja mineralnih
surovin

2.1 Posek gozda in odstranjevanje
podrasti
Najprej je treba urediti dostopne poti in nato
posekati gozdni sestoj ter odstraniti podrast. Posek
se opravi kot golosek po predhodnem dovoljenju
– odločbi ustreznega upravnega organa (Območna
enota Zavoda za gozdove Slovenije). Golosek se
praviloma opravi na površini, ki je določena v
letnem načrtu rudarskih del ter po smernicah,
ki jih izda Območna enota Zavoda za gozdove
Slovenije (Kamnolom Soteska, 2006). Drevesa,
ki jih je po načrtu treba odstraniti, morajo skupaj
označiti lastnik zemljišča in pooblaščeni strokovnjak Zavoda za gozdove Slovenije. Pri posegu je
treba paziti, da se zavaruje gozdni rob in da se
ne poškodujejo korenine robnih dreves. Gozdni

rob je treba izdelati v ti. trikotnem profilu, kot je
shematsko prikazano na Sliki 1.
Odstranjevanje humusa in površinske jalovine
je naslednja stopnja priprave. V največji mogoči
meri je treba odstraniti in začasno shraniti humus
in površinsko jalovino, ki jo pozneje uporabimo
za sanacijo izkoriščenih etaž. Zato humus in
površinsko jalovino začasno shranimo ob robovih
pridobivalnega prostora. Kjer pa sanacija poteka
sproti, niso potrebne trajnejše deponije jalovine
in humusa.

3

Zakaj so potrebne sanacije
kamnolomov?

Kamnolomi so zelo vidni v okolju. V krajinski
podobi so nekakšna 'agresivna rana', ki jo je treba
po končanem izkoriščanju naravnih mineralnih
snovi sanirati skladno z veljavnimi smernicami ter
predpisi. ZRud-1 zavezuje nosilca rudarske pravice
k dokončni sanaciji okolja in odpravi posledic
izkoriščanja naravnih mineralnih snovi (zapiralna
dela). Postopek je določen v Zrud-1 v členih 96. do
98. Določila 98. člena Zrud-1 zavezujejo nosilca
rudarske pravice opraviti dokončno sanacijo okolja
in odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju
rudarskih del. Na območjih, kjer posledic ni mogoče
v celoti sanirati/odpraviti, je treba poskrbeti za
zavarovanje območja, da izključimo nevarnost
za zdravje ali življenje ljudi in živali ter morebitne povzročitelje onesnaževanja okolja oziroma
predvidljivo škodo na objektih in okolju. Zapiralna
dela lahko izvajamo samo na podlagi potrjenega
projekta za izvedbo sanacije okolja.

Slika 1: Shematski prikaz oblikovanja gozdnega roba (Kamnolom Soteska, 2006)
142

GozdVestn 78 (2020) 3

Voglar, G. E.: Poškodbe v krajini – koncept sanacije kamnolomov v Sloveniji

Degradirano območje daje razvrednoten videz,
deluje neskladno z drugimi rabami v prostoru in
posledično omejuje druge rabe, npr. gozdarstvo,
kmetijstvo in turizem. Zato je treba ustrezno
sanirati vse kamnolome, delujoče in nedelujoče.
S primerno sanacijo lahko preprečimo izgubo
drevesnih, rastlinskih in živalskih vrst in onesnaževaje okolice s prahom, hrupom itn.
Urejanje opuščenih kamnolomov in drugih
površinskih kopov mineralnih surovin je odvisno
od geološke zgradbe območja. Zato je treba sanacijo degradiranih območij prilagoditi lastnostim
okolja (reliefnim značilnostim), mineralni osnovi,
krajinskim značilnostim in predvsem nadaljnji
rabi prostora.
Zahteve po sprotni sanaciji kamnolomov so
težko izvedljive, če kamnoloma ne izkoriščamo
(eksploatiramo) po rudarskih pravilih oz. po
idejnem rudarskem projektu. V načrt naj bo
zajet celoten prostor, predviden za pridobivanje
mineralnih surovin (beri podpoglavje 2.1 Posek
gozda in čiščenje podrasti). Eksploatacija se začne
na zgornji etaži s končnega roba proti začetku
ter se nadaljuje z etažami navzdol. Na tak način
je zgornja etaža končana prva in pripravljena za
uspešno sprotno sanacijo in ozelenitev.
Z dodatnim zmanjšanjem naklonov, povečanjem hrapavosti površin, ustvarjanjem manjših
usekov, zaobljanjem robov in oblikovanjem
različnih nasipnih stožcev je namen ustvariti
razgiban in bolj naraven videz celotne površine
kamnoloma. Tako opravljeno delo omogoča
tudi boljše osnovne razmere za kontrolirano rast

rastlin in dreves. Pri projektnih izvedbah, kjer
police (etaže, terase) kamnolomov saniramo po
rudarskih pravilih od zgoraj navzdol, je učinek
sanacije viden že po nekaj letih, in to na najbolj
občutljivem mestu, to je na vrhu kamnoloma.
Znano je, da takšni načini sanacije terjajo večjo
začetno investicijo, saj mora upravitelj odkupiti
celoten prostor, prav tako je treba urediti dostopne poti pred začetkom izkoriščanja mineralnih
surovin; je pa to edini način, ki omogoča ustrezno
sprotno sanacijo kamnoloma in razvoj kamnoloma, ki je manj moteč v okolju.

4

Predstavitev
obravnavanega območja –
kamnolom Soteska

Kamnolom Soteska (45°47'1,3" N; 15°1'31,99"
E) se nahaja na zahodni strani vasi Soteska pod
Soteško goro na relativno strmem pobočju (30°
– 35°). Teren je poraščen z mešanim gozdom
in grmičevjem. Od glavne regionalne ceste R2
412/1203 Straža–Žužemberk vodi do kamnoloma
700 m doga dovozna cesta, ki je primerna za
tovorni promet. Na severni strani je kamnolom
omejen s potjo Drenje–Veliki Lipovec. Kamnolom
je v vplivnem območju pomembnejše kulturne
dediščine – območje gradu Soteska, ki se v virih
prvič omenja že leta 1311 (na spletu, 11. 10. 2019
- http://www.slovenia-heritage.net/soteska/).

Slika 2: Lokacija kamnoloma Soteska (vir: Geopedija, 2019, in ArcGIS, 2008)
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4.1 Stanje in potencialna širitev
Kamnolom se razteza v šestih etažah, od katerih
so v celoti izdelane le vrhnje. Osnovni plato je na
višinski koti okoli 260 m, vrh kamnoloma pa na
okoli 410 m. Vrhnja etaža na višinski koti okoli
380–390 m je delno že sanirana.
V preteklosti so kamnolom Soteska razvijali in
širili od spodaj navzgor. Tako je bila onemogočena
sprotna sanacija in ozelenitev vsake že izrabljene

etaže. To je razumljivo, ker je kamnolom nastal
iz prej obstoječega majhnega kamnoloma na
dokaj omejenem prostoru (Kamnolom Soteska,
2006).
Predvidena širitev kamnoloma je na zahodno stran oziroma severozahodno na parcelo,
št. 828/183, k. o., Gorenje Polje. Kot prikazuje
Slika 5, bi širitev izvedli tako, da bi projektirane
etaže podaljšali na zahodno stran (Kamnolom
Soteska, 2006).

Slika 3: Ortofoto posnetek kamnoloma Soteska (M: 1 : 1800) (vir: RKG GERK, 2019)

Slika 4: Kamnolom Soteska leta 2008 (fotografija: Marko Majhen)
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Slika 5: Kamnolom Soteska in prikazano območje širitve (fotografija: Marko Majhen in Kamnolom Soteska, 2006)

4.2 Infrastruktura kamnoloma Soteska
Kamnolom ima vse potrebne infrastrukturne
objekte, in sicer (Kamnolom Soteska, 2006):
a) dovozno pot,
b) vodovodni priključek na vodovodno omrežje
vasi Soteska,
c) kanalizacijo – fekalne odplake so speljane v
troprekatno greznico na praznjenje, meteorne
vode se stekajo preko usedalnika v naravni
sprejemnik (recipient),
d) elektriko,
e) telefon.

4.3 Geološki podatki
Po podatkih iz gradiva Kamnolom Soteska (2006)
širšo okolico kamnoloma gradijo triasni, jurski,
kredni, pliocenski in kvartarni sedimenti. Triasu
pripada siv drobnozrnat, zelo zdrobljen noriški
dolomit, ki gradi območje kamnoloma. Jurske
plasti v spodnjem delu gradi siv drobnozrnat oolitni apnenec z megalodonti, v zgornjem delu pa je
svetlo siv plastoviti apnenec. Plasti so severovzhodno od kamnoloma. Na omenjenem območju
kredne plasti v spodnjem delu gradi siv do rjavkast
plastovit apnenec s polami temno sivega apnenca.
Plasti so bogate s fosilnimi ostanki. V zgornjem
delu krednih plasti pa je svetlosiv skoraj bel jedrnat apnenec z vložki sivega peščenega dolomita.
Ta serija je na jugozahodni strani kamnoloma.
Zaradi močne tektonske porušenosti je plastovitost
dolomita v kamnolomu samo nakazana. Vpadni
kot plasti generalne smeri je proti severozahodu
GozdVestn 78 (2020) 3

okrog 40 °. V spodnjem delu kamnoloma je vidna
prelomnica v smeri vzhod – zahod z vpadnim
kotom okoli 20 ° proti severu. V tistem delu je
dolomit po razpokah rdeče rjavo obarvan z oksidi
železa. Na severozahodnem delu kamnoloma je
staro melišče. Krovna plast je debela do 0,5 m in
jo sestavlja dolomit, pomešan s humusom. Na
dolomitu so se na strminah blagih nagibih razvila srednje globoka rjava pokarbonatna tla, na
grebenih in strmih pobočjih pa plitve do srednje
globoke rendzine; to so skeletna in humozna tla
(Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega
območja Novo mesto, 2012). Pri geološkem kartiranju je za odprto čelo kamnoloma ugotovljeno,
da je dolomit povsod zdrobljen. V njem ni opaziti
nobenih kavern in zaglinenih partij. Po velikosti,
vrsti in značilnostih nastanka je ležišče uvrščeno
v prvo podskupino prve skupine karbonatnih
kamnin.

4.4 Hidrološke in inženirsko-geološke
značilnosti
Na širšem območju kamnoloma ni površinskih
tekočih voda. Od reke Krke je kamnolom oddaljen
več kot 500 m in je 75 m nad nivojem reke Krke.
Površinske vode pronicajo v razpokan dolomit,
medtem ko odvečne vode odtekajo po pobočju in
preko dveh usedalnikov v odtočne jarke. Brežine
etaž so obstojne pri naklonih okoli 60 °–65 °,
naklon kopa kot celote pa mora biti manj kot 50 °
(Kamnolom Soteska, 2006).
145

Voglar, G. E.: Poškodbe v krajini – koncept sanacije kamnolomov v Sloveniji

5

Načrt sanacije

Sanacijo sestavljata tehnična (oblikovanje reliefa)
in biološka sanacija (rekultivacija). V okviru tehnične se predvideva oblikovanje brežin/etaž tako,
da se čim bolj prilegajo okoliškemu terenu ter da
je zagotovljena stabilnost etaž in kamnoloma kot
celote. Tehnična sanacija obsega še izvedbo predvidenih trajnih ukrepov za varstvo ljudi in živali.
V okviru rekultivacije je predvidena zatravitev etažnih ravnin in zasaditev z domorodnimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami. Pričakovati
je, da bo po 5–10 letih vegetacija delno zakrila
etažne brežine. Popolno zakritje kamnoloma je po
navadi odvisno od različnih razmer (podnebnih,
pedoloških, sadilnega materiala itn.).
Sanacija brežin naj poteka od zgoraj navzdol,
praktično po celotnem obodu kamnoloma. Sanacijo osnovnega platoja bi opravili po končanem
izkoriščanju mineralnih surovin.

5.1 Tehnična sanacija
Pri urejanju reliefa je najpomembnejša stabilnost
novih geomorfnih oblik, ki ne smejo erodirati
zaradi površinske erozije, preprečiti pa je treba tudi
morebitno drsenje pobočij. Novo nastale oblike
morajo ustrezati tudi v pogledu vidne ustreznosti.
Videti morajo biti kar najbolj naravne, kot da bi
nastale spontano. Pred zasaditvijo je treba upoštevati

obliko terase in korita s povišanim zunanjim robom,
ki preprečuje plazenje zemljine (RG ING, 2001).
V okviru pridobivanja materiala po etažah
končne brežine oblikujemo tako, da je končni
naklon brežine okoli 60 ° ali manj. Priporočljivo je,
da je širina končne etažne ravnine 6–8 m oziroma
najmanj 5 m. Končni naklon brežine kamnoloma
kot celote je manjši kot 50 °, kar daje kamnolomu
zadostno stabilnost in omogoča lažjo rekultivacijo.
Ob napredovanju na nižjo etažo ostanek zgornje
etaže ozelenimo.

5.2 Biološka sanacija
Biološko sanacijo delimo na sanacijo etaž in sanacijo zaključne osnovne etažne ravnine (osnovni
plato). Dela se začnejo s pripravo tal za ozelenitev,
sledi zasaditev pionirske podrasti domorodnih
grmovnic in dreves, ki so pogoste v okoliških
gozdnih sestojih. Poznavanje sukcesijske dinamike
na sosednjih območjih koristi pri načrtovanju
rekultivacijskih ukrepov, predvsem pri izbiri
setvenega in sadilnega materiala. Kot navajajo
Dobrilovič in sod. (2007), je znanje o rastlinah
in njihovih rastiščnih razmerah pomembno za
kakovostno krajinsko oblikovanje; kaže se v ustrezni izbiri rastlinskih vrst za posamezne oblikovne
rešitve. Pomembno je, da pri sanaciji osnovne
etaže upoštevamo, da lahko na tem prostoru v
prihodnje poteka tudi katera druga dejavnost.

Slika 6: Tehnična sanacija kamnoloma Soteska (Kamnolom Soteska, 2006)
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5.2.1 Biološka sanacija etažnih ravnin (terase)

Police najprej prekrijemo z s prvobitno kamnolomsko jalovino (40 cm) in humusnim nasutjem – rodovitna zemlja (do 15 cm). Pozneje jo
intenzivno zasadimo z drevesnimi in grmovnimi
vrstami, kot je to shematsko prikazano na slikah
8, 9, 10 in 12. Drevesa je treba saditi proti pazduhi
terase, grmovnice pa bolj proti njenemu robu,
kjer so razmere slabše, a vendar bodo tod lažje
semenile oziroma osvajale neporaščene brežine.
V pazduhi pod brežino in na robu nad njo
zasadimo tudi plezalke, ki bodo po načrtu delno
prerasle brežino in jo tako zakrile. V brežini je
smiselno uporabiti tudi žepe za sajenje zelnatih
rastlin ali manjših grmovnic.

Slika 7: Priprava rastnih jeder na policah (vir: Horvat
in sod., 2005)

Pri biološki sanaciji je treba upoštevati zakonitosti uporabe domorodnih vrst (večja naravna
pestrost) ter tako zagotoviti optimalno izrabo
rastiščnih danosti in stabilnost sestoja. V praksi
listavce zaščitimo s tulci ali mrežami (do višine
120 cm), iglavce pa s premazom vršičkov. Sadike v
sadilne jame sadimo jeseni, ker je v tem času razvoj
korenin najhitrejši. Velikost jam naj bo skladna z
velikostjo korenin. Pri nekajletnih sadikah dreves
je velikost jame 80 x 80 x 60 cm, pri grmovnicah
pa je velikost 50 x 50 x 30 cm. Navajamo načrt
biološke sanacije kamnoloma Soteska, ki je povzeta
po dokumentu Kamnolom Soteska (2006).
V primeru kamnoloma Soteska je priporočljiva
uporaba naslednjih drevesnih in grmovnih vrst:
a) drevesa: rdeči bor (Pinus sylvestris), graden
(Quercus petrea), beli gaber (Carpinus betulus),
beli javor (Acer pseudoplatanus), navadna
bukev (Fagus sylvatica), navadna smreka (Picea
abies), trepetlika (Populus tremula), divja češnja
(Prunus avium), vrba (Salix),
b) grmovnice: leska (Corylus avellana), dren
(Cornus), navadna trdoleska (Euonymus
europaeus), rušje (Pinus mugo)
c) pionirska podrast: količina 20 - 30g/m2, ovčja
bilnica (Festuca ovina), trpežna ljulka (Lolium
perenne), ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata), oves (Avena sativa), ječmen (Hordeum
vulgare), hmeljna meteljka (Medicago lupulina),
navadni bršljan (Hedera helix).

Slika 8: Značilen prerez police (vir: G. E. Voglar)
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Slika 9: Prerez preko etaž saniranega kamnoloma (Kamnolom Soteska, 2006)

Slika 10: Prerez sanirane etaže kamnoloma Soteska (Kamnolom Soteska, 2006)
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Pri zasaditvi na prvi in drugi polici, ki sta potekali
pred dobrim desetletjem (Slika 11), so uporabili
sadilni vzorec enakokrakega trikotnika z gostoto
saditve približno 4000 sadik na hektar. Investitor
sanacije (Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.)
je sadil v tri vrste: na robu police je sadil grmovnice
(leska, šipek, navadna trdoleska na razdalji 1,2 m;
višine 30–60 cm), v drugo vrsto je sadil srednje
velika drevesa (gaber in jerebika na razdalji 5,5 m;
višine 60–100 cm), v zadnjo vrsto, najbližjo steni,
pa je sadil najvišja drevesa (črna jelša, beli javor
in rdeči bor -na razdalji 5,5 m; višine 80–100 cm).
5.2.2 Biološka sanacija etažnih ravnin (terase)

Osnovna etažna ravnina – osnovni plato bo po
načrtu investitorja nastajal sproti. Z napredovanjem poglobitve bo sanacija končnega platoja
potekala tako, da bodo na poravnana tla nasuli
kamnolomsko jalovino in zemljino v debelini

najmanj 30–60 cm. Pozneje bodo na pripravljeno
površino nasuli še humus v debelini 20–40 cm in
jo zatravili ter posadili posamične drevesne kulture, opisane na strani 11. Nasutje kamnolomske
jalovine in umetno pripravljene zemljine je lahko
tudi v večji debelini, kar je v prvi vrsti odvisno
od razpoložljivih količin materiala za zasutje. Na
Sliki 12 sta shematsko prikazana priprava tal in
biološka obnova končnega platoja.
Pri izboru primernega rastja je treba upoštevati
naslednja določila:
a) varovanje tal – rastline naj bi bile bujne rasti in
imele vlaknate korenine, ki preprečujejo
nastanek golih tal (podvržene eroziji),
b) hitra rast (takojšnja kontrola erozije),
c) enostavnost sajenja,
d) prilagodljivost na slabšo kakovost tal (slabo
gnojena, kamnita, kisla ali karbonatna matična
podlaga ali tla s slabo prevodnostjo),

Slika 11: Kamnolom Soteska pred biološko sanacijo zgornjih dveh etaž (leta 2008) in po opravljeni v letih 2017
in 2020 (fotografije: Marko Majhen)

Slika 12: Shematično prikazana priprava tal in potencialna biološka obnova končnega platoja kamnoloma Soteska
(Kamnolom Soteska, 2006).
GozdVestn 78 (2020) 3

149

Voglar, G. E.: Poškodbe v krajini – koncept sanacije kamnolomov v Sloveniji

e) prilagojenost na lokalno območje (mikroklima,
konkurenčnost z neželenimi invazivnimi
rastlinami),
f) ponovna obrast v letih po sejanju/sajenju,
g) komercialna dostopnost semen oz. sadik,
h) nezahtevno vzdrževanje – malo ali nič namakanja, gnojenja (po prvem letu ali pozneje),
i) ekonomska upravičenost (cena semen, sajenja,
vzdrževanje in obnovitve naj bi bila čim
manjša),
j) majhna nevarnost za požare,
k) odpornost proti suši (preživljanje sušnih obdobij
brez namakanja).
Pomembno določilo je tudi pestrost izbora
rastlinskih vrst, ki pomeni prednost pri sanaciji
degradiranih območij:
a) boljša prilagoditev danim podnebnim in talnim
parametrom,

b) gozdno-rastlinski sestoj/nasad je stabilnejši do
najrazličnejših zunanjih vplivov,
c) hitrejša prilagoditev tudi za živalske vrste,
d) pospešena sukcesija in razvoj nasada/gozdno-rastlinskega sestoja,
e) vzdrževanje nasada/gozdno-rastlinskega sestoja
je enostavnejše in zato cenejše, kadar gostota
drevesnih vrst ni velika.
Sanacija je proces, s katerim zmanjšujemo
ali odpravljamo vplive izkoriščanja mineralnih
surovin. Cilj je vzpostavitev nove, kakovostne
krajine, ki pa nujno ne pomeni vzpostavitve
prejšnjega stanja. Pri kamnolomih vrnitev reliefa
v prejšnjo obliko največkrat ni mogoča, saj so po
navadi takšni posegi finančno preveč zahtevni
ali pa tehnično neizvedljivi. Prav razpoložljiva
sredstva so mnogokrat odločilni dejavnik pri
odpravljanju poškodb v krajini.

Slika 13: Shematski prikaz končne sanacije (Kamnolom Soteska, 2006)
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Z vprašanjem, ali so sanacije površinskih
kopov vedno potrebne, se je ukvarjal Marušič
(1999b). Meni, da ni splošnega pravila, ampak
da moramo vsak površinski kop obravnavati
kot poseben primer in da je sanacija odvisna od
vrste okoliščin, ne zgolj od oblike, ki je ostala
po odkopu. Sanacija je odvisna od morebitnih
interesov za rabo prostora, od nevarnosti, da bi
se v opuščenem kopu sprožili nezaželeni procesi,
naravni ali antropogeni, od ekoloških razmer
(nesaniriani kamnolomi, kot ekosistem novi
družbi), od njegove vidne izpostavljenosti in
navsezadnje tudi od sprejemljivosti posameznih
oblik sanacije za lokalno prebivalstvo.
Sanacijski ukrepi so še vedno redki, predvsem
so predmet posebnih projektnih rešitev, izdelanih
naknadno in neodvisno od posega, ki je povzročil
razvrednotenje. Z ustrezno načrtovano sanacijo
lahko izboljšamo kakovost okolja, da vzpostavimo nove rabe, kot so turizem, rekreacija, ali
pa obnovimo stare.

Predlagana sanacija kamnoloma Soteska po
načrtih Kamnoloma Soteska (2006) obsega tehnične in biološke posege za izboljšanje razmer.
Kot tehnični poseg lahko omenimo oblikovanje
reliefa, čemur je po razgrnitvi zemljine/tal po
policah kamnoloma sledilo sajenje pionirske
podrasti, grmovnic in dreves. Sajeno vegetacijo je investitor (Gozdno gospodarstvo Novo
mesto, d. d.) uskladil z domorodnim rastjem in
jo prilagodili podnebnim razmeram ter tlem v
lokalnem okolju. Pri izbiri rastlin so upoštevali
zakonitosti lokalnega gozdnega sestoja ter pestrost
rastlinskih vrst, upoštevajoč tiste, ki se bodo v
danem okolju najbolje razvijale in tako povečale
možnost za uspeh. Za ozelenitev so po saditvenem vzorcu enakokrakega trikotnika uporabili
naslednje grmovnice: lesko (Corylus avellana),
dren (Cornus) navadno trdolesko (Euonymus
europaeus) ter rušje (Pinus mugo). Drevesa ki so
jih predvideli pri sanaciji, so bila naslednja: rdeči
bor (Pinus sylvestris), graden (Quercus petrea),

Slika 14: Kamnolom Soteska po opravljeni biološki sanaciji zgornjih dveh etaž marca 2020 (foto: M. Majhen)
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beli gaber (Carpinus betulus), beli javor (Acer
pseudoplatanus), navadna bukev (Fagus sylvatica),
navadna smreka (Picea abies), trepetlika (Populus
tremula), divja češnja (Prunus avium) in vrba
(Salix). Pri sajenju so uporabili srednje velike
sadike, ki so priporočljive za sanacijske nasade/
gozdno-rastlinske sestoje. Za hitrejšo ozelenitev
kamnoloma in preprečitev erozije, kar je eden
od poglavitnih ciljev sanacije, so sejali naslednje
pionirsko podrastje: ovčjo bilnico (Festuca ovina),
trpežno ljulko (Lolium perenne), ozkolistni trpotec
(Plantago lanceolata), oves (Avena sativa), ječmen
(Hordeum vulgare), navadni bršljan (Hedera helix)
in hmeljno meteljko (Medicago lupulina).
Poudariti je treba, da je proces rekultivacije
relativno počasen proces in rezultati biološke
obnove/sancije so vidni šele čez nekaj let. Rezultate
sanacije je zato treba sproti spremljati in poskrbeti
za morebitne dodatne aktivnosti. V petih letih
je realno pričakovati, da bodo zasajena drevesa
dosegla višino 2–3 m ter tako zakrila najmanj
šestino višine etaže. Po desetih letih pa je pričakovano kritje do tretjine celotne višine etaže. Ker
z leti nastaja oksidacija stene kamnoloma, le-ta
dobi nekoliko sivkasto barvo (Slika 14), zato ni
več videti barve svežega loma.
Zaradi počasne rekultivacije je v prihodnje
smiselno vztrajati na načinu pridobivanja, ki omogoča sprotno sanacijo. Kot je navedeno, sprotna
sanacija daje možnost spremljanja rezultatov. Pri
tem izvajalci in investitorji tudi pridobijo izkušnje,
ki nudijo znanje za popravek določenih manj
uspešnih posegov. Tudi stroškovno je to najprimernejši/vzdržen način, saj so stroški sanacije
razporejeni na praktično ves čas izkoriščanja
mineralnih snovi.
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Non-native tree species: strategies for sustainable management
in Europe
Tujerodne drevesne vrste: strategije za trajnostno gospodarjenje
v Evropi
Izvleček
Perspektive in izzive za tujerodne drevesne vrste
(TDV) v jugovzhodni Evropi (JVE) smo analizirali s pomočjo kombinacije SWOT analize
in analitičnega hierarhičnega procesa (AHP).
Uporabili smo preferenčne podatke iz treh skupin
mnenjskih vodij z obsežnim poznavanjem gojenja gozda, ekologije in vpliva podnebnih sprememb na TDV v JVE (raziskovalci, praktiki in
odločevalci). Rezultati so pokazali, da so močne
strani in priložnosti pri vseh treh analiziranih
elementih prevladale nad njihovimi šibkostmi
in grožnjami. Pri pregledu gojitve gozda smo
kot glavne prednosti in priložnosti prepoznali
visoko produktivnost, prilagoditev na pogozditev
degradiranih površin, zapolnitev vrzeli v gozdnih
ekosistemih po izgubi domačih drevesnih vrst
in večji volumski prirastek TDV v primerjavi
z domačimi drevesnimi vrstami. Kot elementi
prednosti-priložnosti (PP), povezani s podnebnimi spremembami, so se pokazali prilagodljiva
odzivnost na gospodarjenje pri podnebnih spremembah ter podaljšana rastna doba, možnost
bolje prilagojenih mešanic s TDV pri podnebnih
spremembah in nadomeščanje drevesnih vrst,
ki so občutljive na škodljivce in izbruhe, ki so
posledica podnebnih sprememb. Ti rezultati
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dajejo pomembne vpoglede v različne segmente
strateškega pristopa trajnostnega gospodarjenja
s TDV v odnosu do gospodarjenja, gojitve gozda
in praks pri podnebnih spremembah v JVE.
Ključne besede: podnebne spremembe; ekologija; tujerodne drevesne vrste; gojitev gozda;
jugovzhodna evropa; swot
Objavljeno v:
KEČA, Ljiljana, MARČETA, Milica, BOŽIČ,
Gregor, PERIĆ, Sanja, TSVETKOV, I., ANDREASSEN, K., STIJOVIĆ, Aleksandar, MANDŽUKOVSKI, Dejan, ZLOKAPA, Branko, NICOLESCU, Valeriu-Norocel. 2019. Non-native tree
species : strategies for sustainable management
in Europe.

The international forestry review 21, 3:
295-311 str.
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1505/146554819827293222
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Iz tujih tiskov
Assessment of the concept of forest functions in Central
European forestry
Ocena koncepta funkcij gozda v srednjeevropskem večnamenskem
gozdarstvu
Poudarki
• Srednjeevropsko gozdarstvo je koncept »funkcij
gozda« (FG) razvilo precej zgodaj v primerjavi
s splošnim konceptom ekosistemskih storitev.
• FG predstavljajo prostorsko orodje za obravnavanje gozdnega prostora z velikim javnim
pomenom.
• Karte FG so pomembne za prilagajanje režima
gospodarjenja, sodelovanje pri prostorskem
načrtovanju in alociranje javnih sredstev za
zagotavljanje želenih učinkov gozda.
• Trenutne raznolikosti koncepta FG kažejo
pomembne razlike med srednjeevropskimi
državami.
Izvleček
Funkcije gozda (FG) so sestavni del koncepta trajnostnega in večnamenskega gozdarstva v Srednji
Evropi. Raziskali smo spreminjanje pomena FG v
nekaj zadnjih stoletjih, podrobneje pa koncept FG
kot prostorskega orodja, s katerim so v obsežnem
gozdnem prostoru opredeljena območja, ki imajo
relativno večji pomen za javne koristi. Raziskava
je zajela Nemčijo, Slovenijo in Švico. Analizirali
smo šest temeljnih značilnosti koncepta FG:
namen, vrste, pravni status, postopek prostorskega
določanja, način gospodarjenja in izvedba. Karta
FG kaže območja, ki so relativno pomembnejša
za javne koristi. FG so pomembne za prilagajanje
gozdarskih ukrepov, alociranje javnih sredstev,
prostorsko načrtovanje, določitev območij »posebnega pomena« v gozdnem prostoru in dialog med
gozdarstvom in javnostjo. Temeljne skupine FG
so proizvodne, varovalne/ekološke in socialne, ki
pa se nadalje členijo. Na nekem območju gozda
je možno, da nobena od funkcij ni poudarjena,
lahko je poudarjena samo ena ali je poudarjenih
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več funkcij. Praviloma so javne gozdarske institucije
pristojne za opredelitev območij s poudarjenimi FG;
pri tem lahko oziroma ponekod morajo sodelovati
druge javne institucije, nevladne organizacije,
lastniki gozdov in javnost. Določanje območij s
poudarjenimi funkcijami je praviloma sestavni
del gozdnega načrtovanja na krajinski oziroma
regionalni ravni. Režim gospodarjenja v teh območjih, če ga primerjamo z režimom v gozdovih brez
poudarjenih FG, je bodisi enak, nekoliko prilagojen, znatno spremenjen ali pa vključuje omejitve.
Izvajanje ukrepov za zagotavljanje želenih FG v
gozdovih, ki niso v državni lasti, je lahko podprto
s finančnimi instrumenti. Glavna prednost FG je,
da so prostorsko orodje za obravnavo območij z
relativno večjim javnim pomenom. Izpostavljene
so tri glavne slabosti koncepta FG, ki so pogojene
z načini uresničevanje tega koncepta v posameznih deželah: pomanjkljiva operacionalizacija,
nezadostno spremljanje uspešnosti gospodarjenja
in normativno določanje (kartiranje) območij s
poudarjenimi FG.
Ključne besede: večnamensko gozdarstvo, ekosistemske storitve, kartiranje, gozdnogospodarsko
načrtovanje, prostorsko orodje
Objavljeno v:
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Christian. 2019. Assessment of the concept of
forest functions in Central European forestry.

Environmental Science & Policy 99: 123135 str.
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.05.009
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Gozdarska tekmovanja v zimi 2020
Letošnja zima je bila za ljubitelje smučanja kar
slaba. Snega je bilo zelo malo, smučanje je bilo
možno le na nekaj visokogorskih smučiščih s
sistemi za umetno zasneževanje. Tudi urejenih
prog za tek na smučeh ni bilo, izjema je bilo
par km prog na Pokljuki, v Ratečah in še kje.
Gozdarji iz Slovenije udeležili dveh mednarodnih
smučarskih prireditev.

1.

52. EFNS - Evropsko gozdarsko
prvenstvo v nordijskem smučanju

V času od 19. do 25. januarja 2020, smo se na
Poljskem (Duszniki Zdroj) zbrali na 52. EFNS.
Kar velika ekipa sestavljena iz tekmovalcev in
nekaj spremljevalcev je na Poljskem preživela ves
teden. Prirediteljem je uspelo pripraviti proge na
biatlonskem stadionu »Duszniki arena«. Celotna
proga je bila pokrita z umetnim snegom. Sicer smo
imeli srečo z vremenom in dobrimi razmerami
za izvedbo celotne prireditve.
Kot vedno so poleg tekmovanj potekale številne
ekskurzije, predavanja in druženja udeležencev.
Spoznali smo gozdarstvo in gozdove na Poljskem

s poudarkom na načrtovanju dela gozdarstva v
času velikih sprememb (klima, kalamitete,..).
Glede na veliko površino gozdov (dobrih 9 mio
ha) je gozdarstvo z lesno industrijo gospodarsko
pomembna dejavnost. V državnih gozdovih (7,6
mio ha) dela skupaj več kot 26000 delavcev. Sicer pa
tudi vedno bolj poudarjajo druge funkcije gozdov.
Celotna prireditev je bila dobro organizirana,
za kar gre zasluga velikemu številu »prostovljcev«,
ki so pomagali pri izvedbi programa.
Zelo zanimiv in dobro obiskan je bil gozdarski
večer s predstavitvijo gozdarstva, ki se je v drugem
delu nadaljeval s klavirskim koncertom. Večji del
koncerta je bil namenjen Fredericu Chopinu, ki
je nekaj časa preživel v Dusznikih, kjer so na to
zelo ponosni.
Tekem v gozdarskem biatlonu se je udeležilo
več kot 700 tekmovalk in tekmovalcev. V sredo so
potekala tekmovanja v prosti tehniki, v četrtek v
klasični tehniki in v petek so tekmovale še štafete.
Pohvaliti moram vse, ki so se trudili po najboljših
močeh, še posebej pa dobitnike medalj (najboljše
tri) in diplom za uvrstitve do 6. mesta.

Slika 1: EFNS ekipa Slovenije (foto: A. Wiesser)
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Slika 2: Tekma EFNS - Mark Klinar (foto: J. Konečnik)

Bronasti medalji v prosti tehniki sta osvojila
Suzana Andrejc in Mark Klinar. Mark je dobil
še diplomo za 4. in Mirjam Mikulič za 5. mesto
v klasični tehniki teka. Odlično so se v štafeti
odrezale tudi naše ženske (Mirjam Mikulič, Janja
Lukanc in Suzana Andrejc), ki so zasedle 4. mesto.
Za naslednje leto so organizacijo EFNS prevzeli
gozdarji iz BiH. Od 7. do 13. februarja 2021 se
bomo zbrali v Sarajevu, tekmovali pa bomo na
legendarnem Igmanu.
Za leto 2022 smo napovedano srečanje gozdarjev iz vse Evrope v Sloveniji morali odpovedati,
kar na MKGP nismo dobili podpore za izvedbo
prireditve. Škoda, da odgovorni niso razumeli kaj
lahko tako velika prireditev prinese na področju
predstavitve gozdov in gozdarstva, ter predstavitvi narave in kulture naše države. Vsekakor
pa ni zanemarljiv finančni priliv za turizem, ki
bi ga 800 udeležencev ustvarilo v tednu bivanja
pri nas. Namesto nas so z veseljem vskočili Čehi
za leto 2023 pa so organizatorji Francozi. Škoda
zamujene priložnosti!

Slika 3: Alpe Adria ekipa Slovenije (foto: A. Wiesser)
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Slika 4: Tekmovanje Alpe Adria - štafete na startu (foto: J. Konečnik)

2. Gozdarsko smučarsko tekmovanje
Alpe - Adria
Srečanje smučarjev gozdarjev sosednjih držav
v območju Alp in Jadrana so letos organizirali
kolegi iz Furlanije- Julijske krajine. Zbrali smo
se v petek, 21. februarja v Sappadi, ko je bila na
sporedu alpska štafeta, v kateri sodelujejo trije
tekmovalci. Prvi del poteka po normalnih tekaških
progah, drugi del je vzpon ob smučišču in zadnji
del je spust po progi za VSL do cilja.

V petek zvečer je bil na programu gozdarski
večer in druženje. Tudi to je zelo pomemben
sestavni del te prireditve.
V soboto pa smo tekmovali še v VSL in biatlonu.
Na dobro organiziranem tekmovanju smo osvojili
ekipno 2. mesto, zmagali so domačini.
Kot že običajno smo zasedli veliko uvrstitev
na stopničke za zmagovalce.
Od naših tekmovalcev je zmagal Boštjan Grošelj
v VLS. V svoji kategoriji bi zmagal tudi Blaž Pirc,
vendar je bil zaradi napake pri prijavi uvrščen
med mlajšimi in zasedel 4. mesto.

Slika 5: Tekmovanje Alpe Adria - Žan Prem (na levi) - bron v VSL (foto: J. Konečnik)
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Druga mesta so osvojili Jernej Donik v biatlonu
ter Janja Lukanc in Žan Prem v VSL.
Bronasto kolajno pa si je v VSL privozil Matjaž
Turk.
Kljub tokrat manjši ekipi, ki je štela le 18 udeležencev smo dobro zastopali slovenske gozdarske barve.
Srečanje je potekalo tik pred začetkom epidemije virusa, ki je zajel območje severne Italije.
In imeli smo srečo, da se nihče od teh, ki smo se
udeležili prireditve v Sappadi ni okužil s Corona
virusom. Že dan po povratku so na mejnih prehodih z Italijo že začeli izvajati poostrene kontrole.
Naslednje leto bodo prireditev organizirali na
Koroškem (Avstrija).

3. Slovenske gozdarske smučarske
tekme 2020- Soriška planina
Kolegi iz Kranjskega gozdarskega društva so v tej
zimi prevzeli organizacijo slovenskega gozdarskega
smučarskega prvenstva. Tekme bi morale biti
7. februarja, vendar to zaradi pomanjkanja snega
ni bilo mogoče. Potem je bilo vse pripravljeno za
izvedbo tekmovanja v petek, 13. marca. V četrtek
pa smo skupaj z organizatorji sprejeli odločitev,
da zaradi kritičnih razmer in odločitev za omejevanje športnih in drugih prireditev, tekmovanje
dokončno odpovemo.
Dogovor je, da se srečamo na Soriški planini
v letu 2021.
Janez Konečnik

Slika 6: Tekmovanje Alpe Adria - Boštjan Grošelj
(na desni) - zmagovalec VSL (foto: J. Konečnik)

Slika 7: Tekmovanje Alpe Adria - Jernej Dornik (na levi) - bron v teku (foto: J. Konečnik)
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Slika 8: Tekmovanje Alpe Adria - Janja Lukanc bron v VSL (foto: J. Konečnik)

Slika 9: Tekmovanje EFNS - Ženska štafeta Slovenije: S. Andrejc, M. Mikulič in J. Lukanc (foto: J. Konečnik)
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Spletna anketa projekta ValoFor o odnosu lastnikov malih
gozdnih posesti do gospodarjenja z gozdom
Urša VILHAR1, Mitja SKUDNIK2, Katja KAVČIČ
SONNENSCHEIN3, David ŠTEFANIČ1, Matevž
TRIPLAT4, Hojka KRAIGHER3
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno ekologijo.
Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
2
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje
in monitoring gozdov in krajine. Večna pot 2, SI-1000
Ljubljana, Slovenija.
3
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno fiziologijo
in genetiko. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
4
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko
in ekonomiko. Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
dopisni avtor: ursa.vilhar@gozdis.si
1

Projekt ValoFor: Lastniki majhnih gozdnih posesti so pomembni igralci - Vrednotenje prispevka
zasebnih lastnikov gozdov k bio-ekonomiji
V prispevku predstavljamo spletno anketo evropskega projekta »Small Forests - Big Players: Valorising small scale forestry for a bio-based economy«),
v nadaljevanju »ValoFor«. Poleg Gozdarskega
inštituta Slovenije v projektu sodelujejo tudi partnerji iz Švedske (Umeå University, Department
of Geography and Economic History), Nemčije
(Johann Heinrich von Thünen Institute) in Finske
(Natural Resources Institute Finland), koordinira
pa ga Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
für Wald, Naturgefahren und Landschaft iz Avstrije.
Namen projekta je boljše razumevanje prispevka
lastnikov malih gozdnih posesti k bio-ekonomiji
na osnovi proizvodnje lesa. Lastniki majhnih
gozdnih posesti so pomembni, saj upravljajo s
približno 60 % evropskih gozdov in zagotavljajo
relativno velik delež lesne biomase za bio-industrijo in za različne druge ekosistemske storitve.
Skladno z nenehnimi družbenimi spremembami
v Evropi se spreminjajo tudi vrednote, mnenja in
mišljenja lastnikov gozdov, kar ima lahko resne
posledice na upravljanje z gozdovi in lesno oskrbo.
Poleg tega obstajajo po vsej Evropi velike razlike
v sestavi in velikosti majhnih gozdnih posesti,
pa tudi v nacionalnih zakonodajah in sistemsko
urejenih vzpodbudah.
Cilj projekta ValoFor je razumeti prispevek
lastnikov gozdov malih gozdnih posesti v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na Švedskem ter Finskem
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pri prehodu v bio-ekonomijo, z upoštevanjem
njihovega pogleda in njihove strategije gospodarjenja z gozdom. Rezultati projekta ValoFor bodo
pomembno prispevali k oblikovanju prihodnje
gozdarske politike in načinov gospodarjenja z
gozdom.
Spletna anketa
Vabimo vas k sodelovanju v anketi o odnosu
lastnikov malih gozdnih posesti do gospodarjenja z gozdom. Četudi je vaša posest manjša od
50 hektarov, je vaše mnenje pomembno, saj vaš
odnos in način gospodarjenja z gozdom vplivajo
na ponudbo lesa, ekosistemske storitve in funkcije
gozdov ter na prilagodljivost gozdov na podnebne
spremembe.
Sodelovanje je prostovoljno, toda upamo, da
boste z nami delili svoje mnenje. Vaši odgovori so
pomembni, ker prispevajo k oblikovanju prihodnje gozdarske politike in načinov gospodarjenja
z gozdom. Zagotavljamo vam, da bomo vaše
podatke skrbno varovali in jih uporabili zgolj v
raziskovalne namene. Izpolnite anketo na spletni
povezavi: www.valofor.si
Ali preko QR kode:

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in sodelovanje!
Prof. dr. Hojka Kraigher, vodja projekta ValoFor
v Sloveniji Gozdarski inštitut Slovenije
V Sloveniji projekt programa ForestValue izvaja
Gozdarski inštitut Slovenije s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije ter Evropske unije (Program ERA-NET
ForestValue, Obzorja 2020, pogodba št. 773324).
Več informacij: www.valofor.si
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Utrinki v spomin pedologu in fitocenologu Miheju Urbančiču
(15. 1. 1949- 27. 6. 2019)

Slika 2: Portret Miheja Urbančiča (foto: L. Kutnar)

V današnjih hitrih časih nas smrt kolegov, s
katerimi smo leta tako ali drugače sodelovali
pretrese in ob žalostnem dogodku se zamislimo,
obudimo spomine. A že čez nekaj dni smo nazaj
v običajnem delovnem ritmu. Težko najdemo
čas, da bi naše misli tudi zapisali. Prav gotovo
je vsak pokojni kolega stroki dal toliko, da je
vreden spominskega zapisa, a mnogim ga žal ne
zmoremo ali celo pozabimo nameniti. Tako smo
skoraj predolgo odlašali tudi z objavo spominskega
zapisa o pokojnem pedologu in fitocenologu
Miheju Urbančiču, čeprav mu je eden od nas
(Lado Kutnar) spregovoril tudi ob odprtem grobu.
Pokojni Mihej Urbančič je v svoji diplomski
nalogi obravnaval pionirske sestoje rdečega bora
na Blokah, ki jo je leta 1978 zagovarjal na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete. Že pred
tem se je leta 1973 zaposlil na Biroju za gozdarsko
načrtovanje v Ljubljani. Skupaj z več sodelavci
Biroja se je leta 1981 pridružil kolektivu Inštituta
za gozdno in lesno gospodarstvo, ki se je kasneje
preimenoval v Gozdarski inštitut Slovenije. Inštitutu je ostal zvest do upokojitve konec leta 2010.
Tako v svojem zasebnem življenju, kot tudi v
poklicnem delovanju je bil vedno predan naravi,
gozdu in zemlji. Z njimi je bil že od nekdaj usodno
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in tesno povezan. Dolga desetletja je to našo
zemljico in tla občudoval, obdeloval, proučeval
in tudi resno znanstveno analiziral. Opazoval in
čudil se je tudi sadovom teh plodnih tal, tako
vrtnih, njivskih ali gozdnih. V vseh letnih časih je
užival v sadovih obdelane zemlje in svojega truda.
Po strokovni plati se je že zgodaj začel ukvarjati
z gozdnimi rastišči, tlemi in zelenim gozdnim
pokrovom, vegetacijo. Poklicna pot ga je vodila v
najbolj oddaljene kotičke naše domovine. Mihej
se je zlasti v začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja z veliko predanostjo in še z večjim zagonom posvetil terenskemu pedološkemu delu in
pisanju prispevkov, kar je bila tudi posledica novih
domačih in predvsem mednarodnih projektnih
nalog inštituta, ki so vključevala tudi preučevanje
gozdnih tal. Preučevanje vpliva mikroklimatskih
razmer in načina gospodarjenja z gozdovi na rastišča in na kakovost organske snovi oz. gozdna tla,
raznolikost gozdnih tal, monitoring tal, priprava
številnih delavnic v sodelovanju z Zavodom za
gozdove, idr., vse to so bile naloge, ki jih je izvajal
skupaj s sodelavci inštituta. Tako je gozdna tla z
veliko vnemo in zanosom prekopaval, vzorčil, proučeval in analiziral – vse od visokogorja naših Alp,
do prostranih jelovo-bukovih gozdov v Dinarskem
območju, pa od poplavnih ravnic Prekmurja do
kamnitih gozdičev primorskega Krasa na drugi
strani. Velika teža tovora ob vračanju s terenskih
raziskav, ob številnih vzorcih tal in pedološki
opremi, ni nikoli presegla kritične obremenitve.
Mihej je bil tudi eden izmed ustanovnih
članov Pedološkega društva Slovenije, ki smo
ga ustanovili s pomočjo podobnega avstrijskega
društva in katerega člani smo predvsem agronomi
in gozdarji z Biotehniške fakultete, geografi s
Filozofske fakultete ter gozdarji in agronomi z
Gozdarskega in Kmetijskega inštituta.
Mlajšim sodelavcem in prijateljem je neposredno pomagal pri številnih raziskavah, še posebej
tistih v okviru magistrskih in doktorskih študij.
Njegova pomoč mnogim sodelavcem pri pripravi
magistrskih del in doktorskih disertacij v obliki
idej, analiz, teksta in izboljšav je bila tako konkretna in nesebična, da smo se včasih pošalili, da
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bi zaradi vsega tega dela vsekakor tudi zaslužil
najvišji akademski ali vsaj častni doktorski naziv.
Najstarejši med nami (Igor Dakskobler) se ga
spominja takole:
»Miheja sem spoznal leta 1983, ko sem se vrnil
od vojakov in so me na Soškem gozdnem gospodarstvu v Tolminu namenili, da se nekoliko posvetim
tudi kartiranju gozdnih združb. Tisto leto so v
podjetju naročili kartiranje gozdnogospodarske
enote Cerkno. Naročilo je sprejela fitocenološka
skupina takratnega Inštituta za gozdno in lesno
gospodarstvo iz Ljubljane, ki jo je vodil pokojni
Lojze Čampa, v njej pa so bili tudi Lojze Žgajnar,
pokojni Evgenij Azarov (preminul v letošnjem
januarja) in kot najmlajši Mihej Urbančič. Bili so
prijazni do mene, mi dali nekaj navodil, potem pa
me prepustili terenskemu delu. Spomnim se, da sem
jih veliko spraševal, delal sem popise in bil z njimi v
stiku vse do izdelave elaborata, katerega prvi avtor
je bil prav Mihej. Z njim sem se ponovno povezal
nekaj let pred prelomom tisočletja, ko sem začel več
zahajati v severni del Trnovskega gozda, v Govce in
pod Golake. Zanimali so me bukovi gozdovi, v katerih uspeva dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum).
Podobne gozdove bukve in jelke s to grmovno vrsto
sem opazil tudi na pobočjih nad Smrekovo drago,
v smeri proti Golakom. Ugotovil sem, da so sestoje
subasociacije Abieti-Fagetum dinaricum rhododendretosum hirsuti prav tu prvi opazili in tudi kartirali
Mihej in njegovi tovariši (Urbančič in sod. 1979),
kasneje pa so to združbo navajali tudi drugi. Mihejevi
fitocenološki sodelavci so bili takrat že upokojeni,
on pa se je začel posvečati predvsem pedologiji. Ker
subasociacija še ni bila opisana po pravilih Kodeksa,
torej s fitocenološko tabelo, sva združila moči. On
je naredil analizo tal s pomočjo terenskih talnih
profilov, jaz pa fitocenološke popise. Pridružil se
nama je še Andrej Wraber, ki je v diplomski nalogi
preučeval sestojno zgradbo pragozda pod Golaki.
Tisto sodelovanje je bilo zame koristno in prijetno.
Redko sem imel možnost opise združb podkrepiti
tudi z natančno pedološko analizo (v mojem začetnem obdobju mi je na tak način pomagal gozdarski
kolega in pedolog Tomaž Prus).
Kmalu zatem sva bila z Mihejem skupaj vključena v projekt, ki je bil povezan z gozdnimi požari.
Sam sem poznal v Govcih primerne objekte,
kjer je požar uničil tako del bukovega gozda iz
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asociacije Rhododendro hirsuti-Fagetum, kot del
naravnega črnoborovega gozda (Fraxino orni-Pinetum nigrae). Poleg sprememb rastlinstva
so nas zanimale predvsem spremembe v tleh po
požaru. V Govcih sem bil precej domač, poznal
sem steze in vedel najbližjo pot do požarišča. Treba
se je bilo spustiti v strmino nad Trebušo in potem
bolj ali manj prečiti po ravnem proti zahodu. Na
Miheja sem gledal bolj kot na vrstnika, zdel se mi
je mladosten, čeprav je bil skoraj deset let starejši
od mene. Poleg tega človek, ki se počuti zdravega,
misli, da se enako čuti tudi kolega, če le ne kaže
očitnih poškodb ali ne toži o slabem počutju ali
bolečini. Mihej ni tožil, le malo mi je nakazal, da
za njega ta pot le ne bo tako lahka, morda ga je
celo skrbela. A sva terensko delo vseeno uspešno
opravila in samo upam, da mu tisti dan ni ostal
v neprijetnem spominu – nazaj grede je bilo pač
treba v klanec in v nahrbtnikih so bili tudi talni
vzorci. V naslednjih letih sva bila pogosto v stiku.
Več sem potreboval jaz njega kot on mene, saj je
postal odličen terenski pedolog, z mnogo praktičnimi izkušnjami. Skupaj s kolegi jih je strnil v
zelo vrednem in uporabnem delu Atlas gozdnih tal
Slovenije (Urbančič in sod. 2005). Po delih so bili
opisi talnih tipov objavljeni v sredici Gozdarskega
vestnika, potem tudi strnjeno v knjigi. Vsaj pri
enem talnem tipu sva drug drugemu pomagala.
Nekoč sem mu prinesel skromen vzorec tal (preperine) iz skalnih razpok na rastišču endemične
kratkodlakave popkorese (Moehringia villosa).
Kljub majhnemu vzorcu mi je prijazno naredil
analizo in lahko sem jo navedel v svojem članku,
on pa jo je potem uporabil v Atlasu pri opisu
kamnišča. To knjigo še zdaj navajam, svoj čas sem
jo priporočal tudi študentom gozdarstva in Miheju
sem povedal, da je nanjo lahko ponosen. Kot tudi
na številne članke, ki jih je sam ali v soavtorstvu
napisal v naslednjih letih (skupno njegova bibliografija obsega vsaj 250 enot), vse do prezgodnje
upokojitve, za katero se je moral odločiti zaradi
resnih zdravstvenih težav. V mojih očeh je takrat
opravil pedološki doktorat. Ni se kaj dosti zmenil
za moje pohvale, bil je skromen in samohvala mu
je bila tuja. Kljub široki razgledanosti, načitanosti
in marljivosti ni nikoli silil v ospredje«.
Tudi najmlajši med nami (Lado Kutnar) o
Atlasu gozdnih tal meni podobno:
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»Krona njegovega bogatega strokovnega dela je
zagotovo Atlas gozdnih tal, s katerim je s kolegi
postavil pomembne temelje na področju proučevanja tal pri nas in pomembno podlago celotni
gozdarski stroki. Z velikim navdihom je pripravljal
to široko poglobljeno strokovno in znanstveno
delo, ki je hkrati pravi slavospev pestrosti naših
gozdnih tal in tudi gozdov. Bogato ilustrirano delo
je povsem v duhu njegovega načela, ki ga je vedno
prenašal mlajšim kolegom, da le urejeno, nekje
zapisano in objavljeno delo ostane zanamcem.
Zapustil nam je dragoceno in vredno fitocenološko in še posebej pedološko dediščino, nam
osebno zagotovo zgled dobrega prijatelja, tovariša
in strokovnjaka, ki je svoje objave temeljil na
terenskih podatkih in izkušnjah. Še velikokrat se
bomo spomnili nanj, še posebej ko bomo posegli
po Atlasu gozdnih tal Slovenije ali pa ob spominu
in fotografijah številnih skupnih prisrčnih družabnih dogodkov, ko se je Mihej resnično razživel
zunaj strogih formalnih, službeno resnih okvirjev.«
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Slika 2: Mihej Urbančič pri popisu hidromorfnih tal na območju Javorskega potoka na Pohorju (foto: L. Kutnar)
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Uvodnik
Izbira podjetja za izvajanje del v gozdu naj bo
pretehtana med ceno in kakovostjo storitve
V zadnjih letih so, na podlagi podatkov SURS-a, trendi v lesni panogi ponovno
postali pozitivni in nekoliko vzpodbudnejši. V Sloveniji je v obdobju 2014–2018
količinsko in tudi po številu žagarskih obratov prevladovala proizvodnja žaganega lesa iglavcev. Predelava lesa listavcev zelo zaostaja in dosega komaj nekaj
več kot 100.000 m3 na leto, medtem ko je v letu 2018 predelava lesa iglavcev
presegla 800.000 m3, kar je skoraj 90 % vsega razžaganega lesa. V tem kontekstu
je treba upoštevati tudi vrstno sestavo lesa, ki trenutno raste v naših gozdovih.
Podatki nacionalne gozdne inventure za leto 2018 namreč kažejo, da v slovenskih
gozdovih s 56 % deležem prevladujejo listavci, iglavcev pa je preostalih 44 %.
Še vedno je treba pri panogi domače predelave lesa poudariti, da se že od leta
2014 naprej več kot 50 % proizvodnje hlodovine iglavcev izvozi, v rekordnem
letu 2016 je je bilo izvožene kar 68 %. Že vrsto let govorimo o nujnosti krepitve
lesno-predelovalne panoge v Sloveniji in izzivi ostajajo še vedno številni. Doslej
je bilo že nekaj narejeno na področju razvoja kadrov v lesarstvu in predvsem
manjših lesnopredelovalnih obratov. Vsekakor pa so nadaljnja vlaganja na tem
področju ključnega pomena za razvoj gozdno-lesne verige, tako kot tudi promocija uporabe lesa in lesnih proizvodov listavcev ter pospešitev mobilizacije
lesa iz zasebnih gozdov.
Z ustanovitvijo družbe SiDG leta 2016 se je značilno spremenil način gospodarjenja z državnimi gozdovi, ki je bil pred ustanovitvijo urejen prek sistema
koncesij. Danes SiDG gospodari z 236.400 hektarji gozdov, kar je 21 % vseh
gozdov v Sloveniji. Trenutno družba zaposluje 271 ljudi, poleg tega pa sodeluje
tudi s številnimi izvajalci in podizvajalci sečnje in spravila lesa; lani z več kot
250 poslovnimi subjekti. V primerjavi s prejšnjim sistemom koncesij se je dobiček iz državnih gozdov več kot podvojil. Donos za državo se je po spremembi
sistema in z ustanovitvijo SiDG iz okoli 12 milijonov evrov na leto povečal na
27 do 29 milijonov evrov na leto. Z dolgoročnimi prodajnimi pogodbami SiDG
domači lesno-predelovalni industriji zagotavlja stabilno dobavo surovine in s
tem priložnost za razvoj. Pri sečnji in spravilu lesa iz državnih gozdov pa je
treba osvetliti tudi bolj negativno stran, ki zadeva izbiro izvajalcev del. Družba
SiDG je namreč kot naročnik na področju javnega naročanja zavezana oddajati
javna naročila v skladu z veljavno zakonodajo. Tako je na spletni strani, kjer so
objavljena javna naročila in razpisi, zapisano: »Merilo za izbor najugodnejšega
izvajalca je najnižja cena.« Tekmovanje za najnižjo ceno je žal pogosto povezano
z izkoriščanjem delovne sile (domače in tuje) ter hkrati tudi s slabšo kakovostjo
opravljenega dela. Pri izbiri izvajalca del morajo merilo najnižje cene nadomestiti oz. dopolniti tudi zaščita in varnost delavcev pri delu, strokovno vodenje
in izvajanje del ter kompetence podjetij, katerim naj plačilo za opravljeno delo
omogoča njihov nadaljnji tehnološki in strokovni razvoj.
V prihodnje naj bo Slovenija v širši regiji poleg trajnostnega in sonaravnega
načina gospodarjenja z gozdovi prepoznana tudi kot država, ki omogoča in
podpira razvoj gozdarskih podjetij, ki znajo prek sečnje in spravila vse glavne
gozdarske doktrine prenesti tudi v prakso.
Mitja Skudnik in Polona Hafner
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Kratka znanstvena razprava
Ocena zgradbe in stabilnosti gozdnega roba kot pripomoček za
ovrednotenje klimatske in zaščitne funkcije primestnih gozdov
Assessment of Forest Edge Structure and Stability as a Tool for Eevaluating the
Climatic and Protective Function of Suburban Forests
David HLADNIK1, Andrej KOBLER2, Janez PIRNAT1
Izvleček:
Hladnik, D., Kobler, A., Pirnat, J.: Ocena zgradbe in stabilnosti gozdnega roba kot pripomoček za ovrednotenje klimatske
in zaščitne funkcije primestnih gozdov; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v
angleščini, cit. lit. 32. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku podajamo razširjen povzetek iz članka, objavljenega v reviji Forests z naslovom Evaluation of forest edge
structure and stability in peri-urban forests (Hladnik in sod., 2020). Dodali smo predloge o prenovi varovalne, zaščitne
in klimatske funkcije gozdov ter predloge ukrepov, ki izhajajo iz izsledkov raziskave gozdnih robov. Analizirali smo
vertikalno zgradbo gozdnih robov in opozorili na pomen dimenzijskega razmerja dreves h/d na gozdnih robovih
primestnih gozdnih zaplat ob Ljubljani, kjer ob pozidanih zemljiščih prevladujejo visoki in strmi gozdni robovi. Predstavili smo preprosto metodologijo, na podlagi katere je mogoče z metodami daljinskega zbiranja podatkov zasnovati
monitoring primestnih gozdnih površin in gozdnih robov.
Ključne besede: funkcije gozdov, stabilnost gozdnega roba, zgradba gozdnega roba, LiDAR, urbani gozdovi
Abstract:
Hladnik, D., Kobler, A., Pirnat, J.: Assessment of Forest Edge Structure and Stability as a Tool for Evaluating the Climatic and Protective Function of Suburban Forests; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 4.
In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 32. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian
text Marjetka Šivic.
In our paper, we present the extended summary from the article published in Forests Journal under the title Evaluation
of forest edge structure and stability in peri-urban forests (Hladnik et al., 2020). We added suggestions on the renovation
of the protective and climatic function of forests and suggestions of actions deriving from the findings of forest edge research. We analyzed the vertical structure of forest edges and drew the attention to the significance of the h/d dimension
ratio of the trees at the forest edges of the suburban forest patches near Ljubljana, where tall and steep forest edges prevail.
We presented a simple methodology, on the basis of which it is possible to design the monitoring of suburban forest areas
and forest edges with the methods of the remote sensing data.
Key words: forest functions; forest edge stability; forest edge structure; LiDAR; urban forests
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1

Uvod

Introduction

Mestni in primestni gozdovi so izpostavljeni
pritiskom širjenja mest (Pirnat in Hladnik, 2018),
hkrati pa so zaradi številnih koristnih učinkov
pomemben vir zdravja in dobrega počutja mestnih
prebivalcev (Konijnedijk in sod., 2005; Nilsson
in sod., 2011). Doslej smo bili pozorni zlasti na
ekosistemske storitve, ki jih omogočajo urbani
gozdovi. Pri gospodarjenju z gozdovi so bile

odločilne usmeritve trajnostnega gospodarjenja,
ki ohranja ekosistemske storitve. V preteklosti
smo že podrobno proučili estetsko, rekreacijsko
in pestrostno vlogo omenjenih gozdov (Cajnko,
2013; Hladnik in Pirnat, 2011; Pirnat in Hladnik,
2016; Verlič in sod., 2015). Za oceno teh funkcij
smo v raziskavah uporabljali pretežno terenske
metode in podatke o nekdanji rabi tal, prostorskem
razporedu ter oceno sestojne zgradbe.

2
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Manj pozornosti je bilo namenjene gospodarjenju na gozdnih robovih, ki so na urbanih območjih
vizualni stik prebivalcev z naravo (Ritter in sod.,
2011; Albert in sod., 2019), hkrati pa pomembno
zaznamujejo varovalni pomen gozdov. Tako so
včasih lahko neurejeni gozdni robovi tudi vir
nezadovoljstva in težav (Delshammar in sod.,
2015; Strniša in sod., 2013), še posebno ob ujmah
(Conway in Yip, 2016). Zato so na urbanih območjih
in ob infrastruktutrnih objektih (ceste, železnice,
daljnovodi) priporočljivi stopničasti gozdni robovi,
ker ob zagotavljanju ekosistemskih storitev gozdov
omejujejo morebitne nevarnosti, ki jih predstavljajo
visoka drevesa na gozdnih robovih ob omenjenih
infrastrukturnih objektih in urbanih območjih
(Wistrom, 2015; Forman in sod., 2003).
Vendar je mogoče sklepati, da so stopničasti
gozdni robovi redki, pri gospodarjenju z gozdovi
pa jim ne namenjamo take pozornosti kot gozdnim
strukturam, značilnim za notranje gozdno okolje.
Po poročilih o nacionalnih gozdnih inventurah so
med 26 evropskimi državami na začetku desetletja
le v 12 državah zbirali informacije o značilnostih
gozdnih robov, zlasti o njihovi horizontalni obliki
in dolžini (Chirici in sod., 2011). Na podlagi podatkov švedske nacionalne gozdne inventure (NILS)
je bilo ocenjeno (Essen in sod., 2004), da je le na
20 % gozdnih robov razvit grmovni sloj, stopničast
gozdni rob pa je bil ocenjen le na 2 % gozdnih
robov. V švicarski nacionalni gozdni inventuri
stopničastega gozdnega roba niso popisali, gozdni
rob z grmovnim slojem pa je bil ocenjen le na
5,9 % gozdnih robov (Abegg in sod., 2014).

V predhodnih raziskavah smo ocenili, da gozdne
zaplate na območju Ljubljane v zadnjih 200 letih
uvrščamo med stabilna gozdna območja (Hladnik
in Pirnat, 2011) in da na robovih omenjenih zaplat
tudi v času intenzivne urbanizacije v zadnjih 40
letih ni bilo večjih krčitev.
V naši novejši študiji (Hladnik in sod., 2020)
smo pozornost namenili prav stanju gozdnih
robov na območju izbranih primestnih gozdnih
zaplat in primerjali, kako različne rabe zemljišč
in človekovi posegi ob krčitvah gozdnih robov
vplivajo na njihovo strukturo. Primerjali smo
razlike na območju stabilnih gozdnih robov in ob
krčitvah, ki so nastale v osrčju urbanih območij, na
območju (robu) krajinskega parka in na njihovem
obrobju. Tam poleg kmetijske rabe zemljišč na
stanovitnost robov vplivata urbanizacija in izgradnja infrastrukturnih objektov. Za gospodarjenje
s primestnimi gozdovi smo pripravili izhodišča
monitoringa, na podlagi katerih bo mogoče
spremljati razvoj gozdov na meji z urbanimi in
kmetijskimi zemljišči in z zgodnjim opozarjanjem
pokazati na takšno strukturo gozdnih robov, zaradi
katere bi lahko nastali nezaželeni vplivi na robnih
območjih med gozdom in urbano rabo zemljišč.
V članku predstavljamo izhodišča navedene
študije (Hladnik in sod., 2020) z namenom, da
predstavimo nove vidike ocene klimatske in zaščitne funkcije (ZGS, 2012), ki igrata pomembno
vlogo pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja
gozdu bližnjih prebivalcev. V ta namen smo
proučili strukturo sestojev in strukturo gozdnih
robov, zlasti z vidika ukrepov varnosti in gojenja.

Slika 1: Neugodni gozdni robovi ob stanovanjskih (a) in infrastrukturnih objektih (b) ter priporočljivi stopničasti
gozdni robovi na urbanih območjih (c). Ponazorjeno s podatki laserskega skeniranja Slovenije (MOP, 2016).
Figure 1: Unfavorable forest edges next to residential (a) and infrastructural objects (b) and recommendable graduated
forest edges in urban areas (c). Illustrated with the data of laser scanning of Slovenia (MOP, 2016).
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Materiali in metode

Materials and methods

Širše raziskovalno območje je bil izsek, ki obsega
Ljubljano in okolico ter vse pomembne mestne
in primestne gozdove, o katerih smo pisali v
prejšnji študiji: Golovec, Rožnik, Nadgorica in
Barje (Hladnik in sod., 2020).

Za natančno razmejevanje gozdnih robov in
analizo njihove vertikalne zgradbe smo uporabili
lidarske podatke. Za vsako metrsko celico smo
iz digitalnega modela krošenj (DMK) pridobili
podatke o višini vegetacije in oblikovali višinske
razrede ter deleže vegetacije po višinskih razredih:
0,5–4,9; 5–14,9; 15–24,9 in ≥ 25 m. Horizontalno
razmejevanje gozdnih robov in morebitno nena-

Slika 2: Širše raziskovalno območje Ljubljane na izseku iz satelitskega posnetka Sentinel-2 (16. 3. 2020, vir podatkov: ESA, 2020). Označene so štiri gozdne zaplate, ki ležijo na zahodnem (a Rožnik), vzhodnem (b Golovec),
severnem (c Nadgorica) in južnem (d Barje) obrobju mesta.
Figure 2: Broader research area of Ljubljana on the section from the Sentinel-2 satellite image (16. 3. 2020, data
source: ESA, 2020). Four forest patches, situated on the western (a Rožnik), eastern (b Golovec), northern (c Nadgorica) and southern (d Barje) outskirts of the city.
GozdVestn 78 (2020) 4
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tančno razmejevanje s kmetijskimi zemljišči na
območjih, kjer bi bila kmetijska vegetacija višja
od 0,5 m, smo preverili na podlagi digitalnih
ortofoto posnetkov iz leta 2018, karte gozdnih
sestojev (ZGS 2015) in prostorskih podatkov o
evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč, za katere so uporabili enake ortofoto
posnetke (MKGP, 2018). Za oceno o horizontalnih
spremembah gozdnih robov v zadnjih desetletjih
smo uporabili digitalne ortofoto posnetke, ki smo
jih izdelali na podlagi cikličnega aerosnemanja
Slovenije iz leta 1975.
Za analizo gozdnih robov so bile linije, ki
določajo poligone gozdnih zaplat, razčlenjene
na 30-metrske segmente. V okolju GIS ArcMap
(ESRI, 2015) so bili segmenti uporabljeni za
določitev vmesnih območij, oddaljenih 10, 20
in 30 metrov od gozdnega roba proti notranjosti
gozdnih zaplat. Tridesetmetrska globina gozdnega
roba se približno ujema s sestojno višino. Na
podlagi vizualne ocene na digitalnem ortofoto
posnetku smo vsakemu poligonu določili, ali meji
na kmetijsko zemljišče, cestno ali daljnovodno
omrežje, na pozidana zemljišča, če oddaljenost
ni bila večja od višine odraslega drevesa (30 m).
Na segmentih gozdih robov smo v poligonih,
velikosti 30 x 10 m, iz digitalnega modela krošenj
(DMK) določili najvišje višine dreves in deleže
pikslov, ki jih obsegajo krošnje dreves po višinskih
pasovih nad 0,5; 5; 15 in 25 m. Iz deležev smo
ocenili vertikalno raznolikost sestojne strehe,
podobno kot v primerljivih raziskovanjih gozdnih
robov (Melin in sod., 2018):
VRS = - Σpi • ln (pi),
kjer pi predstavlja delež drevesnih višin v
posameznih višinskih razredih. Značilnosti gozdnih robov smo preverili na terenu. Posebej smo
na preseku karte gozdnih robov s sistematično
vzorčno mrežo, gostote 100 x 100 m, izbrali
30-metrske poligone, na katerih smo poiskali
najvišje drevo. Temu smo določili drevesno vrsto,
izmerili prsni premer, izmerili višino in ocenili
dolžino krošnje (več kot polovica celotne višine
drevesa, med četrtino in polovico celotne višine
drevesa, manj kot četrtina celotne višine drevesa).
Na območju sistematično izbranih poligonov smo
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ocenili značilnosti gozdnih robov kot prehodnih
območij med gozdom in drugimi rabami tal. Tako
ocenjevanje temelji na ocenjevanju gozdnega
roba kot ‘zaščitnega pasu’ dreves, ki notranjosti
zagotavlja zaščito pred vetrom. Upoštevali smo
ocenjevanje, ki so ga preizkusili že v švicarski
nacionalni gozdni inventuri (Keller in sod., 2011):
• gozdni rob brez zaščitnega pasu, brez
grmovnega sloja,
• brez zaščitnega pasu, a z grmovnim slojem,
• strm zaščitni pas, brez grmovnega sloja,
(Slika 3a)
• štrleči zaščitni pas (veje robnih dreves segajo
v odprto zemljišče), brez grmovnega sloja,;
(Slika 3b)
• grmovni sloj večinoma pod zaščitnim pasom,
(Slika 3c)
• grmovni sloj jasno pred zaščitnim pasom,
(Slika 3d)
• z grmovnim slojem in stopničastim, ohlapnim
zaščitnim pasom.
Nekaj primerov ocenjenih gozdnih robov,
ponazorjenih s profili skozi oblak točk lidarskih
podatkov prikazujemo v nadaljevanju.

3	Rezultati

3	Results

Na območju zaplate Golovec več kot polovica
segmentov (55,8 %) na robu gozda meji na stanovanjske hiše, na Rožniku 19,1 %, pri Nadgorici le
10,2 %. Na območju zaplate Golovec se tipi gozdnih
robov razlikujejo že po višinah najvišjih dreves
v prvem 10-metrskem pasu gozdnega roba. Na
območju zaplate Golovec več kot polovica segmentov (55,8 %) na robu gozda meji na stanovanjske
hiše, vendar vertikalna zgradba gozdnih robov ob
naseljih ni drugačna od zgradbe na robu kmetijskih zemljišč. Na območju Rožnika na pozidana
zemljišča meji 19,1 % gozdnih robov, najvišji in
najbolj strmi robovi pa so prav ob pozidanih
zemljiščih (Slika 4b). Rožnik se od ostalih zaplat
razlikuje po višjih drevesih na gozdnem robu
od dreves, ki smo jih ocenjevali v 100-metrski
oddaljenosti proti notranjemu gozdnemu okolju.
Pri Nadgorici so drevesa v jedrnem območju
gozdnih zaplat višja kot na gozdnih robovih, ker
so razvojno mlajši gozdni robovi nastali zlasti
GozdVestn 78 (2020) 4

Hladnik, D., Kobler, A., Pirnat, J.: Ocena zgradbe in stabilnosti gozdnega roba kot pripomoček
za ovrednotenje klimatske in zaščitne funkcije primestnih gozdov

po izgradnji visokonapetostnega daljnovoda in
urejanju kmetijskih zemljišč ob daljnovodih in
pod njimi. Ob izgradnji daljnovoda so del nekdanjih kmetijskih zemljišč prepustili zaraščanju z
gozdom, del gozdnih zemljišč pa so izsekali tako,
da drevesa na takih gozdnih robovih ne ogrožajo
daljnovodnega omrežja (Slika 1b).
S primerjavo ortofoto posnetkov iz let 1975
in 2018 smo krčitve za pozidavo stanovanjskih
hiš določili le na 60 poligonih gozdnega roba s
skupno dolžino 1800 m. Na teh gozdnih robovih

zdaj prevladujejo skupine visokih in strmih gozdnih robov s skupnim deležem, večjim od dveh
tretjin (68,3 %). Po krčitvah na robu s kmetijskimi
zemljišči je bilo oblikovanih le 32 % takih gozdnih robov. Podobne značilnosti novih gozdnih
robov ob pozidanih zemljiščih smo ocenili tudi
na območju Rožnika. Na 62 poligonih gozdnih
robov, ki so bili izkrčeni za pozidavo, so oblikovani najvišji in strmi gozdni robovi. Na sliki
4a omenjeni skupini robov predstavljata 59,7 %
robov ob pozidanih zemljiščih.

Slika 3: Primeri ocenjenih gozdnih robov, ponazorjeni s profili skozi oblak točk lidarskih podatkov iz leta 2015
(MOP, 2016)
Figure 3: Examples of the assessed forest edges, illustrated with the profiles through the lidar point cloud data obtained in 2015 (MOP, 2016)
GozdVestn 78 (2020) 4
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Slika 4: Prevladujoči skupini gozdnih robov na območju Rožnika (a) in segmenti, v katerih smo ocenjevali
najvišja drevesa in raznolikost sestojne strehe (b), ponazorjeno na izseku iz ortofoto posnetka (GURS, 2018).
Figure 4: The prevailing groups of forest edges in the Rožnik area (a) and segments, where we assessed the highest
trees and diversity of stand canopy (b), illustrated on the section from the orthophoto image (GURS, 2018).

Na območju Golovca smo ocenili največ
krčitev na gozdnih robovih za pozidavo (75 %),
v skupni dolžini 6,42 km. Po pozidavi so se na
54 % novih gozdnih robov razvili visoki in strmi
gozdni robovi. Vendar zgolj na podlagi pripadnosti
posameznim skupinam robov ni mogoče sklepati
o značilnostih dominantnih dreves na gozdnih
robovih. Med terenskim popisom gozdnih robov
smo v vseh skupinah našli drevesa z neugodnimi
dimenzijskimi razmerji h/d, večjimi od 80.
Na Rožniku je bilo v vzorcu 7,3 % dreves z
neugodnim dimenzijskim razmerjem, več med
iglavci kot listavci. Na Golovcu je bil delež takih
dreves večji (16,2 %), hkrati pa je bil večji tudi
delež dreves s krošnjo, krajšo od polovice drevesne
višine. Poleg smreke in rdečega bora z neugodnimi
dimenzijskimi razmerji h/d izstopajo gorski javor,
robinija, kostanj in graden. Za drevesa z neugodnim dimenzijskim razmerjem nismo uspeli pokazati odvisnosti z dolžino njihove krošnje, čeprav
smo pri iglavcih na gozdnih robovih Golovca
ocenili 52,8 % dreves s krošnjami, krajšimi od
polovice višine drevesa, pri listavcih pa 37,7 %.
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Gozdne robove ob drevesih s kratkimi krošnjami večinoma zapolnjuje grmovni sloj.
S terenskim popisom smo ob drevesih s kratkimi
krošnjami le na 8,4 % ocenjenih segmentov določili
gozdni rob brez razvitega grmovnega sloja. Enak
delež takih gozdnih robov (8,3 %) smo ocenili tudi
na območju Rožnika, drevesom pa smo ocenili
ugodna dimenzijska razmerja. Gozdni robovi
z zaščitnim in grmovnim slojem so na 60,4 %,
dodatnih 23,6 % pa obsegajo gozdni robovi brez
grmovnega sloja. Toda za nesimetrične krošnje
dreves so značilne štrleče veje v zaščitnem pasu.
Na Golovcu je delež takih dreves sicer manjši
(6,8 %), kar 72,8 % pa smo ocenili robov z razvitim
zaščitnim pasom in grmovnim slojem.

4	Razprava in zaključki

4	Discussion and conclusions

Ker so lidarski podatki na voljo za večino evropskih držav (EDP 2020), je poleg raziskovalnega
dela treba ponuditi tudi metode in postopke,
ki jih pri operativnem delu lahko povzamejo
gozdarski strokovnjaki in zlasti strokovnjaki na
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področju urbanega gozdarstva. Predstavili smo
preprosto metodologijo, na podlagi katere je
mogoče iz prosto dostopnih, procesiranih lidarskih podatkov (MOP, 2016) zasnovati monitoring
primestnih gozdnih površin in gozdnih robov.
V naslednjih ciklih monitoringa se bomo lahko
oprli na tehnologijo, pri kateri digitalni model
krošenj izdelajo na podlagi slikovnega ujemanja
letalskih posnetkov. V Sloveniji je podobno kot
v drugih evropskih državah vzpostavljen sistem
cikličnega aerosnemanja države, prekrivanje stereoskopskih letalskih posnetkov pa je že večje od
80 % (GURS 2018), kar omogoča uporabo tehnologije slikovnega ujemanja (Stepper in sod., 2015).
Ob strogih zakonskih omejitvah in opisanem
konceptu gospodarjenja z gozdovi večje površinske spremembe na gozdnih robovih povzročijo le
naravne ujme ali biotski dejavniki (insekti, glive).
Zato je na osrednjem območju primestnih gozdov
(Rožnik, Golovec) velik delež visokih gozdnih
robov. Ker je v gozdnih robovih malo posegov,
se že po 10 m od roba njihova višinska struktura
izenači s strukturo v jedrnih območjih gozda.
Stopničastih gozdnih robov je malo, podobno kot
v državah, kjer z gozdovi gospodarijo intenzivno
(Wistrom, 2015). V mestu so razlogi za strme
robove z visokimi drevesi drugačni – meščani
so zelo občutljivi za posege na gozdnih robovih
krajinskega parka na Rožniku.
Orodja in metode daljinskega zaznavanja, ki
smo jih predstavili v tej raziskavi, omogočajo
izvedbo konkretnih gojitvenih ukrepov v realnem
času in obsegu, saj lahko v primeru motenj in ob
seriji posnetkov zagotovimo ustrezne gozdarske
ukrepe. Vsi gozdovi v bližini naselij opravljajo
klimatsko funkcijo, zlasti v urbanih in primestnih
gozdovih, s poudarjeno rekreacijo, pa je pomemben tudi zaščitni vidik, ki vključuje varovalno in /
ali zaščitno funkcijo. Za obe funkciji je pomembna
tudi zgradba sestoja zlasti na robu, ki omogoča
dobro stojnost (Hladnik in sod., 2020).
Urbani gozdovi v bližini naselij in infrastrukture imajo po opredelitvah iz Priročnika (ZGS,
2012) vsaj klimatsko in varovalno funkcijo. Po
priročniku sodijo v prvo kategorijo klimatske
funkcije gozdovi, ki varujejo naselja, rekreacijske
in turistične objekte, prometnice ter kmetijske
kulture pred škodljivimi učinki vetra in mraza.
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V prvo kategorijo varovalne funkcije pa spadajo
gozdovi na strmih pobočjih, v našem primeru nad
naselji oziroma stanovanjskimi objekti.
Zaradi podobne vloge bi veljalo ob prenovi
sistema funkcij gozdov razmisliti o združevanju
varovalne, zaščitne in klimatske funkcije v enovito
varovalno oziroma zaščitno funkcijo. Podatki o
varovalnih gozdovih postajajo vedno bolj objektivni, več težav je z oceno klimatske funkcije. Tako
še nimamo operativne karte močnejših vetrov,
čeprav je osnovna slika o hitrosti vetra v Sloveniji že na voljo na spletni strani Agencije RS za
okolje (ARSO, 2020). Z razvojem analiz hitrosti
vetra bomo pridobili bolj objektivne podatke,
kateri gozdovi (in najprej njihovi robovi) bodo
najverjetneje pod vplivom močnih vetrov. Kljub
temu lahko že sedaj spodbudimo gozdarsko
stroko, da bi s pomočjo sodobnih orodij, kot so
npr. predstavljena v tem članku, redno spremljali
gozdne robove nad naselji in ob njih ter tiste, ki
ležijo ob glavnih infrastrukturnih objektih, vsaj
v globini ene drevesne višine. Tak segment bi
predstavljal prvo stopnjo kategorizacije klimatske in varovalne oz. zaščitne funkcije; v tej zvezi
predlagamo nekaj ukrepov.
• V predelih, kjer se pojavljajo močni vetrovi,
je pomembno dimenzijsko razmerje h/d. Debla
z visokim dimenzijskim razmerjem prenesejo
bistveno manjše uklonske obremenitve kot
debla z nizkim. Na dimenzijsko razmerje
lahko vplivamo z redčenjem in tako z ohranjanjem dolžine krošnje drevesa. Tudi starost
vpliva ugodno, saj je višinski prirastek prej
upočasnjen kot debelinski prirastek (Kotar,
2011). Z uravnavanjem gostote dreves in s tem
velikosti rastnega prostora z redčenji povečamo
povprečno debelino dreves in tako vplivamo
na manjše dimenzijsko razmerje dreves
(Kotar, 2011).
• Kjer je gozdni rob odprt in je na voljo dovolj
prostora, je treba s sajenjem grmovnic in
nizkih vrst drevja oblikovati stabilno zasnovo
gozdnega roba. Z lidarsko pridobljenimi
podatki je to mogoče ugotoviti dovolj natančno.
Takšen rob je še posebno primeren pri sestojih,
ki ležijo v strminah nad naselji ali prometnicami, in v predelih, kjer je pričakovati večje
hitrosti in sunke vetra (Hladnik in sod., 2020).
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• Na celotni površini je mogoče in
smiselno spremljati zdravstveno stanje in
morebitne poškodbe drevja zlasti v globini vsaj
ene sestojne višine ob naseljih, prometnicah
in površinah, kjer je poudarjena rekreacijska
funkcija gozda. Spremljava stanja in sprememb
naj vključuje abiotske dejavnike (ocena neenakomerne rasti krošnje, razpoke v deblu,
snegolom, ožig debel, poganjki iz spečih
brstov) in biotske (okužbe z glivami, poškodbe
zaradi žuželk in divjadi). Vseh sprememb ne bo
mogoče spremljati samo z metodami daljinskega
zaznavanja. Vsekakor je z zaporednimi snemanji
daljinskega zaznavanja mogoče zaznati večje
spremembe v zgradbi gozdnih robov (Hladnik
in sod., 2020).
Rezultate študije tako lahko uporabimo za
novo in objektivnejšo oceno klimatske varovalne
in zaščitne funkcije, kjer je mogoče oceniti tako
stabilne gozdne robove kot tudi tiste, kjer bi bilo
ob neugodnih vremenskih razmerah (močni
vetrovi) lahko ogroženo človeško premoženje
in celo življenje. Podrobnejšo razpravo lahko
bralec prebere v izvirnem članku Hladnika in
sod. (2020).

5	Summary
In our paper, we presented the analysis of forest
edges in the area of the selected suburban forest
patches and compared the ways diverse land uses
and human interventions while deforesting affect
their structure. We compared the differences in
the area of stable forest edges and upon clearings
occurring in the heart of urban areas, in the
regional park area (edge) and its margins. The
broader study area was a section comprising
Ljubljana and its surroundings and all important
urban and suburban forests: Golovec, Rožnik,
Nadgorica, and Barje.
To delimit forest edges accurately and to analyze
their vertical structure we applied lidar data. We
acquired data on the height of the vegetation for
every meter cell from the canopy height model
(CHK) and formed height classes and vegetation
shares by height classes: 0.5–4.9; 5–14.9; 15–24.9
and ≥ 25 m. The horizontal delimiting of forest
edges and eventual inaccurate delimiting from
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agricultural lands in the area where agricultural
vegetation would surpass 0.5 m was checked on
the basis of orthophoto images of 2018, map of
forest stands and record of actual agricultural
and forest land use, for which the same kinds
of orthophoto images were used. For assessing
the horizontal changes of forest edges in the last
decades, we used digital orthophoto images we
made on the basis of the cyclical aerial survey of
Slovenia of 1975.
Lines determining polygons of forest patches
were divided into 30 meter segments. In the GIS
ArcMap environment, the segments were used
for determining buffer areas, located 10, 20
and 30 meters from the forest edge toward the
interior of the forest patches. The 30-meter depth
of the forest edge roughly corresponds with the
stand height. On the basis of visual assessment
on the digital orthophoto images, we determined whether it bordered agricultural land, road
or power-line grid, built up plots, provided the
distance did not exceed the height of a grown-up
tree (30 m).
In the 30 x 10 m polygons on the forest edge
segments, from the CHK we determined the
biggest heights and pixel shares comprising tree
crowns by height belts above 0.5; 5; 15 and 25 m.
On the basis of the shares, we assessed the vertical
diversity of the stand canopy. The characteristics of
the forest edges were tested in the field. Separately,
we selected 30 meter polygons at the intersection
of the forest edge map and systematic sampling
grid with density 100 x 100 m. On each of these
polygons, we located the highest tree, determined
its species, measured its diameter at breast height,
measured its height and assessed the length of its
crown (over a half of the total tree height, between
a quarter and a half of the total tree height, less
than a quarter of the total tree height). In the
area of the systematically selected polygons, we
assessed the characteristics of the forest edges as
transitory areas between the forest and other land
uses. Such assessment is based on assessing forest
edge as a “protection belt” of the trees providing
protection from the wind to the interior.
In the area of the Golovec patch, more than
a half of forest edge segments border residential
buildings, much less on Rožnik and at Nadgorica.
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In the area of the Golovec patch, the forest edge
types differ regarding the heights of the highest
trees in the first 10 meter zone of the forest edge.
On Rožnik, much less forest edges border built-up plots; however, they are situated next to the
highest and the steepest edges. Rožnik differs
from the other patches by the trees on the forest
edge being higher than the trees we assessed in
the 100-meter distance toward the inner forest
environment.
In Nadgorica, the trees in the core area of the
forest patches are higher than the ones on the
forest edges, since developmentally younger forest
edges arose primarily after the erection of a highvoltage power line and managing agricultural
lands next to the power lines and under them.
Comparing orthophoto images of 1975 and 2018
we determined deforestation for constructing
residential houses only on 60 forest edge polygons
with a total length of 1800 m. Groups of high and
steep forest edges with a common share exceeding
two-thirds prevail on these forest edges. After the
deforestation on the edge with agricultural land,
only a third of such forest edges arose.
Similar characteristics of the new forest edges
next to build-up plots were assessed also in the
Rožnik area. On 62 forest edge polygons, deforested for construction, the highest and steepest
forest edges are located now. In the Golovec area,
the most forest edges clearings for construction
in the total length of 6.42 km were assessed.
After the construction, high and steep forest
edges developed on over a half of the new forest
edges. However, it is not possible to deduce on
the characteristics of the dominant trees on the
forest edges alone. On the occasion of the field
inventory of forest edges, we found trees with
unfavorable h/d dimension ratios in all groups.
On Rožnik, there were fewer trees with an
unfavorable dimension ratio, more of them among
conifers than among broadleaves. On Golovec, the
share of such trees was higher; at the same time,
the share of the trees with the crowns, shorter than
a half of the tree height, was larger. In addition
to the spruce and Scots pine with unfavorable
h/d dimension ratios also sycamore maple, black
locust, chestnut, and sessile oak stand out. Forest
edges are predominantly composed of protective
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and shrub layer and a smaller part is comprised
by the forest edges without the shrub layer, but
protruding branches are characteristic for the
asymmetrical tree crowns in the protective zone.
The tools and methods of remote sensing we
presented in this study enable monitoring and
planning of concrete silvicultural measures in
real time and range, since in the case of disturbances and a series of imagery we can provide
appropriate forestry measures. All forests in the
vicinity of the settlements, above all urban and
suburban forests, perform a climatic function;
due to the emphasized recreation, the protective
viewpoint is also important, i.e. structure of the
stand especially at the edge, which enables good
stability (Hladnik et al., 2020).
With the use of the modern tools presented
in this article, it is possible to regularly monitor
forest edges above the settlements and, along
with them, the ones located next to the main
infrastructure objects, at least to the depth of one
tree-height. Such a segment would represent the
first level of climatic and protective function; we
suggest some measures with regard to this. In the
areas, where strong winds occur, h/d dimension
ratio is important. The trees with high dimension ratio withstand essentially lower deflection
strain than the trees with a low one. Regulating
the tree density and thereby the size of the grown
conditions through the thinnings, we increase
the mean diameter of the trees and thus affect
the lower dimension ratio of the trees. Where the
forest edge is open and enough space is available,
a stable forest edge structure needs to be formed
by planting shrubs and low tree species. Such an
edge is especially appropriate for stands on steep
slopes above settlements or traffic roads and in
the areas, where higher wind speed and gusts
can be expected. It is possible and reasonable to
monitor the health condition and eventual damages of the trees, above all in the depth of at least
one stand-height next to the settlements, traffic
roads and areas, where the recreational function
of the forest is emphasized. It will be impossible
to monitor only by the use of the remote sensing
methods; however, multi-temporal remote sensing
imagery enable to perceive major changes in the
forest edge structure.
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The results of the study can also be used for a
new and more objective assessment of the climatic
and protective function in the places, where it is
possible assess both stable forest edges and the
ones that could in the case of unfavorable weather
conditions (strong winds) endanger human property or even life.
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Strokovna razprava
Analiza podatkov o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji za
obdobje 2014–2018, ki jih zbira in vodi Statistični urad RS

Analysis of the Data on Production of Sawn wood in Slovenia for the Period 2014–
2018, Gathered and Managed by Statistical Office of RS
Špela ŠČAP1
Izvleček:

Ščap, Š.: Analiza podatkov o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji za obdobje 2014–2018, ki jih zbira in vodi Statistični
urad RS; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 15. Prevod Breda Misja,
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Statistični urad RS (SURS) vsako leto naredi statistično raziskavo Industrijska proizvodnja, s katero na letnem nivoju zbira
podatke o količinski proizvodnji industrijskih proizvodov in storitev ter o količinski in vrednostni prodaji industrijskih
proizvodov ter storitev v Sloveniji. Namen raziskovanja je spremljanje stanja, sprememb in razvoja celotne industrije v
Sloveniji, izračunavanje različnih kazalnikov razvoja industrijskih dejavnosti ter mednarodne izmenjave in primerjave
statističnih podatkov, zlasti z drugimi državami članicami EU. V okviru te raziskave SURS vodi uradno evidenco tudi o
proizvodnji žaganega lesa v državi. V raziskavi sodeluje le del podjetij, ki imajo predelovalno dejavnost C16 (SKD 2008)
registrirano kot glavno dejavnost in imajo vsaj 20 zaposlenih, izjemoma tudi manj. V prispevku je prikazana analiza,
ki temelji na teh podatkih, in sicer iz področja dejavnosti C16 (Obdelava in predelava lesa). V Sloveniji je v obdobju
2014–2018 količinsko in tudi po številu žagarskih obratov prevladovala proizvodnja žaganega lesa iglavcev, in sicer se
je v tem obdobju gibala od 450.000 m3 do 823.000 m3. Glede na statistične regije po državi so v letu 2018 količinsko
največ žaganega lesa iglavcev proizvedli v Savinjski regiji (232.000 m3 oz. 28 % glede na skupno proizvedeno količino),
kjer je bilo tudi največ poročevalskih enot (17 oz. 21 % glede na skupno število enot). Po podatkih SURS je proizvodnja žaganega lesa listavcev v obdobju 2014–2018 znašala od 95.000 m3 do 136.000 m3. V letu 2018 je bilo količinsko
največ proizvodnje žaganega lesa listavcev v Goriški statistični regiji (48.000 m3 oz. 36 % glede na skupno proizvedeno
količino) in regiji Jugovzhodna Slovenija (44.000 m3 oz. 33 % glede na skupno proizvedeno količino). V obeh regijah
je bilo v tem letu tudi največ poročevalskih enot (skupaj 14 oz. 42 % glede na skupno število enot). Zaradi določenih
metodoloških posebnosti (predstavljenih v prispevku) zbiranja podatkov o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji, ki ga
izvaja Statistični urad RS, je pri interpretaciji podatkov potrebna previdnost tako na nivoju države kot še posebno na
podrobnejšem nivoju (npr. statistične regije). Ocena proizvodnje žaganega lesa v Sloveniji je zaradi strukture žagarskih
obratov težavna in zahtevna in jo je težko zajeti s parcialnim zbiranjem podatkov na posameznih poročevalskih enotah
in/ali omejenih vzorcih. Zato bomo letos na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli popoln popis žagarskih obratov v
celotni državi, s katerim bomo poleg nekaterih pomembnih informacij ugotovili tudi prostorsko razporeditev žagarskih
obratov na ravni Slovenije, kar je ključno za izvajanje nadaljnjih analiz na poljubnih nižjih ravneh.
Ključne besede: lesnopredelovalna panoga, žagan les, proizvodnja, žagarski obrat, obdelava in predelava lesa

Abstract:

Ščap, Š.: Analysis of the Data on Production of Sawn wood in Slovenia for the Period 2014–2018, Gathered and Managed
by Statistical Office of RS; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 4. In Slovenian, abstract in
English, lit. quot. 15. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Every year, Statistical Office of RS (SORS) performs statistical study »Industrial production« with which it gathers data on
production quantity of industrial products and services and on quantity and value sale of industrial products and services in
Slovenia on the yearly level. The aim of study is monitoring the condition, changes and development of the entire industry
in Slovenia, calculation of diverse indexes of industrial activities development and international exchange and comparison
of statistical data, above all in the framework of EU member countries. In the framework of this study, SORS also manages
the official evidence of sawn wood production in the country. Only a part of the companies, whose processing business
C16 (SKD 2008) is registered as their main activity and have at least 20 employees, less only as an exception, take part in
this study. In our article, we present the analysis, based on these data, namely from the C16 (Treatment and processing of
wood) field of activities. In Slovenia, production of the conifer sawn wood prevailed both according to the quantity and
the number of sawmills in the period 2014-2018. In this period, it ranged from 450,000 m3 do 823,000 m3. With regard to
the statistical regions in the country, the largest quantity of the conifer sawn wood was produced in the Savinjska region
(232.000 m3 or 28 % regarding the total produced quantity); in this region, there were also the most reporting units (17
or 21 % regarding the total number of units) in 2018. According to SURS data, production of the conifer sawn wood in
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the period 2014–2018 amounted from 95,000 m3 to 136,000 m3. In 2018, the greatest quantity of broadleaf sawn wood
production was in the Goriška statistical region (48,000 m3 or 36 % regarding the total produced quantity) and Southeast
Slovenia region (44,000 m3 or 33 % regarding the total produced quantity). In both regions, there were the most reporting units (total of 14 or 42 % regarding the total number of units) in this year. Due to certain methodological specifics
(presented in the article) of gathering data on sawn wood production in Slovenia, performed by Statistical Office of RS,
caution in data interpretation is needed on the level of the country as well as on the more detailed level (e.g. statistical
regions). Assessment of sawn wood production in Slovenia is difficult and demanding due to the structure of sawmills
and it is difficult to scoop it using partial data gathering in individual reporting units and/or limited samples. Therefore,
in the Slovenian Forestry Institute, we will perform a complete inventory of sawmills in the entire country. In addition to
some important information, we will also establish the spatial distribution of sawmills on the level of Slovenia, which is
crucial for performing further analyses on the optional lower levels.
Key words: wood processing industry, sawn wood, production, sawmill, treatment and production of wood

1

Uvod

Lesnopredelovalna industrija je izjemno
pomembna panoga s pozitivnimi okoljskimi in
gospodarskimi učinki in po gospodarski krizi
zadnjih petih let ponovno krepi svojo vlogo v
slovenskem prostoru proizvajalcev (ZLPI, 2019).
Po podatkih Statističnega urada RS (v nadaljevanju
SURS) je v letu 2018 lesnopredelovalna dejavnost C16 (po SKD 2008) zavzemala 3,1 % bruto
domačega proizvoda (BDP) med predelovalnimi
dejavnostmi in se je v primerjavi z letom prej zvišala za 7 %. Število podjetij, ki imajo registrirano
kot glavno dejavnost C16, se po podatkih SURS
veča in v letu 2018 jih je bilo 2080.
V prispevku se bomo osredotočili na analizo
proizvodnje žaganega lesa v Sloveniji v obdobju
2014–2018. Analiza temelji na podatkih, ki jih
prek podjetij iz področja dejavnosti C16 (Obdelava in predelava lesa) vsako leto zbira SURS. V
metodologijo zbiranja podatkov o proizvodnji
industrijskih proizvodov so v vzorčni okvir
vključena vsa podjetja z najmanj 20 zaposlenimi ter izjemoma nekatera manjša podjetja.
Za sodelovanje v raziskovanju pa je izbran nek
delež poročevalskih enot iz vzorčnega okvira.
Sporočanje zahtevanih podatkov v okviru vprašalnika Industrijska proizvodnja je za sodelujoča
podjetja obvezno, vendar kljub temu nekateri
vprašalniki niso v celoti ali pravilno izpolnjeni.
V takšnem primeru SURS podatke statistično
uredi s kombinacijo sistematskih popravkov in
postopki vstavljanja podatkov. Če je poročevalskih enot za določen proizvod premalo, SURS v
javnih objavah podatkov uporabi znamenje »z«,
s katerim podatek ostane zaupen.
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2	Trend proizvodnje
žaganega lesa v Sloveniji
V Sloveniji količinsko in tudi po številu žagarskih
obratov prevladuje proizvodnja žaganega lesa
iglavcev. Po podatkih SURS je v obdobju 2014–2017
proizvodnja žaganega lesa iglavcev znašala od
450.000 m3 do 540.000 m3, v letu 2018 pa se je
proizvodnja v primerjavi z letom prej povečala kar
za 52 % in je znašala 823.000 m3. Letno poročilo
o kakovosti raziskave Industrijska proizvodnja
pojasnjuje, da je v letu 2018 nastala sprememba v
vzorčnem okviru poročevalskih enot, in sicer se je
povečal zajem podjetij v dejavnosti C16. Dodatna
obrazložitev SURS-a pojasnjuje, da je bilo v minulih
letih (pred letom 2018) v sodelovanje pri raziskavi
vključeno premalo podjetij, ki imajo kot glavno
dejavnost registrirano Obdelava in predelava lesa.
Eden od razlogov za takšen skok v obsegu proizvodnje bi bila lahko tudi višja stopnja neodgovorov
poročevalskih enot in posledično povečanja deleža
vstavljenih (imputiranih) podatkov s strani SURS-a.
Iz letnega poročila o kakovosti raziskave je namreč
mogoče razbrati, da se je delež poročevalskih enot,
ki niso izpolnila vprašalnika, povečal v primerjavi z
letoma 2016 in 2017. Vendar se to poročilo nanaša
na celotno raziskavo o industrijski proizvodnji v
Sloveniji in dejavnost Obdelava in predelava lesa
je le en del te raziskave. Po navedbi SURS-a pa
primerjava med enakim vzorcem poročevalskih
enot v letih 2017 in 2018 kaže na rast proizvodnje
žaganega lesa iglavcev za 11,8 %.
V Sloveniji je količinsko precej manj proizvodnje
žaganega lesa listavcev kot proizvodnje žaganega
lesa iglavcev. Po podatkih SURS-a so bile največje
količine proizvedene v letu 2016, in sicer 136.000 m3.
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Slika 1: Proizvodnja žaganega lesa iglavcev in listavcev (v m3) v Sloveniji v obdobju 2014 – 2018 (vir: Statistični
urad RS)

V letu 2018 se je tako pri iglavcih kot tudi pri
listavcih povečala proizvodnja v primerjavi z letom
prej, in sicer za 3 %; razlog je v povečanju zajema
poročevalskih enot. Po navedbi SURS-a pa primerjava med enakim vzorcem poročevalskih enot v
letih 2017 in 2018 kaže na zmanjšanje proizvodnje
žaganega lesa listavcev, in sicer za 2 %.

2.1 Proizvodnja žaganega lesa iglavcev
Žagarski obrati, ki SURS-u vsako leto poročajo o
proizvodnji žaganega lesa iglavcev, so razpršeni
po večjem delu Slovenije. Slika 2 prikazuje, da za
leti 2014 in 2015 za velik del proizvodnje žaganega
lesa iglavcev v Sloveniji nimamo razpoložljivih
uradnih podatkov o količinah po posameznih
statističnih regijah. Od leta 2016 naprej se je največ
žaganega lesa iglavcev proizvedlo v Savinjski regiji
(skupaj 580.000 m3); za leta prej podatka ni na
voljo zaradi zaupnosti (slika 2). V letu 2018 se je
poleg Savinjske regije strmo povečala primarna
predelava okroglega lesa v žagan les še v regiji Jugovzhodna Slovenija in v Gorenjski regiji. V prvi je
bilo po podatkih SURS-a proizvedenih 150.000 m3
žaganega lesa iglavcev, v drugi pa 130.000 m3.
Po besedah ustnega vira sta bili med razlogi za
180

povečanje proizvodnje žaganega lesa iglavcev v
omenjenih predelih države dve večji investiciji v
regiji Jugovzhodna Slovenija in povečanje količin
hlodovine iglavcev zaradi večje ponudbe lesa na
trgu v Gorenjski regiji. Od regij v Sloveniji, za
katere so razpoložljivi podatki o proizvodnji, je
edina, za katero je zabeležen padec proizvodnje iz
2017 v 2018, Koroška regija. Eden od razlogov za
to bi bilo lahko pomanjkanje hlodovine iglavcev
za predelavo na tem območju zaradi povečanega
izvoza tega sortimenta v sosednjo Avstrijo. Poleg
tega bi bil razlog lahko tudi premajhna točnost
podatkov, ki jih je SURS zbral z raziskovanjem
na nivoju regij. Eden od razlogov za povečanje
proizvodnje žaganega lesa iglavcev v letu 2018 na
ravni države je zagotovo povečanje proizvodnje v
Primorsko-Notranjski statistični regiji (93.000 m3)
in tudi v Goriški (36.000 m3). S prihodom novega,
avstrijskega lastnika ene od žag v PrimorskoNotranjski regiji se je proizvodnja precej posodobila
in se posledično precej povečala proizvodnja žaganega lesa iglavcev v tej regiji. Razlogi za povečanje
proizvodnje žaganega lesa iglavcev v Goriški regiji pa
so povečanje proizvodnje na eni izmed žag in hkrati
tudi zagon novega žagarskega obrata v Ajdovščini.
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Slika 2: Proizvodnja žaganega lesa iglavcev (v m3) po statističnih regijah Slovenije v obdobju 2014–2018 (vir:
Statistični urad RS)

Podatki o številu poročevalskih enot o proizvodnji žaganega lesa iglavcev za obdobje 2014–2018,
ki jih zbira SURS, kažejo na rast vzorca (preglednica 1). Pri tem iz metodološkega poročila
ni razvidno, ali so vsako leto v raziskovanje
vključena ista podjetja in se zaradi stremenja k
boljšim ocenam proizvodnje vsako leto le dodajajo
nova podjetja ali pa je v vsakoletno raziskovanje
vključen različen/neprimerljiv vzorec podjetij.

V preglednici 1 so prikazani podatki o številu
poročevalskih enot le za tiste statistične regije, kjer
je število poročevalskih enot po posameznih letih
večje kot 3 (in v tem primeru podatek ni zaupen).
Zaradi zapisanega je težko objektivno pojasniti
gibanje proizvodnje žaganega lesa iglavcev na
podrobnejšem nivoju od nivoja države. Kljub
temu pa je nadaljnje zapisanih nekaj razlag o
proizvodnji na nivoju statističnih regij.

Preglednica 1: Število poročevalskih enot o proizvodnji žaganega lesa iglavcev po izbranih statističnih regijah
Slovenije v obdobju 2014–2018 (vir: Statistični urad RS)
2014

2015

2016

2017

2018

SKUPAJ SLOVENIJA

34

38

43

53

81

Podravska statistična regija

4

3

3

4

5

Koroška statistična regija

3

5

7

7

7

Savinjska statistična regija

6

5

6

10

17

Jugovzhodna Slovenija

8

8

10

11

14

Osrednjeslovenska statistična regija

6

8

10

9

14

Gorenjska statistična regija

z

3

3

4

9
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Glede na število poročevalskih enot o proizvodnji žaganega lesa iglavcev je opazen velik skok
predvsem v treh regijah: Savinjski, Gorenjski in
Osrednjeslovenski (preglednica 1). Zanimiv je
podatek za Koroško regijo, saj je kljub spremenjeni metodologiji zbiranja podatkov – povečanju
vzorca poročevalskih enot o žaganem lesu v letu
2018 – v tej regiji ostalo število enot enako kot
v predhodnem letu. Eden od razlogov za to bi
bil lahko, da je bila Koroška regija že pred letom
2018 precej natančno pokrita s poročevalskimi
enotami, zato v tej regiji ne vpliva sprememba
metodologije zbiranja podatkov SURS-a.

2.2 Proizvodnja žaganega lesa listavcev
Žagarski obrati, ki SURS-u vsako leto poročajo o
proizvodnji žaganega lesa listavcev, prevladujejo
v Goriški statistični regiji in regiji Jugovzhodna
Slovenija (slika 4). V Goriški regiji v enem izmed
žagarskih obratov predelujejo največ okroglega lesa
bukove hlodovine v državi. Podatki o proizvodnji
v drugih statističnih regijah pa so večinoma zaupni
in niso dostopni. V letu 2014 sta Goriška regija in

regija Jugovzhodna Slovenija predstavljali 81 %
vseh poročanih količin proizvodnje v Sloveniji,
v letu 2015 celo 84 %, v letu 2018 pa se je delež
zmanjšal na 69 %. Slika 4 pojasnjuje zmanjšanje
tega deleža s povečanjem o poročanih količinah
v Osrednjeslovenski regiji in Savinjski regiji.
Eden od razlogov za to je precejšnje povečanje
predelave hlodov listavcev, še posebno na eni
izmed žag v Osrednjeslovenski regiji, drugi razlog
bi bil lahko tudi povečana predelava okroglega
lesa listavcev zaradi zadostnih količin teh sortimentov na trgu.
Glede na število poročevalskih enot o proizvodnji žaganega lesa listavcev je zanimiv podatek
za regijo Jugovzhodna Slovenija, saj se je kljub
spremenjeni metodologiji zbiranja podatkov –
povečanju vzorca poročevalskih enot o žaganem
lesu v letu 2018 – v tej regiji zmanjšalo število enot
v primerjavi s predhodnim letom (preglednica 2).
Razlog za to je najverjetneje metodološki koncept
zbiranja podatkov. Posledično se je v tej regiji
zmanjšal tudi obseg proizvodnje žaganega lesa
listavcev.

Slika 3: Proizvodnja žaganega lesa listavcev (v m3) po statističnih regijah Slovenije v obdobju 2014–2018
(vir: Statistični urad RS)
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Preglednica 2: Število poročevalskih enot o proizvodnji žaganega lesa listavcev po izbranih statističnih regijah
Slovenije v obdobju 2014–2018 (vir: Statistični urad RS)
2014

2015

2016

2017

2018

SKUPAJ SLOVENIJA

21

21

29

32

33

Savinjska statistična regija

z

z

z

4

4

Jugovzhodna Slovenija

7

7

9

8

6

Osrednjeslovenska statistična regija

z

z

4

z

5

Goriška statistična regija

5

5

7

8

8

3	Zaključki
Namen raziskovanja Industrijska proizvodnja je
spremljanje stanja, sprememb in razvoja v industriji kot celoti ter po posameznih dejavnostih
in po posameznih proizvodih, zato so podatki
nepogrešljivi za uspešno vodenje poslovne in
gospodarske politike. Potrebni so tudi za izračunavanje različnih kazalnikov razvoja industrijskih
dejavnosti ter za mednarodne izmenjave in primerjave statističnih podatkov, zlasti z drugimi
državami članicami EU. Pri interpretaciji podatkov
o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji, ki jih zbira
in vodi SURS, moramo upoštevati, da so podatki
točni toliko, kolikor natančno jih poročajo poročevalske enote. Poleg tega natančnost podatkov
odraža tudi nepopoln zajem poslovnih subjektov,
ki se ukvarjajo s področjem dejavnosti C16 (SKD
2008). Pomembno je omeniti tudi, da določen
delež enot ne posreduje nobenega od želenih
podatkov oziroma vprašalniki niso v celoti ali
pravilno izpolnjeni. V takšnih primerih SURS
statistično uredi podatke s kombinacijo sistematskih popravkov in postopki vstavljanja podatkov.
Zaradi naštetih dejstev ter dejstva, da raziskava
Industrijska proizvodnja ni statistična raziskava
z vzorčenjem, podatki ne odražajo povsem prave
proizvodnje žaganega lesa v Sloveniji. Ocena
proizvodnje žaganega lesa v Sloveniji je težavna
in zahtevna in jo je težko zajeti s parcialnim zbiranjem podatkov na posameznih poročevalskih
enotah in/ali omejenih vzorcih. V Sloveniji je
bilo doslej opravljenih več raziskav o žagarskih
obratih – popolni popisi in raziskave, kjer so se
podatki s statističnimi metodami ovrednotili za
celo državo (npr. Kovač, 2003; Zavod za gozdove
GozdVestn 78 (2020) 4

Slovenije, 2006; Gozdarski inštitut Slovenije,
2004, 2007; Prislan in sod., 2013). Poleg tega so
bile uporabljene tudi drugačne metode izračuna
ocene proizvodnje žaganega lesa, predvsem za
namene nacionalnega in mednarodnega poročanja
– bilančni izračuni (npr. Krajnc in Piškur, 2006).
Primerjava z uradnimi podatki v mednarodni
statistični podatkovni bazi FAOSTAT, ki s pomočjo
posameznih držav, ki sporočajo svoje količine,
vodi tudi podatke o proizvodnji žaganega lesa v
Sloveniji, kaže na določena odstopanja s podatki
SURS-a. Za obdobje 2014–2017 je SURS poročal
v povprečju 21 % manjše količine proizvodnje
žaganega lesa iglavcev kot FAOSTAT, v letu 2018
pa je bil SURS-ov podatek 19 % višji od podatka v
mednarodni statistični podatkovni bazi FAOSTAT.
Glede proizvodnje žaganega lesa listavcev pa je
SURS v obdobju 2014–2018 v povprečju poročal
12 % večje količine kot FAOSTAT. Podatke o
proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji za vsako leto
zbiramo tudi na Gozdarskem inštitutu Slovenije
(GIS), in sicer v okviru nalog Javne gozdarske
službe, ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Vendar
metodologija zbiranja podatkov ni celovita in
sistematična. Zadnja podrobnejša raziskava stanja
žagarske industrije v Sloveniji, ki jo je opravil
GIS, je preko anketnega vprašalnika potekala leta
2013, ko se je spremljala predvsem zmogljivost
in tehnološka opremljenost žagarskih obratov v
državi (Prislan in sod., 2013). Najbolj natančno
analizo proizvodnje žaganega lesa v Sloveniji
pa bomo dobili letos, ko bomo na Gozdarskem
inštitutu Slovenije izvedli popoln popis žagarskih
obratov v celotni državi. Poleg podatkov o količini
proizvodnje bomo s popisom ugotovili prostorsko
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razporeditev žagarskih obratov na ravni Slovenije,
kar je ključno za izvajanje nadaljnjih, po potrebi
natančnejših vzorčnih raziskovanj in analiz na
poljubni nižji ravni (npr. statistične regije, občine).
Dolgoročno pa si želimo, da bi tak popis izvajali
sistematično na vsakih nekaj let. Tako bi lahko z
bolj točnimi podatki ugotavljali trende primarne
predelave lesa v Sloveniji ter po potrebi tudi po
posameznih regijah Slovenije.
Čeprav so trendi v lesni panogi v zadnjih letih
pozitivni, je treba poudariti, da se od leta 2014
naprej več kot 50 % proizvodnje hlodovine iglavcev izvozi v tujino. V letu 2016 je bil zabeležen
rekord, saj je bilo nepredelane hlodovine iglavcev
izvožene kar 68 % skupne proizvedene količine te
vrste sortimentov. Preračuni iz uradnih podatkov
SURS kažejo, da se je v posameznih letih obdobja
2002–2018 glede na proizvodnjo skoraj celotna letna količina predelane hlodovine iglavcev
(99 %) predelala iz domačega lesa. Delež predelave hlodovine iglavcev glede na proizvedeno
količino te kategorije sortimenta pa je po podatkih
SURS-a v obdobju 2002–2009 znašal od 84 do
95 %, v obdobju 2010–2013 je znašal od 61 do
79 %, v obdobju 2014–2018 pa je bil delež predelave hlodovine iglavcev glede na proizvodnjo
precej manjši in je znašal od 33 do 48 %. Še več
vlaganj v razvoj in kadre lesnopredelovalne panoge,
pospešitev mobilizacije lesa iz zasebnih gozdov
ter promocija uporabe lesa in lesnih proizvodov
so ključna področja za krepitev te panoge v slovenskem prostoru tudi v prihodnje.

4	Zahvala
Prispevek je nastal v okviru Javne gozdarske službe,
ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zahvaljujem se recenzentu za
podroben pregled in predloge izboljšav besedila.
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Strokovna razprava
Digitalni zajem podatkov o stanju krošenj in poškodovanosti
gozdov za namene poročanja ICP Forests
Digital Capture of Tree Crown Condition and Damage Cause Assesments for the
Purpose of ICP Forests Reporting
Mitja SKUDNIK1,2, Andrej GRAH1, Anže Martin PINTAR1, Špela PLANINŠEK1
Izvleček:
Skudnik, M., Grah, A., Pintar, A. M., Planinšek, Š.: Digitalni zajem podatkov o razvrednotenju in poškodovanosti gozdov za namene ICP Forests poročanja; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 4. V slovenščini z izvlečkom v
angleščini, cit. lit 28. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Mednarodna delovna skupina za proučevanje vplivov onesnaženosti na gozdne ekosisteme, ki je bila ustanovljena
pod okriljem Konvencije o daljinskem transportu onesnaženega zraka, deluje že nekaj desetletij (od leta 1980).
Za področje gozdarstva je ključna delovna skupina ICP Forests, katere osnovna ideja je spremljanje vplivov
atmosferskih onesnažil na procese v gozdnih ekosistemih. Pravilnik o varstvu gozdov je zakonska podlaga
za izvajanje tega programa v Sloveniji, terenske izmere in spremljanje stanja pa pod okriljem javne gozdarske
službe izvaja Gozdarski inštitut Slovenije. Širok nabor podatkov, zbranih na terenu, že 35 let polni mednarodne
zbirke podatkov. V Sloveniji smo se odločili za uvedbo digitalnega vnosa terenskih podatkov, saj menimo, da
elektronski vnos podatkov omogoča kakovostnejše podatke zaradi logičnih kontrol ter prihranek časa pri zajemu
in obdelavi podatkov. V delu predstavljamo primer postavitve in uporabe posebej izdelane mobilne aplikacije
za digitalni zajem podatkov s pripadajočo podatkovno bazo, ki omogoča enostavno shranjevanje podatkov in
pozneje izvoz za namene poročanja.
Ključne besede: digitalni vnos podatkov, podatkovne baze, Pravilnik o varstvu gozdov, mednarodno poročanje,
osutost, popis poškodb drevja
Abstract:
Skudnik, M., Grah, A., Pintar, A. M., Planinšek, Š.: Digital Capture of Tree Crown Condition and Damage Cause
Assesments for the Purpose of ICP Forests Reporting; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry),
78/2020, vol 4. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 28. Translated by Breda Misja, proofreading of the
Slovenian text Marjetka Šivic.
The international working group for examining the impacts of pollution on the forest ecosystems, founded under
the Convention on the long-range air pollution transport, has been active for some decades (since 1980). For the
field of forestry, ICP Forests working group, whose basic idea is to monitor the impacts of atmospheric pollutants
on the processes in forest ecosystems. The Rules on forest protection represent the legislative basis for performing
this program in Slovenia; field measurements and monitoring of the condition are performed by the Slovenian
Forestry Institute under the patronage of the public forestry service. An extensive data set, acquired in the field,
has been filling international data bases for 35 years. In Slovenia, we decided to introduce the digital capture of the
field data since we believe the electronic data capture enables data of higher quality due to the logic controls and
time-saving in data capture and processing. In our article, we present an example of the establishment and use of
a specially designed mobile application for digital data capture with the associated data base enabling simple data
storage and later the export for the purpose of reporting.
Key words: digital data capture, database, regulation on forest protection, international reporting, crown condition, damaging agents
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UVOD

Za vzpostavitev sistema spremljanja stanja krošenj in poškodovanosti gozdov je bila ključna
Konvencija o onesnaževanju zraka na velike
razdalje preko meja (Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution – CLRTAP), ki jo je
leta 1979 v Ženevi podpisalo 34 vlad in Evropska komisija (UNECE, 1979) (slika 1). Slovenija
je Konvencijo CLRTAP ratificirala leta 1992
in se tako zavezala, da bo spremljala, poročala
in zmanjšala raven onesnaženosti zraka. Leta
1980 je UNECE ustanovila delovno skupino za
proučevanje vplivov onesnaženosti na gozdne
ekosisteme (Working Group on Effects – WGE),
ki jo sestavlja šest mednarodno usklajenih programov (International Cooperative Programmes
(ICP)) – ICP Forests, ICP Waters, ICP Materials,
ICP Vegetation, ICP Intergrating Monitoring, ICP
Modeling and Mapping). Za področje gozdarstva
sta bili ključni delovni skupini ICP Forests in
deloma ICP Vegetation, katerih osnovna ideja je
spremljanje vplivov atmosferskih onesnažil na
procese v gozdnih ekosistemih (de Vries in sod.,
2003). V Sloveniji je bila metodologija spremljanja
stanja krošenj in poškodovanosti gozdov sistemsko urejena s sprejetjem Pravilnika o varstvu
gozdov (PVG) (Ur. l., 114/2009). Glede na PVG
je za izvajanje tega programa v Sloveniji pristojen
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS). Program se
je v Sloveniji začel izvajati na pobudo slovenske

gozdarske stroke že leta 1985 (Batič in sod.,
1999). V letu 2020 je tako program spremljanja
razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, ki je
del aktivnosti mednarodnega sodelovanja na
področju gozdov (ICP Forests), dopolnil že 35 let.
Pred uporabo natančnejših fizikalno-kemijskih
meritev (analitične meritve vsebnosti določenih
elementov v padavinah in foliarnih vzorcih) za
oceno poškodovanosti gozdov oz. odziv gozdov na
onesnaženost so se v okviru programa ICP Forests
uveljavile predvsem posredne oblike spremljanja
vplivov onesnaženosti na gozdne ekosisteme
oz. ocene posledic onesnažil na drevesa. Eden
od pomembnejših kazalnikov je ocena osutosti
krošnje. Le-ta predstavlja okularno ocenjen delež
manjkajočih asimilacijskih organov (listov oz.
iglic) v primerjavi z normalno vitalnim drevesom
enakega socialnega položaja, enake drevesne vrste
in z enakega rastišča (Eichhorn in sod., 2016).
Pozneje so raziskovalci ugotovili, da lahko na
stopnjo osutosti drevesa vplivajo različni dejavniki (abiotski, biotski, fiziologija drevesa itn.)
in z željo po razdelitvi osutosti na pojasnjen in
nepojasnjen delež se je k oceni osutosti dodal še
popis povzročiteljev poškodb drevja. Kazalnik
osutost je še vedno eden ključnih kazalnikov za
številna mednarodna poročila o poškodovanosti
evropskih gozdov (Forest Europe, 2015; Kovač,
2016; OECD, 2017; Seidling, 2019). Ocenjevanje
osutosti je enostaven in časovno hiter proces
in ga posledično lahko v primerjavi z drugimi

Slika 1: Časovni in shematski prikaz implementacije konvencije CLRTAP (grafika: S. Vochl)
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Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
Orjaški smrekov ličar (Dendroctonus micans)
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Orjaški smrekov ličar
LATINSKO IME

Dendroctonus micans (Kugelann, 1794)

RAZŠIRJENOST

Večji del Evrazije – od Evrope preko Sibirije do Japonske.
V Evropi areal sega od Belgije, Francije in Velike Britanije
na zahodu do Finske in Švedske na severu ter Turčije na
jugu (Slika 1).

GOSTITELJI

V glavnem smreke (Picea spp.) – pojavlja se na evrazijskih
in severnoameriških vrstah, med drugim na navadni smreki,
P. abies; omoriki, P. omorika; sibirski smreki, P. obovata;
kavkaški smreki, P. orientalis; sitki, P. sitchensis; beli smreki,
P. glauca; srebrni smreki, P. pungens in Engelmannovi smreki,
P. engelmannii. V manjši meri tudi bori (Pinus spp.), jelke
(Abies spp.), evropski macesen (Larix decidua) in ameriška
duglazija (Pseudotsuga menziesii). Naseli še živa drevesa –
oslabela, poškodovana in bolna ter tudi zdrava.

OPIS

Pojavlja se v zrelih smrekovih sestojih. Odrasli osebki so
temno rjavi hrošči cilindrične oblike, ki s 6–9 mm dolžine
spadajo med naše največje podlubnike (Slika 2). V populaciji
prevladujejo samice (razmerje 1 : 10 ali več). Rojijo od maja
do avgusta. Samica naseli gostitelja, se pregrize v skorjo
ter v floemu in kambiju naredi plosko zarodno kamrico,
kamor izleže 100 do 150 jajčec. Skozi vhodno odprtinico
izriva smolo, pomešano s črvino, zato na skorji nastaja
rjava gmota, neredko z vijoličastim nadihom in v obliki
pokovke. Jajčeca so ovalna, prosojno bela, dolga 1 mm.
Samica lahko naredi dodatne zarodne kamrice in zaleže
dodatna jajčeca na istem ali drugem gostitelju. Ličinke
živijo v skupini (Slika 3) – izločajo feromon, ki spodbuja
skupinsko življenje. Po izgledu so podobne ličinkam drugih
podlubnikov (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – telo
je belkasto in upognjeno v obliki črke C, z jantarno rjavo
glavino kapsulo in brez nog. Hranijo se s floemom in
kambijem in tako zarodno kamrico povečujejo v obsežen
enoprostorski rov. Lahko naredijo do 30–60 cm dolg in
10–20 cm širok rov. Ličinke se štirikrat levijo in v dolžino
zrastejo 4–6 mm. Zabubijo se vsaka v svoji bubilnici. Bube
so bele, velikosti odraslih hroščev. Razvoj je odvisen od
temperature v okolju in lahko traja od 1 do 3 let. Prezimijo

ličinke ali odrasli hrošči. Še ne povsem hitinizirani osebki
istega legla se parijo in samci po parjenju poginejo. Samice
zapustijo rov in naselijo isto drevo ali gostitelje v neposredni
bližini. Razširjanje po naravni poti je počasno, saj hrošči
letijo šele pri temperaturah nad 20 °C, sicer pa hodijo. Na
daljše razdalje osebke vseh razvojnih faz prenaša človek v
mednarodni trgovini z lesom iglavcev s skorjo (hlodovina,
izdelki iz lesa, podporni les, lesena pakirna embalaža).
Vrsta ima veliko sposobnost prilagoditve na širok spekter
ekoloških razmer.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

• sušenje manjših skupin dreves (Slika 4),
• smoljenje in rjave gmote v obliki pokovke na spodnjem
delu debla (Slika 5),
• temno rjava črvina, ki se nabira za luskami in na
koreničniku,
• odpadanje skorje v plasteh,
• ploski, enoprostorni rovi, napolnjeni s črvino, v floemu
in kambiju,
• gruče ličink, bub in odraslih osebkov pod skorjo.

VPLIV

Ličinke lahko popolnoma uničijo floem in kambij in
povzročijo, da se drevo posuši. Za napade so dovzetna
različno stara in različno vitalna drevesa. Nevarno je
zlasti, ko se napadi ponavljajo več let zapored. Množični in
velikopovršinski napadi oz. izbruhi orjaškega smrekovega
ličarja so redki – pojavljajo se lokalno in so pogostejši v
sestojih, prizadetih zaradi neustreznega gospodarjenja z
gozdom, pozebe, snega, žleda, suše, neustrezne sestave
tal. Škodo preprečujemo s posekom napadenih dreves
in odvozom iz gozda ter predelavo napadenih gozdnih
lesnih sortimentov. Napade preprečujemo z ustreznim
gozdnim gospodarjenjem, ki spodbuja rast vitalnih dreves.

MOŽNE ZAMENJAVE

Z drugimi vrstami iz rodu Dendroctonus, ki pa se pojavljajo
v S Ameriki in v glavnem na borih (Pinus spp.).

DODATNE INFORMACIJE

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

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 orjaškega smrekovega ličarja (vir: www.cabi.org).
Slika 2: Odrasel osebek (foto: Bo Valeur, https://www.fugleognatur.dk).
Slika 3: Gruča ličink pod skorjo (foto: Fabio Stergulc, Università di
Udine, Bugwood.org).
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Slika 4: Upadanje vitalnosti dreves zaradi napada orjaškega smrekovega ličarja (foto: Fabio Stergulc, Università di Udine, Bugwood.org).
Slika 5: Rjave gmote smole na vhodnih odprtinicah (foto: Beat Forster, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research,
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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Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
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Odmiranje poganjkov črnega bora
LATINSKO IME

Gremmeniella abietina (Lagerb.) M. Morelet
(sinonima: Scleroderris abietina (Lagerb.) Gremmen, Brunchorstia pinea (P. Karst.) Höhn.).

RAZŠIRJENOST

Gliva G. abietina je domorodna v Evropi in se je razširila na
dele vzhodne Severne Amerike in na Japonsko.

GOSTITELJI

Najpomembnejši gostitelji so iglavci iz rodov Pinus, Abies,
Picea, okužuje tudi vrsti Larix kaempferi in Pseudotsuga
menziesii.

OPIS

Bolezen odmiranja poganjkov črnega bora povzroča gliva
Gremmeniella abietina, pri kateri razločimo dve varieteti: var.
abietina (typica) in var. balsamea. V Evropi se pojavlja le var.
typica in jo nadalje delimo na štiri biotipe; za območje Slovenije
je pomemben le tip A – splošni evropski. Gliva z askosporami
in/ali konidiji okuži brste/poganjke v vegetacijski sezoni, rast
micelija v njih pa pozneje povzroči njihovo odmrtje (sliki 1,
2). Gliva lahko okužuje gostitelje v rastni dobi, vendar bolezen
hitreje napreduje v času dormance/zime, saj micelij raste že
pri temperaturi 0 °C. Okužbi so najbolj izpostavljene rastline
s svežimi mehanskimi poškodbami iglic, brstov, poganjkov.
Pri širjenju bolezni imata oba (spolni in nespolni) stadija
pomembno vlogo; s konidiji se gliva širi le na krajše razdalje, z
askosporami pa na daljše. Za sproščanje spor je nujno potrebna
vlaga. Močnejše okužbe se pojavijo po dolgih zimah ter v vlažnih
pomladih, ki jim sledi hladnejše poletje z veliko padavinami in
visoko zračno vlažnostjo. Gliva prezimi kot micelij v gostitelju
ali v obliki nedozorelih trosišč.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

Prva simptoma bolezni, smoljenje brstov in odmiranje
skorje letošnjih poganjkov, sta vidna šele pozimi. Spomladi
okuženi brsti ne odženejo, na okuženih poganjkih pa lanske
iglice porumenijo, porjavijo (slika 1) in nazadnje odpadejo.
Ob odstranitvi skorje okuženega poganjka lahko opazimo

značilno rumeno obarvan ksilem (les, prepojen s smolo)
(slika 3). Poleti se na odmrlih delih okuženih tkiv (brsti,
poganjki, iglice) razvijejo za buckino glavo veliki in temno
rjavo do črno obarvani piknidiji (slika 4). Svetlo rjavi do
črni apoteciji se razvijejo na istih mestih kot piknidiji,
vendar šele čez eno leto. Na vejah lahko razvijejo tudi rakave
rane. Čeprav bolezen brste prizadene le delno, so poganjki
iznakaženi in slej ko prej odmro, dajejo pa grmast videz oz.
videz čarovniških metel.

VPLIV

Bolezen odrasla drevesa zelo oslabi in izpostavi napadu
drugih sekundarnih škodljivcev, mlada drevesca pa za posledicami bolezni odmrejo ali imajo zelo zavrto in iznakaženo
nadaljnjo rast. Bolezni so najbolj izpostavljeni slabo redčeni,
zasenčeni sestoji monokultur gostiteljev na hladnih, slabo
prevetrenih legah z visoko zračno vlago. V gozdovih bolezni
ne zatiramo, lahko pa jo deloma omejujemo z ustreznimi
gojitvenimi ukrepi. Sanitarno sečnjo v okuženih sestojih
opravljamo pozimi. Sicer pa so največje tveganje za prenos
bolezni okužene sadike, božična drevesca in zeleni opad.
V drevesnicah lahko gliva povzroči veliko škodo, zato so za
zatiranje glive v drevesnicah v uporabi fungicidna sredstva.

MOŽNE ZAMENJAVE

Na borih je mogoča zamenjava z glivo Diplodia pinea, ki
povzroča odmiranje najmlajših borovih poganjkov, z glivo
Cenangium ferruginosum, ki povzroča sušico borovih vej,
ter glivo Crumenulopsis sororia, ki povzroča bolezen borov
debelni rak. Na macesnu podobne simptome povzroča
sorodna gliva Gremmeniella laricina.
Na smreki jo lahko zamenjamo z glivo Sirococcus strobilinus
(sušica smrekovih poganjkov) ali Sirococcus conigenus (odmiranje smrekovih poganjkov). Ob odsotnosti trosišč lahko
simptome bolezni zamenjamo z abiotskimi poškodbami.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Porjavele suhe iglice na odmrlem borovem poganjku
(foto: Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije)
Slika 2: Odmrl lanski poganjek in adventivni brsti pod njim (foto:
Dušan Jurc, Gozdarski inštitut Slovenije)

Slika 3: Nekroza pod skorjo je posledica okužbe z glivo Gremmeniella abietina (foto: Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije).
Slika 4: Nespolna trosišča – piknidiji glive G. abietina na odmrlem
brstu (foto: Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije)

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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kazalniki zajemamo na večjem vzorcu (gosta
mreža opazovanj) in pogosteje (na letni ravni).
V Sloveniji smo z željo, da bi bila vzorčna drevesa
enakomerno razporejena po celotni državi, v popis
vključili drevesa na ploskvah na sistematični mreži
16 km × 16 km (tako imenovane ploskve Raven
I) (slika 2) oz. občasno na mreži 4 km × 4 km
(npr. 1985, 1987, 1991, 1995, 2000, 2007) (Kovač,
1996). Pozneje smo z namenom celovitega spremljanja stanja slovenskih gozdov na teh lokacijah
spremljali še številne druge kazalnike (gozdna
tla, različni dendrometrijski parametri, funkcije
gozda itn.). Sistematični mreži ploskev smo dodali
še ploskev, namenjeno gozdni inventuri, sistem
pa poimenovali Monitoring gozdov in gozdnih
ekosistemov (ploskve MGGE) (Kušar in sod.,
2009). Metodologija popisa s številnimi referenčnimi fotografijami osutosti dreves je podrobneje
predstavljena v terenskem priročniku Monitoring
gozdov in gozdnih ekosistemov (Kovač in sod.,
2014), dostopnem tudi na spletni strani GIS.
Leta 2004 so bile pod okriljem programa ICP
Forests vzpostavljene še ploskve Raven II (10
ploskev). Prednost spremljanja stanja gozdov na
dveh ravneh (Raven I in Raven II) je v tem, da
je prva namenjena spremljanju stanja gozdov na
državni ravni, medtem ko monitoring na ploskvah
Raven II služi boljšemu razumevanju odvisnosti
med vitalnostjo drevja in vzroki ter posledicami
dejavnikov stresa (de Vries in sod., 2003).
Vsi na terenu pridobljeni podatki so predstavljeni
v Letnih poročilih o stanju gozdov (npr. Ferlan in
sod., 2019), prav tako dostopnih med spletnimi
publikacijami GIS. Podatki se posredujejo v skupno
bazo podatkov o stanju evropskih gozdov ICP
Forests, ki jo trenutno vzdržuje Inštitut Johann
Heinrich von Thünen v Eberswaldu (Nemčija).
Krčenje finančnih sredstev za izvedbo omenjenega monitoringa in vse obsežnejše podatkovne zbirke (časovna serija 35-ih let) so inštitucije, zadolžene za njegovo izvajanje, prisilile v
optimizacijo delovnega procesa in sistemsko ureditev podatkovnih baz. S tem namenom smo na
Gozdarskem inštitutu Slovenije razvili mobilno
aplikacijo za digitalni zajem podatkov s pripadajočo
podatkovno bazo, ki omogoča enostavno shranjevanje podatkov in pozneje izvoz za namene poročanja.
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MREŽA SPREMLJANJA STANJA
KROŠENJ IN POŠKODOVANOSTI
DREVES

Mednarodni program ICP Forests je torej vsebinsko razdeljen na dva sklopa oziroma poteka
na dveh ravneh (preglednica 1, slika 2). V prvem
sklopu (Raven I) vsako leto poteka mednarodna
velikopovršinska inventura z namenom ugotavljanja razvojnih sprememb gozdov v času in
prostoru. Evropo pokriva mreža 16 x 16 km, ki je
sestavljena iz več kot 7500 ploskev z gostoto ene
ploskve na 256 km2 vzorčne površine (Michel in
Seidling, 2016). Vse do leta 2007 so morale države,
zavezane konvenciji LRTAP, izvajati inventuro
po opisanem sistemu. Nato pa so nekatere popis
opustile ali pa so ga združile z nacionalnimi gozdnimi inventurami (Kovač in Simončič, 2015).
Slovenija je ena izmed držav, ki je vse do danes
obdržala prvotni sistem snemanja na sistematični
mreži 16 x 16 km. Vsako leto spremljamo osutost
in poškodovanost drevja na 44 traktih, vsak je
sestavljen iz štirih podploskev – ploskev M6, ki so
med seboj oddaljene 25 metrov (oglišča kvadrata).
Na ploskvah M6 oziroma ploskvah s 6 vzorčnimi
drevesi je število dreves stalno, medtem ko se
površina ploskve spreminja glede na prostorsko
razmestitev dreves od središča ploskve (Hočevar,
1993). Ocena stanja drevesa temelji na oceni
osutosti krošnje, ki se navaja na 5 % natančno.
Velikopovršinskemu spremljanju stanja evropskih gozdov na prvi ravni se je leta 1994 priključilo
še intenzivno spremljanje gozdnih ekosistemov
na drugi (De Vries in sod., 2003). Na Ravni II
je v Evropi trenutno aktivnih nekaj več kot 600
takšnih objektov. Njihovo število znotraj posameznega obdobja popisa se spreminja zaradi
različnih razlogov, kot so okrnjeno financiranje,
ujme in vandalizem (Michel in Seidling, 2016).
V Sloveniji intenzivni monitoring poteka vse
od leta 2003 na 10-ih ploskvah velikosti 1 ha z
osrednjimi ploskvami velikosti 50 x 50 m, ki so
razmeščene po celotni državi (Slika 2). Na štirih
ploskvah, t.i. »core« (reprezentativnih), potekajo
vse aktivnosti v skladu z navodili ICP Forest, na
preostalih šestih ploskvah pa poteka monitoring
nižje intenzivnosti, kjer se spremlja poškodovanost, prehranjenost in osutost drevja (Čater in
187
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sod., 2015). Ob vzpostavitvi ploskev na Ravni II
so bila izmerjena vsa drevesa, katerih premer je bil
enak ali večji od 5 cm. Vsa drevesa na ploskvi so
oštevilčena in označena z barvo. Drevesa so bila
opredeljena glede na lokacijo (azimut in razdalja
od središča ploskve), določena sta bila drevesna
vrsta in socialni položaj ter izmerjen prsni premer.
V letih 2010, 2015 in 2020 smo vsem drevesom
izmerili prsni premer, višino in višino debla do
krošnje z namenom pridobiti podatek o višinskem
in volumenskem prirastku. Zaradi mortalitete se
število popisanih dreves spreminja iz leta v leto.

3	POPISNI PROTOKOLI
Večina kazalnikov popisa izvira iz predhodnih
popisov ocen osutosti in poškodovanosti gozdov
(npr. Kovač in sod., 2000). Zaradi nacionalnih
zakonodajnih potreb, mednarodnih zahtev in
poročanj ter potreb stroke po novih znakih so
bili v prejšnjih letih nekateri kazalniki vsebinsko
in definicijsko spremenjeni, izpuščeni oz. razviti
in vpeljani na novo. Celotno obdobje pa smo v
popisih sledili smernicam delovne skupine ICP
Forests (Eichhorn in sod., 2016).

Slika 2: Prikaz ploskev Raven I in Raven II v Sloveniji ter njihova vpetost v mrežo evropskih ploskev (grafika: S. Vochl)
Preglednica 1: Predstavitev podatkov na ploskvah Raven I in Raven II.
število popisanih
poškodb* v letu
2019 / number
of observed tree
damages in 2019

Ploskve / plots

Časovna serija/
time series

Število ploskev /
number of plots

Število vzorčnih
dreves 2019 /
number of assessed
trees in 2019

Raven I/Level I

1987 – danes

44

1056

986

Raven II/Level II

2003 – danes

10

1129

889

* Eno drevo lahko ima več poškodb. Le-te spremljamo na deblu, vejah in listah oz. iglicah.
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Kazalnike ločimo na nespremenljive in spremenljive. Znake, kot so drevesna vrsta, razdalja od
središča in azimut, štejemo med nespremenljive
evidenčne znake drevesa (kontrola). Drugi znaki se
spreminjajo in popisujejo vsako leto (preglednica
2). Kot rezultate vnašamo standardne merske enote
ali uporabimo šifrant po priročniku ICP Forests.
Popis zdravstvenega stanja dreves poteka na
letni ravni v enakem obsegu na obeh ravneh. Povzročitelji poškodb drevja in njihov vpliv na stanje
krošenj so osrednji dejavniki, ki jih proučujejo
raziskave vzročno-posledičnih mehanizmov v
gozdu. Ti podatki pomagajo analizirati podatke o
osutosti in porumenelosti (preglednica 2 – ležeče).

4	RAZVOJ IN PREDSTAVITEV
MOBILNE APLIKACIJE
Zaradi razširjenosti in cenovne ugodnosti mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android
smo se odločili razviti aplikacijo za androidne
naprave. Za terensko delo smo predvideli tablice
z zaslonom velikosti 8 palcev oz. 20,32 cm.

Aplikacija je nastala v programskem jeziku Java
z razvojnim okoljem Eclipse (Eclipse …, 2015).
Glavni namen aplikacije je zbiranje podatkov na
terenu, zato je treba zbrane podatke shranjevati
sproti. Uporabili smo podatkovno bazo SQLite
(SQLite, 2015), ki je odprta podatkovna baza,
ki podatke shranjuje v lokalno datoteko in ima
funkcijo relacijskih podatkovnih baz.
Kot izhodišče pri razvoju mobilne aplikacije
za popis zdravstvenega stanja gozdov sta služili
obširni bazi popisov stanja gozdov leta 2015
na mreži 16 x 16 km in ploskvah intenzivnega
monitoringa. Popisa ploskev Raven I in Raven
II se vsebinsko in metodološko razlikujeta, zato
smo zanju razvili ločeni aplikaciji (delovni imeni
Poškodbe in IM), ki pa sta si po načinu delovanja,
uporabi ter grafičnem vmesniku zelo podobni.
Pri snovanju grafičnega vmesnika smo upoštevali več smernic: velikost zaslona tablic (8
palcev), dobra berljivost z razdalje dolžine roke,
velikost in razmak med grafičnimi elementi zaradi
rokovanja na terenu idr. Da smo zagotovili mehak
prehod iz papirnatih obrazcev na elektronske,

Preglednica 2: Seznam ocenjenih kazalnikov stanja dreves na ploskvah Raven I in Raven II
Kazalniki

Raven I

Raven II

Status drevesa

Da.

Da.

Socialni položaj drevesa

Da.

Da.

Prsni premer

Ob vključitvi drevesa.

Na 5 let.

Višina drevesa

Ne.

Na 5 let.

Vidljivost krošnje, cvetenje, semenjenje

Ne.

Da.

Osutost krošnje

Da.

Da.

Porumenelost krošnje

Ne.

Da.

Suhe veje

Ne.

Da.

Višina debla do krošnje

Ne.

Na 5 let.

Podrobna določitev prizadetega dela

Da.

Da.

Lokacija poškodbe v krošnji

Da.

Da.

Opis simptomov

Da, dvonivojsko.*

Da, dvonivojsko.*

Določitev povzročitelja poškodbe

Da, petnivojsko.**

Da, petnivojsko.**

Starost poškodbe

Da.

Da.

Obseg poškodbe

Da.

Da.

* simptom in podsimptom
** kategorija, skupina, glavna vrsta, rod …
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smo postavitve znotraj aplikacije naredili čim
bolj podobne papirnatemu popisnemu obrazcu.
Za pomoč pri orientaciji in dostopu na ploskve smo razvili še aplikacijo Karte (slika 3). Na
podlagi signala GPS aplikacija Karte omogoča
prikaz trenutne lokacije na različnih grafičnih
slojih Slovenije. Slednja vsebuje številne grafične
podlage: pregledno karto v merilu 1 : 250.000,
topografsko karto v merilu 1 : 25.000, digitalni
ortofoto posnetek v merilu 1 : 5.000, meje gozdnih odsekov, ceste, gozdne ceste, digitalni model
reliefa z ločljivostjo 12,5 m ter ploskve in njihove
identifikacijske številke. Grafične podlage lahko
poljubno vklapljamo ali izklapljamo.
Pri aplikacijah Raven I in Raven II so obrazci za
zajem podatkov zasnovani tako, da uporabniku pri
izpolnjevanju ni treba razmišljati o možnih naborih

vrednosti in šifrantih. Uporabnik večino vnosa
opravi preko spustnih seznamov, ki dinamično
spreminjajo nabore vrednosti glede na predhodni
izbor. Tako je uporabniku v največji meri prihranjeno tipkanje vrednosti, kar se odrazi v hitrosti
samega vnosa in zmanjšani potrebi po razmišljanju
o možnih kombinacijah. Zajem podatkov poteka v
skladu z navodili ICP Forests – poglavje 4 (Visual
Assessment of Crown Condition and Damaging
Agents) (Eichhorn in sod., 2016). Z navodili so
usklajeni tudi vsi šifranti in tako ima aplikacija
potencial širše uporabe tudi zunaj Slovenije.
V aplikacijo smo dodali barvanje gradnikov/
gumbov (slika 4). Barva predstavlja učinkovit in
hiter način sporočanja določene informacije oziroma
statusa. Barva gumbov uporabniku sporoča, ali je
določeno drevo oziroma poškodba že obdelana.

Slika 4: Barvni prikaz statusa vnosa podatkov v osrednjem meniju. Temno rdeča barva pomeni že končan
vnos, rumeno-zelena nepopolno končan in zelena
barva nedotaknjen vnos.

Na vstopni obliki za izbrano ploskev si uporabnik lahko ogleda opis in skico dostopa. S klikom
na gumb DREVESA dostopamo do osrednjega
vnosnega obrazca s seznamom dreves. Obrazec
je izhodišče za vnos preko naslednjih gumbov
(slika 5):
• +DREVO (dodaj)
• U(REDI)
• P(OŠKODBE)

Slika 3: Zaslonska slika aplikacije Karte. Svetlo modra
pika predstavlja trenutno lokacijo, vijolična črta meje
odsekov, modra pa cestno omrežje. (Vir podatkov:
PK250 (GURS), TK25 (GURS), DOF5 (GURS), Odseki
(ZGS), GJI (GURS), Vlake (ZGS), DMV12.5 (GURS))
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Gumbi se dinamično obarvajo glede na status:
neobdelano/obdelano; onemogočeno/omogočeno
(Slika 4). Do gumba za dodajanje novega drevesa
dostopamo preko gumba +DREVO, kjer je treba
vnesti kazalnike premer, azimut in razdaljo do
središča ploskve, medtem ko preostale atribute
(drevesna vrsta, osutost, socialni položaj) izbiramo preko spustnih seznamov. Vnos potrdimo
z gumbom DODAJ in podatki se shranijo v
podatkovno bazo, shranjeno na tablici. Osutost in
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posodobitev atributov obstoječega drevesa opravimo preko gumba U, ki se uporabniku odpre po
dodajanju drevesa. Zajem podatkov, povezanih z
boleznimi in poškodbami, je mogoč preko obrazca
Poškodbe drevesa, do katere dostopamo s klikom
na gumb P. Pri dodajanju poškodbe se s pomočjo
spustnih menijev določajo parametri: prizadeti
del, podrobnejši del prizadetosti, simptom in

podsimptom, vrednost osutosti, starost poškodbe
in večnivojska definicija povzročitelja.
Uporabnost spustnih menijev se je še posebno
izkazala pri dodajanju oziroma urejanju poškodb,
saj je uporabnik zaradi dinamično spremenljivih
naborov vrednosti hitro in pregledno ugotovil
želeno vrednost atributov.

Slika 5: Zaslonska slika aplikacije za vnos podatkov na ploskvah Raven I (leva slika – osrednji meni – seznam
dreves, sredinska slika – vnos podatkov o drevesu, desna slika – vnos podatkov za poškodbo)

Slika 6: Zaslonska slika aplikacije za vnos podatkov na ploskvah Raven II (leva slika – vnos podatkov za drevo,
desna slika – vnos podatkov za poškodbo)
GozdVestn 78 (2020) 4
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Aplikacijo Raven II podobno kot Raven I
sestavlja osrednja forma oz. obrazec s seznamom
dreves. V obrazcu za urejanje drevesa (gumb U)
določamo naslednje atribute: mortaliteto, socialni
položaj, osutost, vidnost, cvetenje, semenjenje
in opomba (slika 6 – levo). Postopek dodajanja
novih poškodb je enak kot pri aplikaciji Raven I.
Pri urejanju obstoječe poškodbe uporabnik spremeni samo vrednost osutosti in starosti poškodbe
(slika 6 – desno).
Podatkovna baza obsega štiri preglednice:
preglednico ploskev, dreves, poškodb in šifrant
povzročiteljev poškodb. Po končanem popisu
podatke izvozimo v preglednično obliko (MS
Excel), kjer opravimo filtriranja in transformacije
za potrebe poročanja v programu ICP Forests.
Poenostavljeno lahko rečemo, da podatkovna
baza zaključenega popisa že predstavlja vhodni
podatek za prihodnji popis.

5	PREDNOSTI DIGITALNEGA
ZAJEMA PODATKOV TER
MOŽNOSTI NADALJNJEGA
RAZVOJA APLIKACIJE
Digitalni zajem terenskih podatkov za raziskovalce
Gozdarskega inštituta ni nov. Z novo tehnologijo
in začetnimi izzivi smo se soočili že v terenskih
digitalnih popisih ploskev na območju žledoloma v letu 2014 (Planinšek in sod., 2015) in pri
gozdni inventuri MGGE 2018 (Skudnik in sod.,
2019). Primernost vnosa terenskih podatkov z
androidnimi mobilnimi napravami za pridobivanje podatkov o gozdnih požarih so pokazali
tudi Liu in sod. (2014). Standovár in sod. (2016)
pa so razvili tudi androidno aplikacijo za zajem
podatkov pri gozdni inventuri.
Na začetku uporabe aplikacije pri zajemu
podatkov o zdravstvenem stanju gozdov za poročanje ICP Forests je popisovalcem nekaj zmede
povzročalo dinamično spreminjanje vrednosti
v spustnih seznamih, saj so bili navajeni ogleda
celotnega seznama šifranta na papirju. Vnos
podatkov je postajal iz dneva v dan hitrejši. Pri
aplikaciji Raven II smo zaznali počasnejše delovanje kot pri aplikaciji Raven I, kar je posledica
večje količine podatkov.
Z elektronskim vnosom terenskih podatkov
na ploskvah smo na podlagi ocen terenskih
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popisovalcev zmanjšali porabo časa v primerjavi
s prejšnjimi metodami terenskih popisov. Da bi
to preverili, bi bilo smiselno izvesti časovno in
stroškovno analizo oz. primerjati dve vrsti snemanj
iste ploskve: klasičnega z uporabo papirnatih
obrazcev in novega z uporabo tablice, a časa
za tovrstno analizo zaradi obširnosti snemanja
ni bilo. Z e-vnosom podatkov prihranimo tudi
veliko časa za kabinetno delo, saj podatkov ni več
treba prepisovati iz popisnih listov v elektronske
obrazce. Tako se izognemo tudi morebitnim
napakam, ki bi pri tem nastale. Hkrati se izognemo vnosnim napakam že na terenu, saj so v
aplikaciji upoštevane določene logične kontrole,
ki popisovalcu onemogočajo vnos neveljavnih
kombinacij in vrednosti.
Podatkovna baza je shranjena na spominski
kartici, zato običajne poškodbe naprave ne pomenijo tveganja izgube podatkov. Aplikacija sicer
omogoča tudi dnevno pošiljanje podatkovne baze
preko povezave WiFi na strežnik, kar je varnostno
kopiranje podatkov.
Praktičnost tablic se je izkazala tudi v tem, da
so na njih popisovalci lahko imeli naložene tudi
strokovne knjige in izvlečke predstavitev bolezni
in škodljivcev, ki so služile kot podporna literatura
v primeru dvomov na terenu.
Pri terenskem delu se je velikost tablice
(8 palcev) izkazala kot zelo primerna. Pri delu
na terenu je bil v veliko pomoč ovitek z držalom,
ki omogoča lažje rokovanje z napravo. Tako je
s tablico lažje rokovanje tudi na bolj strmih in
zahtevnejših terenih. Zaradi prostih rok (držalo
se zasuka na hrbtni del dlani) se zmanjša verjetnost poškodb naprave zaradi morebitnega padca.
Zaradi želje po še večji časovni učinkovitosti dela
na terenu in tehnološke zastarelosti naprave so
se že začele pojavljati potrebe po zmogljivejših
tablicah.
Aplikacija omogoča še veliko prostora za
nadgradnjo. Po nekajletni rabi aplikacije so se
popisovalci privadili dela s tablico, zato je smiselna
posodobitev grafičnega vmesnika tako, da bodo
prikazi manj podobni papirnatim obrazcem in
bodo vsebovali več gradnikov, ki jih srečujemo
pri splošnonamenskih aplikacijah.
Trenutno je podatke po končanem popisu
treba izvoziti v MS Excel, kjer jih obdelamo v
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predpisano obliko za oddajo na spletni portal ICP
Forests. V prihodnosti bo smiselno avtomatizirati
proces obdelave tako, da bo poročilo na voljo
takoj po zadnjem popisu. ICP Forests predpisuje
standardiziran zajem in poročanje podatkov.
Zato bi nadaljnji razvoj aplikacije lahko potekal v
smeri, da bi bila na voljo tudi v sosednjih državah
(prevod v angleški jezik). Vodstvo ICP Forests
strokovni skušina »stanje krošenj in povzročitelji
poškodb« (Expert Panel on Crown Condition and
Damage Causes) je že izrazilo željo po prenosu
našega zajema in šifriranja poškodb drevja na
evropski ravni.
Možnosti za razvoj aplikacije so številne,
omejeni pa smo s finančnimi viri. Pri razvoju
stremimo, da mora uvajanje sodobnih tehnoloških
sredstev omogočati racionalizacijo dela in večjo
kakovost storitev – spomnimo se npr. ocene o
uporabi navigacije GPS v gozdni inventuri pred
devetnajstimi leti (Kopše in Hočevar, 2001),
ki je spodbudila uporabo sprejemnikov GPS v
gozdarstvu.

6	ZAHVALA
Razvoj tabličnega vnosa podatkov poteka v okviru
naloge JGS 1 (Usmerjanje in strokovno vodenje
spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov) na Gozdarskem inštitutu Slovenije,
ki jo financira MKGP. Za terensko delo in sodelovanje pri nadgradnjah aplikacije se zahvaljujemo
Juretu Žlogarju in Saši Vochl.
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Iz tujih tiskov
Public preferences for the management of different invasive
alien forest taxa
Podpora javnosti upravljanju z različnimi invazivnimi tujerodnimi
gozdnimi taksoni
Izvleček
Z invazivnimi tujerodnimi vrstami (ITV) je
potrebno upravljati, da omilimo njihov vpliv na
ekosisteme. Uspeh upravljavskih odločitev je
pogosto odvisen od tega, če so družbeno sprejemljive in do kake mere so se ljudje pripravljeni
aktivno vključevati v sistem zgodnjega opozarjanja
in hitrega odziva (ZOHO). Pripravili smo vsedržavno javno anketo (javnomnenjsko raziskavo),
da bi ocenili poznavanje ITV rastlin, žuželk
in gliv; njihovo dojemanje ITV kot okoljskega
problema; in njihovo podporo različnim meram
upravljanja ITV. Večina anketirancev (76%) je
poznala termin ITV in več kot polovica (62%) jih
je navedlo pravilno definicijo. Vrste z več medijske pozornosti in tiste, ki so z lahkoto opazne,
se večkrat pravilno prepozna. Skoraj vsi anketiranci (97%) podpirajo sistem ZOHO, vendar pa
obstajajo razlike glede vrst aktivnosti, ki jih ljudje
odobravajo. Ne-uničevalni ukrepi odstranitve oz.
omejevanja imajo več podpore kot uničevalni
(letálni) ukrepi. Tudi spol in predhodno znanje
vplivata na raven strinjanja. Vprašanje o pripravljenosti na plačilo je to v glavnem potrdilo, saj
so bili ljudje razdeljeni v štiri razrede glede na
njihovo dajanje prednosti uporabe bioloških,
mehanskih ali kemičnih ukrepov za nadzor ITV;
popolnost in lokacijo odstranitve; in vzpostavitev
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sistema ZOHO. Mehanska odstranitev je ukrep,
ki uživa največ podpore v dveh od štirih razredov, popolna odstranitev pa uživa več podpore
kot delna odstranitev v enem od štirih razredov.
Vzpostavitev ZOHO ima enakomerno podporo v
vseh razredih, odstranitev na urbanih področjih
pa ima prednost pred odstranitvijo na gozdnih
zemljiščih samo v enem razredu.
Ključne besede: sistem zgodnjega opozarjanja
in hitrega odziva, odnos javnosti, ukrepi upravljanja, tujerodne žuželke, tujerodne rastline,
tujerodne glive
Objavljeno v:
JAPELJ, Anže, KUS VEENVLIET, Jana, MALOVRH, Judita, VERLIČ, Andrej, DE GROOT,
Maarten. 2019. Public preferences for the management of different invasive alien forest taxa.

Biological invasions 21: 3349-3382 str..
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1007/s10530-019-02052-3
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Iz tujih tiskov
Influence of Chain Filing, Tree Species and Chain Type on Cross
Cutting Efficiency and Health Risk
Vpliv brušenja verige, drevesnih vrst in vrste verige na učinkovitost
prežagovanja in zdravstveno tveganje
Izvleček
Kot eden glavnih delov motorne žage ima njena
veriga pomemben vpliv na produktivnost in
zdravstveno tveganje pri sečnji. Izmerili smo
učinkovitost prežagovanja in količino žagovine,
ki nastaja pri različni pripravi verige, verigah različnih proizvajalcev in različnih drevesnih vrstah.
Poizkus je bil pripravljen tako, da je vključeval
dve drevesni vrsti (jelko in bukev) ter verige dveh
različnih proizvajalcev. Verige so bile pripravljene
s tremi različnimi koti brušenja rezilcev in tremi
različnimi višinami globinskega zoba. Omenjeni
dejavniki so pomembni pri učinkovitost prežagovanja in nastajanju lesnega prahu. Kot brušenja
rezilcev, ki so ga priporočali proizvajalci, se je
izkazal kot najbolj učinkovit, pri njem je nastajala
tudi najmanjša količina lesnega prahu, ki bi ga
vdihavali. Nastavitve verige je mogoče prilagoditi
posebnim zahtevam uporabnika; vendar pa je
pri tem potrebno upoštevati prakse varnega dela.
Pomembne razlike med proizvajalci verig pomenijo,
da se lahko uporabniki racionalno odločajo, ko
izbirajo verigo za žago. Rezultati kažejo, da različna
priprava verige ne vpliva zgolj na učinkovitost pri
delu ampak tudi na velikost žagovine, predvsem
na njen inhalabilni del, ki pomembno vpliva na
zdravje izvajalcev del.

196

Ključne besede: gozdarstvo; motorna žaga; brušenje; žagovina; varnost
Objavljeno v:
MARENČE, Jurij, MIHELIČ, Matevž, POJE,
Anton. 2017. Influence of chain filing, tree species and chain type on cross cutting efficiency
and health risk.

Forests 8, 464: 10 str.
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.3390/f8120464
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Gozdarstvo v času in prostoru
Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2019
JEVŠENAK, Jernej. 2019. Nelinearno modeliranje povezav med lesnimi branikami in okoljem:
doktorska disertacija = Nonlinear modeling of the relationship between xylem tree-rings and
environment: doctoral dissertation
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni študijski program Bioznanosti, znanstveno področje
upravljanje gozdnih ekosistemov, mentor Tomislav Levanič, somentor Sašo Džeroski.
Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105984

Avtorski izvleček
Za analizo povezav med lesnimi branikami in okoljem so primerjane (multipla) linearna regresija
(MLR) in izbrane nelinearne metode s področja strojnega učenja: umetne nevronske mreže z učnim
algoritmom Bayesova regularizacija (ANN), modelna drevesa (MT), ansambli modelnih dreves
(BMT) in naključni gozdovi regresijskih dreves (RF). Izbrane metode so bile primerjane na devetih
podatkovnih množicah, ki so vključevale različne parametre branik in različne okoljske spremenljivke.
Za nelinearne metode so bili v večini primerov izračunani boljši statistični kazalci za validacijsko
množico, čeprav razlike v primerjavi z linearno regresijo niso bile velike. Dodatne analize so pokazale, da se metode večinoma razlikujejo pri napovedih ekstremnih vrednosti. Značilnost nelinearnih
metod je, da sprememba odvisne spremenljivke ni premo sorazmerna spremembi ene ali več neodvisnih spremenljivk. Slednje pomeni zmanjšan razpon in variabilnost rekonstruiranih vrednosti, kar
rekonstrukcijo naredi vizualno manj privlačno od linearne ekstrapolacije, čeprav v večini primerov
statistično boljšo. Nobena izmed nelinearnih metod s področja strojnega učenja ni dala najboljših
rezultatov na vseh podatkovnih množicah, zato je pred rekonstrukcijo klime z metodami strojnega
učenja vedno smiselno primerjati več metod. Za ta namen smo razvili R funkcijo compare_methods()
in jo vgradili v dendroTools R paket, ki je prosto dostopen na CRAN-repozitoriju.

Slika: Shematski prikaz umetne nevronske mreže, ki je
bila uporabljena v doktorski disertaciji. (avtor: J. Jevšenak)
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KRAJNC, Luka. 2019. The influence of silvicultural practices on mechanical properties of softwood timber.
National University of Ireland Galway, College of Engineering and Informatics, mentorica Annette Harte,
somentor Niall Farrelly.
Dostopno na: https://aran.library.nuigalway.ie/handle/10379/15405

Avtorski izvleček
Doktorska disertacija je preučila razmerje med zunanjimi značilnostmi dreves, gospodarjenjem in
kakovostjo lesa v treh različnih drevesnih vrstah, gojenih na Irskem. Raziskava je bila izvedena v
šestih različnih zrelih sestojih duglazije, smreke in sitke. V polovici sestojev se je redno gospodarilo,
v drugi polovici pa se ni aktivno gospodarilo z gozdom. Skupno je bilo v raziskavo vključenih 600
stoječih dreves. Popisane so bile njihove zunanje značilnosti (preteklo gospodarjenje, prsni premer,
lokacija na ploskvi, socialni razred, velikost krošnje, ...), nato pa je bila v vseh drevesih izmerjena
hitrost zvoka v vzdolžni smeri. Podvzorec velikosti 60 dreves smo posekali in jih razžagali v več kot
1300 žaganih elementov (desk), katerih mehanske lastnosti (elastični modul, upogibna trdnost) smo
izmerili v štiri-točkovnem upogibnem testu. Iz zlomljenih delov desk smo nato izžagali majhne čiste
preizkušance brez grč ter jim ponovno izmerili mehanske lastnosti. Analiza povezav med gospodarjenjem, značilnostmi dreves in kakovostjo lesa je bila izvedena na treh različnih nivojih: na ravni
celotnega vzorca s pomočjo hitrosti zvoka, na ravni žaganih elementov in na ravni majhnih čistih
vzorcev. Rezultati kažejo, da redčenja negativno vplivajo na mehanske lastnosti preostalih dreves
v sestoju, pri čemer je velikost izgube vrstno pogojena. Pri sitki je bila izguba zanemarljiva, tako
je redčenje priporočljivo za povečanje količine proizvodnje z zanemarljivimi izgubami mehanskih
lastnosti. Lastnosti dreves prav tako pomembno vplivajo na mehanske lastnosti lesa. Vpliv so imeli
socialni razred, velikost projekcije krošnje ter vitkost debel. Vpliva na mehanske lastnosti nismo zaznali
pri ekscentričnosti krošnje, okroglosti krošnje ali relativni dolžini krošnje. Hitrost zvoka, izmerjena
na kratkih razdaljah v deblih, je neuporabna za napovedovanje mehanskih lastnosti posameznih
dreves z večjimi prsnimi premeri. Nasprotno pa je lahko uporabna na ravni sestojev, saj kaže dobro
povezanost z mehanskimi lastnostmi na ravni sestoja. Rezultati disertacije so bili objavljeni v štirih
ločenih znanstvenih člankih, ki so prosto dostopni na spletu.

Slika: Preizkušanci večjih dimenzij za mehanske lastnosti (avtor: L. Krajnc)
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PETKOVIĆ, Vladimir. 2019. Optimization of forest roads network in hilly and mountainous
natural forests in Northern Bosnia and Herzegovina: doctoral dissertation = Optimizacija
omrežja gozdnih cest v sredogorskih in gorskih naravnih gozdovih severne Bosne in Hercegovine: doktorska disertacija
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti, znanstveno področje
upravljanje gozdnih ekosistemov, mentor Igor Potočnik.
Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107328

Avtorski izvleček
Za trajnostno gospodarjenje z gozdovi je potrebna tudi optimizacija omrežja gozdnih cest. Optimizacija z vidika rabe lesa pomeni opredelitev optimalne gostote in prostorske umestitve gozdnih
cest, hkrati pa je treba zadostiti socialnim, kulturnim in varovalnim funkcijam gozda in upravljanja
s prostorom. Raziskovalni objekt so bili državni naravni gozdovi severne Bosne in Hercegovine
(BIH), ki se tudi naravno pomlajujejo. Ti gozdovi so najpomembnejši z vidika količine in kakovosti
lesa ter biodiverzitete. Odprtost vseh gozdov v BIH znaša 10 m/ha, v naravnih gozdovih pa 11 m/ha.
V smislu Forest ... (1995) priporočil ti gozdovi niso dovolj odprti za trajnostno gospodarjenje. Trenutno stanje odprtosti naravnih gozdov zahteva načrtovanje novih gozdnih cest. Načrtovanje novih
gozdnih cest vsebuje načrtovanje odprtosti gozda in projektiranje gozdnih cest. Ta naloga zahteva
analizo obstoječega omrežja gozdnih cest, določanje optimalne gostote gozdnih cest in projektiranje
gozdnih cest. Analiza obstoječega omrežja gozdnih cest vsebuje izračun obstoječe gostote gozdnih cest,
izračun povprečne spravilne razdalje, izračun relativne odprtosti gozda ter koeficient učinkovitosti
obstoječega omrežja gozdnih cest. Vsi našteti indikatorji odprtosti gozda so bili uporabljeni za ocenjevanje obsega in kakovosti obstoječega omrežja gozdnih cest. Analitični hierarhični proces (AHP)
omogoča izbor in evalvacijo vplivnih dejavnikov na načrtovanje gozdnih cest. Orodja Geografskega
Informacijskega Sistema (GIS) omogočajo popolno prostorsko in statistično analizo ter obdelavo
podatkov pridobljenih iz gozdnogospodarskih načrtov ali lastnih terenskih meritev pridobljenih z
analizo Digitalnega Modela Reliefa (DMR) in AHP metode. Zgoščevanje omrežja gozdnih cest je bilo
izvedeno v hribovitih razmerah GGE Prosara ter gorskih razmerah GGE Bobija - Ribnik. Optimalna
gostota gozdnih cest, ki smo jo opredelili z minimalnimi transportnimi stroški, se je gibala med 16 in
26.5 m/ha. Rezultati kažejo, da imajo naravni gozdovi potencial za normalno gospodarjenje.

zbrala: Maja Peteh (Gozdarska knjižnica)
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Drevo za Cerje
V soboto, 29. 2. 2020, je ob 7.30 izpred Živalskega
vrta v Ljubljani odpeljal avtobus s približno 50
študenti in profesorji z Oddelka za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v
Ljubljani, ki so se odpeljali na pogozdovalno akcijo
v Cerje nad Mirnom. Pri organizaciji dogodka so
sodelovali tudi Društvo študentov gozdarstva,
ZGS OE Sežana in Občina Miren-Kostanjevica,
Pahernikova ustanova in organizacija Pro Silva.
Pri avtobusu smo si najprej razdelili orodje za
sajenje, nato pa smo se sprehodili do razgledne
točke skozi na novo zasajeni Drevored hvaležnosti,
ki je že nastal v okviru pobude za pogozdovanje
Cerja po uničujočem požaru avgusta leta 2019.
Ta je uničil skoraj 100 hektarjev gozda, ki je del
zaščitnega območja Nature 2000, in napravil
veliko škodo.

Na vrhu sta nas sprejela vodja OE ZGS Sežana
Boštjan Košiček in mirenski župan Mauricij
Humar, ki je izrazil neizmerno hvaležnost občanov
na naš odziv na pogozdovalno akcijo Drevo za
Cerje. Na razglednem vrhu stoji Pomnik braniteljem slovenske zemlje, od koder se proti jugu
razprostira čudovit razgled na Jadransko morje,
na severnem delu pa na Vipavsko dolino, Julijske
Alpe, Dolomite in Furlanijo.
Na razgledno točko so okoliški prebivalci zelo
ponosni, prav tako je rekreacijsko zelo priljubljena
tudi med turisti, pohodniki in kolesarji. Pogozdovanje je za Cerje pomembno tudi iz ekološkega
vidika – na vrhu namreč burja doseže svojo polno
moč, gozd pa blaži njene močne sunke. V soboto
pa smo lahko na lastni koži občutili, da veliko
moč na Cerju doseže tudi jugo.
Po krajši strokovni predstavitvi problematike
požarov in načrta sanacije požarišča smo se razdeljeni v manjše skupine razporedili po območju in
začeli s saditvijo sadik črnega bora (Pinus nigra),
ki se je tako na Cerju kot tudi sicer povsod na
Krasu izkazal za odlično pionirsko drevesno
vrsto, ki dobro prenaša sušo in uspeva tudi na
izčrpanih kamnitih tleh. Zaradi svoje odpornosti proti burji je zato nepogrešljiv pri ozelenitvi
Krasa. Poleg njega pa tukaj sadijo tudi ostrolistni
javor in hrast.
Pri pogozdovanju so se nam pridružili tudi
gozdarji z vsega Krasa. S skupnimi močmi smo
kljub vetru vztrajali do posajene zadnje sadike vseh je bilo okrog 3000 – delo pa nam je lajšala
misel na županovo povabilo na izvrstno kosilo na
izletniški domačiji v Novi vasi, kjer smo z užitkom
pojedli joto s klobaso in krof.
Tjaša Babič
2. letnik VSŠ Gozdarstvo

Slika 1: Veselo na delo (foto: osebni arhiv)
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Slika 2: Priprava sadilne jame (foto: osebni arhiv)
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Slika 3: Goličave bo nadomestil borov gozd (foto: osebni arhiv)
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SPOROČILO ZA JAVNOST
Poslovanje družbe Slovenski državni gozdovi v letu 2019
uspešno in skladno z načrti
Kočevje, 29. aprila 2020 – Družba Slovenski
državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), ki od sredine
leta 2016 gospodari z državnimi gozdovi, je v letu
2019 ustvarila 66 milijonov evrov prihodkov in
11,4 milijonov evrov čistega dobička. Donosnost
poslovanja je znašala 22,9 %. Družba je dosegla
s planom predviden obseg gozdne proizvodnje
in prodala 1,35 milijonov m3 gozdnih lesnih
sortimentov. Na poslovni izid so bistveno
vplivale razmere na srednjeevropskem trgu
gozdnih lesnih sortimentov, na katerem sta bila
ob povečanem obsegu sanitarne sečnje iglavcev
zabeležena presežek gozdnih lesnih sortimentov
iglavcev in močan padec prodajnih cen.
Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 15,2 milijona evrov in je nekoliko presegel tistega iz leta
2018 (indeks 103), čeprav so rezultati poslovanja
neprimerljivi s poslovanjem v letu 2018. Leto
2018 sta namreč zaradi obsežne sanitarne sečnje
vetroloma zaznamovali rekordna sečnja v višini
kar 1,5 milijonov m3 neto gozdnih lesnih sortimentov in rekordni prihodki v višini 77 milijonov
evrov. Ustvarjeni prihodki v 2019 so bili tako za
kar 11 milijonov evrov nižji kot rekordnega leta
2018 (indeks 86), medtem ko je bil poslovni izid
iz poslovanja v 2019 nižji zgolj za 2 odstotni točki
v primerjavi s prehodnim letom.
Na rezultat poslovanja v lanskem letu je bistveno
vplival padec cen sortimentov iglavcev na avstrijskem trgu, ki je referenčni trg za določanje cen
po dolgoročnih prodajnih pogodbah SiDG, zaradi
presežne ponudbe gozdnih lesnih sortimentov na
evropskem trgu. Evropski trg je bil pod izrazitim
vplivom povečanih škod zaradi gradacij podlubnikov in nadaljevanja sanacije vetrolomov iz
prejšnjih let. V Nemčiji (70 milijonov m3), Avstriji
(10 milijonov m3) in na Češkem (30 milijonov m3)
je bila lani več kot polovica poseka sanitarnega,
kar je drastično vplivalo na srednjeevropski trg
z lesom in tudi na trg v Sloveniji. Še posebej so
bili pod udarom sortimenti iglavcev (smreka),
pri katerih so v vseh omenjenih državah beležili
20–25-% padec cen.
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V strukturi prodaje SiDG so gozdni lesni sortimenti iglavcev zaradi sanitarne sečnje predstavljali
65 %, medtem ko bi po načrtih morali predstavljati
54 % delež. Dosežena povprečna prodajna cena je
znašala 48,38 EUR/m3. Pri sortimentih iglavcev je
bila povprečna cena zaradi razmer na evropskem
trgu od načrtovane nižja za 13 %. Dosežena povprečna prodajna cena sortimentov listavcev je bila
malenkost višja od načrtovane, vendar je SiDG
zaradi manjšega obsega prodaje sortimentov listavcev (sanitarna sečnja iglavcev) pri prodaji glede na
načrte ustvaril za 7 milijonov evrov manj prihodkov.
SiDG se je v letu 2019 utrdil v položaju ključnega dobavitelja domače lesno-predelovalne industrije. Delež prodaje po dolgoročnih pogodbah, ki
so bile v začetku leta 2018 podpisane s 161 kupci
in pri katerih je obvezna lastna predelava gozdnih
lesnih sortimentov, je v strukturi prodaje znašal
kar 69 %. Med večjimi kupci je tudi hčerinsko
podjetje Snežnik iz Kočevske Reke. S predelavo
lesa v hčerinskem podjetju je SiDG ohranil delovna
mesta na demografsko ogroženem območju ter
povečal dodano vrednost lesu iz državnih gozdov.
Kupcem iz tujine je SiDG lani prodal manj kot
3 % gozdnih lesnih sortimentov, gre pa izključno
za surovino, za katero pri domačih kupcih ni bilo
povpraševanja.
Na SiDG so ob tem izpostavili: »Za nami je
uspešno leto, čeprav smo bili pod vplivom zaostrenih razmer na trgu in je sanitarna sečnja v
državnih gozdovih tudi v lanskem letu predstavljala 48 % celotnega poseka, kar nekajkrat presega
delež sanitarne sečnje v letih brez naravnih ujm
in gradacij podlubnikov. Dosegli smo načrtovano
količino prodaje in sečnje. Še posebej smo ponosni
na lastno gozdno proizvodnjo, ki smo jo začeli
graditi v začetku leta 2018. Lani so bili storjeni
bistveni koraki k izboljšanju učinkovitosti lastnih
gozdarskih zmogljivosti tako pri sečnji in spravilu
kot prevozu gozdnih lesnih sortimentov. Predvsem
pa se je potrdila pravilnost usmeritve v krepitev
lastnih zmogljivosti, saj so te ključnega pomena
za hitro in učinkovito izvajanje sanitarne sečnje.«
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SiDG je posloval s preko 250 izvajalci in podizvajalci sečnje in spravila. Z lastnimi gozdarskimi
zmogljivostmi je v letu 2019 opravil 7,1 % sečnje
in spravila, medtem ko je z lastnimi zmogljivostmi
v letu pred tem izvedel 2,3 % sečnje in spravila.
Lastno gozdno proizvodnjo je po Kočevju vzpostavil še na območjih poslovnih enot Maribor in
Postojna. V lastni gozdni proizvodnji je bilo z
novim zaposlovanjem konec leta 71 zaposlenih
od skupno 271 zaposlenih v družbi. V primerjavi
z letom 2018 se je število zaposlenih v družbi
povečalo za 13 %.
SiDG pri poslovanju v letošnjem letu izpostavlja tudi povečanje deleža državnih gozdov.
SiDG je namreč v imenu in na račun Republike
Slovenije odkupil 1.412 hektarjev gozdov, s čimer
je močno presegel obseg nakupov gozdov iz
prejšnjih let. Prednost pri odkupu imajo varovani
gozdovi, gozdovi s posebnim pomenom, gozdovi
v zavarovanih območjih in gozdovi v obmejnem
pasu. Republika Slovenija ima trenutno v lasti
236.400 hektarjev gozdov, kar predstavlja 21 %
vseh gozdov v Sloveniji in s katerimi skoraj v
celoti upravlja SiDG.
Tudi poslovanje SiDG v letu 2019 je pokazalo pravilnost odločitve države za spremembo
prejšnjega koncesijskega sistema upravljanja z
državnimi gozdovi. Ne samo, da je SiDG z dolgoročnimi prodajnimi pogodbami domači lesno-predelovalni industriji zagotovil stabilno dobavo
surovine in s tem priložnost za razvoj, ampak se
je bistveno izboljšal tudi donos za državo. Neto
donos za državo (razlika med vrednostjo lesa
in stroški poseka, spravila, gojenja ter gradnje
cest in vlak) je v letu 2019 znašal 27,7 EUR/m3.
V obdobju koncesnin od leta 2009 do 2016 je neto
donos za državo znašal v povprečju 10,6 EUR/m3,
kar je skoraj trikrat manj kot po prenosu upravljanja na novoustanovljeno družbo SiDG. Povedano drugače; v času koncesij je donos v obliki
koncesijskih dajatev za državo v povprečju znašal
12 milijonov evrov na leto, v času od ustanovitve
SiDG pa se je donos za državo, ki ga SiDG prinese
lastniku preko vplačil v gozdni sklad, dobička in
davka na dobiček, dvignil na 27 do 29 milijonov
evrov letno.
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V gozdni sklad, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije, je SiDG v lanskem letu vplačal 13
milijonov evrov, od začetka delovanja sredi leta
2016 pa skupaj že 48 milijonov evrov. Sredstva
gozdnega sklada, s katerimi upravlja in z njimi
razpolaga ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, se med drugim namenjajo za pridobivanje gozdov, financiranje ukrepov na območju
natura 2000 v zasebnih gozdovih, promociji rabe
lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig,
občinam, v katerih je potekala sečnja v državnih
gozdovih, za gradnjo in vzdrževanje lokalne
infrastrukture…
Vedno več pozornosti in sredstev SiDG namenja
tudi socialnim in ekološkim funkcijam gozdov.
Najpomembnejši projekti v letu 2019 so bili:
organizacija vseslovenske prostovoljske akcije
pogozdovanja, organizacija državnega tekmovanja
gozdnih delavcev, postavitev portala v pragozdu
Rajhenav, nadaljevanje obnove kulturnega spomenika Baza 20 in objektov na Mašunu, organizacija
prvega dneva odprtih vrat gozdne proizvodnje,
promocija kodeksa obnašanja v naravi, ureditev
gozdne turistične poti Plešivec in gozdne učne
poti Ruta na Pohorju, obnova poti do izvira reke
Sotle, izmera Logaške smreke, postavitev gnezdilnic v gozdnem kompleksu Jatna nad Radečami,
sodelovanje z Ekošolo pri izvajanju programu
Znanje o gozdovih v 75 slovenskih ekošolah in
ekovrtcih…
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
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Slika: Pomlad v gorah (foto: P. Hafner)
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Uvodnik
Teden gozdov v letu 2020 s sloganom
Skrbno z gozdom!
Že vrsto let se pred začetkom poletja povežejo številne inštitucije, ki se
ukvarjajo z gozdom in gozdarstvom ter v sodelovanju pripravijo osrednjo
letno gozdarsko prireditev, poimenovano Teden gozdov. Namen letošnje
je bil predvsem izpostaviti ustreznost obnašanja ljudi v gozdu in sledenje
gozdnemu bontonu. Le-ta je nastal kot zgibanka Skrbno z gozdom leta
2018 in je dostopen na spletni strani ZGS. Na prvem mestu gozdnega
bontona je bilo opozorilo, da gozda ne smemo uničevati in da so gozdno
cvetje, gobe, plodovi in mah nujni za življenje gozda. V letu 2020 je bila
zgibanka posodobljena in na prvem mestu opozarja, da ima vsak gozd
lastnika. V gozdu smo tako gostje gozda in njegovega lastnika, ki nam
glede na Zakon o gozdovih mora dopustiti prost dostop do svojega gozda.
V času epidemije se je obisk gozda povečal, predvsem mestnih in primestnih
gozdov, kar je povzročilo tudi več negativnih vplivov na gozd in njegove
prebivalce. Zato postajata gozdni bonton in slogan Skrbno z gozdom v
času epidemije in po vsej verjetnosti tudi po njej še pomembnejša. Kot
posebno pereče težave nespoštovanja gozdnega bontona je ZGS izpostavil
smetenje in odlaganje odpadkov v gozdovih, vožnje z motornimi vozili
v naravnem okolju in hojo zunaj urejenih poti, še posebno na območju
gozdnih in pragozdnih rezervatov.
Zaradi poudarjene socialne funkcije v mestnih gozdovih in parkih imajo
njihovi lastniki nekatere določene obveznosti. Predvsem morajo poskrbeti, da so poškodovana in potencialno nevarna drevesa pravočasno
sanirana oziroma odstranjena. To je tudi ena od nalog arboristike – vede,
ki pridobiva na veljavi, njen cilj pa so zdrava, estetska in varna drevesa v
urbanem okolju. Za izpolnjevaje naštetih ciljev skrbijo arboristi različnih specializacij, kot so arborist svetovalec, negovalec dreves na višini in
drevesni kontrolor. Pri negi drevesa je najpogostejši ukrep obžagovanje,
ki ga mora opraviti dobro usposobljen negovalec dreves na višini. Pogosti
razlogi za obžagovanje dreves so odstranitev odmrlih ali odmirajočih vej,
izboljšanje strukture, estetika in zmanjšanje tveganja.
Pri drevesih v gospodarskem gozdu je bolj kot estetska vrednost dreves
pomembna kakovost njihovega lesa. To je poleg vrstne in količinske
razpoložljivosti lesa eden od ključnih podatkov, ki ga potrebuje lesno-predelovalna industrija za prilagajanje svojih tehnologij obdelave in
predelave lesa. Gozdarji s pravilno nego gozda usmerjamo kakovost lesnih
sortimentov, saj je kvaliteta lesa odvisna od izvajanja gozdnogojitvenih
ukrepov ter naravnih danosti rastišča. Trenutno v naših gozdovih poteka
ovrednotenje gostote lesa na stoječih drevesih. Gostota lesa je namreč
eden od pomembnih znakov njegove kakovosti. V prihodnosti lahko
pričakujemo bazo podatkov o gostotah in posledično kakovosti lesa v
slovenskih gozdovih.
Mitja Skudnik in Polona Hafner
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Kratka znanstvena razprava
Spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp.) na območjih
velikega tveganja za vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus
xylophilus) v GGO Maribor

Monitoring of sawyer beetles (Monochamus spp.) in areas of high risk for the
introduction of pine wilt nematode (Bursaphelenchus xylophilus) in the Maribor
forest management region
Aljaž PUHEK1,*, Tine HAUPTMAN2
Izvleček:
Puhek, A., Hauptman, T.: Spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp.) na območjih velikega tveganja za vnos
borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 5-6. V slovenščini
z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 11. Prevod avtorji in Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega
besedila Marjetka Šivic.
Namen raziskave je bil z metodo spremljanja na območjih velikega tveganja za vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor ugotoviti prisotnost tujerodnih vrst žagovinarjev (Monochamus spp.),
ki so njeni potrjeni vektorji, ter analiza stranskega ulova s poudarkom na redu hroščev (Coleoptera), znotraj
katerega je bila posebna pozornost namenjena družinama kozličkov (Cerambycidae) in pisancev (Cleridae)
ter poddružini podlubnikov (Curculionidae – Scolytinae). Spremljanje je potekalo na dveh lokacijah (Maribor
Tezno in Spodnje Hoče) od 11. 5. 2018 do 13. 10. 2018, uporabljeni sta bili WitaPrall IntPt pasti za mokri ulov
z atraktantom Galloprotect Pack®. Za namen zbiranja in konzerviranja ulovljenih osebkov je bila preizkušena
mešanica vode, kuhinjske soli in detergenta, ki se je izkazala za učinkovito. Ulovljeni so bili osebki iz 42 družin hroščev (Coleoptera). V skupnem ulovu hroščev so po številu prevladovali podlubniki (Curculionidae
– Scolytinae), obilneje so bili zastopani tudi pisanci (Cleridae), kozlički (Cerambycidae) in osebki iz družine
Lathridiidae. Iz družine pisancev je bilo ulovljenih 224 osebkov iz rodu Thanasimus, katerega predstavniki so
pomembni plenilci podlubnikov. Ulovljeni so bili osebki treh vrst iz družine kozličkov, in sicer Spondylis buprestoides (največja številčna zastopanost), Acanthocinus griseus in Monochamus galloprovincialis. Tujerodne vrste
žagovinarjev niso bile ulovljene.
Ključne besede: tujerodni žagovinarji, vektorji, borova ogorčica, spremljanje, GGO Maribor
Abstract:
Puhek, A., Hauptman, T.: Monitoring of sawyer beetles (Monochamus spp.) in areas of high risk for the introduction of pine wilt nematode (Bursaphelenchus xylophilus) in the Maribor forest management region; Gozdarski
vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 5-6. In Slovenian, abstract and summary in English, lit.
quot. 11. Translated by authors and Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The aim of the research was to perform monitoring of non-native sawyer beetles (Monochamus spp.), that are
confirmed vectors of pine wilt nematode (Bursaphelenchus xylophilus), in areas of high risk for the introduction
of pine wilt nematode in the Maribor forest management region, and to analyse non-target catch, focusing on
Coleoptera, where the detailed analysis was performed on Cerambycidae and Cleridae families and Scolytinae
subfamily. Monitoring took place from 11. 5. 2018 to 13. 10. 2018 on two locations (Maribor Tezno and Spodnje
Hoče). We used two WitaPrall IntPt traps, equipped with wet collecting cups and Galloprotect Pack® attractant.
We proved that a mixture of water, kitchen salt and detergent can be successfully used as a substance in which
caught insects can be stored and conserved. Individuals from 42 beetle families (Coleoptera) were caught. Regarding the number of individuals, the most numerous representatives of beetles were bark beetles (Curculionidae – Scolytinae), checkered beetles (Cleridae), longhorn beetles (Cerambycidae) and Lathridiidae. We caught
224 checkered beetles belonging to genus Thanasimus, which are important predators of bark beetles. Three
species of longhorn beetles were caught: Spondylis buprestoides (the most numerous), Acanthocinus griseus and
Monochamus galloprovincialis. Non-native sawyer beetles were not caught.
Key words: non-native sawyer beetles, vectors, pine wilt nematode, monitoring, Maribor forest management region
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UVOD

INTRODUCTION

V sedanjem času se s povečevanjem mednarodne
trgovine, turizma in transporta v naše okolje vnaša
vedno več tujerodnih organizmov. Večina od njih
v novem okolju propade, nekateri se ustalijo in
nimajo kakšnega zaznavnega vpliva, nekateri pa
postanejo invazivni – izrinjajo avtohtone vrste,
spreminjajo delovanje ekosistemov, povzročajo
ekonomsko škodo, nekateri pa predstavljajo tudi
neposredno nevarnost za zdravje ljudi. Invazivne
tujerodne vrste so danes prepoznane kot eden
od najpomembnejših razlogov za zmanjševanje
biodiverzitete v svetovnem merilu (Jurc, 2016).
Ena od invazivnih tujerodnih vrst, za katero
po Jurc in sod. (2003) zaradi ustreznih ekoloških
in trofičnih razmer obstaja možnost, da se bo
razširila tudi na ozemlje Slovenije, je borova
ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
& Buhrer, 1934) Nickle, 1970) (slika 1), izredno
patogen zajedavec iglavcev, ki lahko v eni vegetacijski sezoni povzroči odmiranje velikih sestojev
iglavcev vseh starosti. Njene gostiteljske rastline
so vrste iz rodu Pinus (od naših avtohtonih vrst
sta še posebej občutljiva P. sylvestris L. in P. nigra
Arnold), lahko pa tudi drugi iglavci iz rodov Larix,

Abies in Picea, vendar so poročila o škodah na
njih skromna (Jurc in sod., 2003).
Največje tveganje za vnos borove ogorčice
najpogosteje predstavlja mednarodno trgovanje
z lesom oziroma lesnimi proizvodi, vendar to
pomeni le razširitev ogorčice po prostoru, ne
predstavlja pa še neposredne nevarnosti za gozd
– borova ogorčica mora namreč po vnosu za svoj
razvoj priti v stik z vektorjem (organizmom, ki jo
bo prenesel na gostiteljsko rastlino), kar se lahko
zgodi le v primeru, da ogorčice vdrejo v les, v
katerem so prisotne ličinke ali bube potencialnih
vektorjev (Jurc in sod., 2003). Iz tega sledi, da
največje tveganje za vnos borove ogorčice v še
nenapadena območja predstavlja les, v katerem
se skupaj z ogorčico prenese tudi njen vektor.
Najpomembnejši potrjeni vektorji borove
ogorčice so vrste rodu Monochamus (Insecta,
Coleoptera, Cerambycidae), od katerih so pri nas
avtohtone Monochamus sartor (Fabricius, 1787),
Monochamus sutor (Linnaeus, 1758), Monochamus
galloprovincialis Oliver, 1795 in Monochamus saltuarius Gebler, 1830 (Pavlin in sod., 2016). Avtohtoni prenašalci bi po vnosu ogorčice predstavljali
ključen dejavnik njenega širjenja po prostoru.
Za sam vnos borove ogorčice na naše ozemlje

Slika 1: Shema telesne zgradbe samice borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) (Jurc in sod., 2003: 125)
Figure 1: Body structure scheme of the pine wilt nematode (Bursaphelenchus xylophilus) female (Jurc et al., 2003: 125)
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pa so ključni vektorji, ki živijo na območjih, kjer
je borova ogorčica že razširjena (Kanada, ZDA,
Mehika, Portugalska, Španija, Kitajska, Japonska,
Južna Koreja in Tajvan (EPPO, 2020)) in od koder
uvažamo les oziroma lesne proizvode.
Namen raziskave je bil s pomočjo monitoringa
ugotoviti, ali so tujerodne vrste hroščev iz rodu
Monochamus, ki so potrjeni vektorji borove ogorčice in spadajo v skupino škodljivih organizmov s
seznamov I.A.I in I.A.II Direktive Sveta 2000/29/
ES pod imenom Monochamus spp. (neevropski)
(Programi …, 2018), na območju monitoringa
prisotne. Ker smo na podlagi rezultatov mnogih
že opravljenih podobnih raziskav (npr. Pavlin
in sod., 2016; Jurc in sod., 2016) predvidevali,
da bo v ulovu prisotnih mnogo neciljnih žuželk
oziroma stranskega ulova, je bil namen raziskave
tudi analiza stranskega ulova s poudarkom na
redu hroščev (Coleoptera), znotraj redu pa smo
posebno pozornost namenili družini kozličkov

(Cerambycidae; v to družino uvrščamo tudi rod
Monochamus), poddružini podlubnikov (Curculionidae – Scolytinae; pomembni škodljivci
gozdnega drevja) in družini pisancev (Cleridae;
pomembni plenilci podlubnikov).
Postavili smo naslednje hipoteze:
• glede na uporabljen atraktant (Galloprotect
Pack®) bo v stranskem ulovu med hrošči
velika zastopanost podlubnikov (Curculionidae
– Scolytinae) in njihovih plenilcev (predvsem
vrst iz družine Cleridae),
• ulov podlubnikov bo na lokaciji Maribor
Tezno, kjer je past postavljena v neposredni
bližini skladišča lesa podjetja Gozdno gospo
darstvo Maribor d.d., večji kot na lokaciji
Spodnje Hoče, kjer v neposredni bližini ni
skladišč lesa,
• tujerodne vrste iz rodu Monochamus bodo na
območju monitoringa prisotne.

Slika 2: Lokacija Maribor Tezno (digitalni ortofoto 2016; lokacija postavitve pasti je označena z rdečim krogom)
(Atlas okolja, s. a.)
Figure 2: Loction Maribor Tezno (digital orthophoto 2016; location of the trap setting is marked with a red circle)
(Atlas okolja, s. a.)
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2

METODE

METHODS

2.1 Lokacija spremljanja
2.1 Monitoring location

Spremljanje smo izvajali na dveh lokacijah: na
lokaciji Maribor Tezno (slika 2) in lokaciji Spodnje
Hoče (slika 3). Obe lokaciji sta bili za spremljanje
predlagani s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v okviru
programa uradnega monitoringa tujerodnih vrst
žagovinarjev Monochamus spp. (neevropski). V
okviru omenjenega programa se je spremljanje
hroščev iz rodu Monochamus sočasno izvajalo še
na desetih drugih lokacijah po Sloveniji. Lokaciji
se nahajata znotraj industrijskih območij, kjer je
po mnenju UVHVVR zaradi prisotnosti podjetij,
ki uvažajo lesen pakirni material iz območij, kjer
je borova ogorčica že razširjena, velika verjetnost
vnosa borove ogorčice in njenih vektorjev. Približno 60 m od lokacije Maribor Tezno se nahaja
skladišče lesa podjetja Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.

2.2 Metoda spremljanja
2.2 Monitoring method

Na vsaki od lokacij je bila postavljena ena WitaPrall IntPt past za mokri ulov (proizvajalec:
Witasek, Avstrija) z atraktantom Galloprotect
Pack® (proizvajalec: SEDQ, Španija), ki vsebuje
Galloprotect 2D® (2-undeciloksi-1-etanol, ipsenol, 2-metil-3-buten-1-ol) in Galloprotect Plus®
(α-pinen) (slika 4). Ujeti organizmi so se prvih 29
dni zbirali v sredstvu za zaščito hladilnih sistemov
in motorjev Petrol Antifriz -40 °C, kasneje pa v
mešanici vode in kuhinjske soli (koncentracija
soli (NaCl) v raztopini je bila sprva 25 %, kasneje
pa smo jo znižali na 19 % in nazadnje na 16 %)
z dodatkom 50 mL detergenta Ecover ZERO
(proizvajalec: ECOVER, Belgija). Pasti sta bili z
vrvjo privezani na drevo, pri čemer je bila past na
lokaciji Maribor Tezno od tal dvignjena približno
1,0 m (slika 5), past na lokaciji Spodnje Hoče pa
približno 1,8 m (slika 6).

Slika 3: Lokacija Spodnje Hoče (digitalni ortofoto 2016; lokacija postavitve pasti je označena z rdečim krogom)
(Atlas okolja, s. a.)
Figure 3: Location Spodnje Hoče (digital orthophoto 2016; location of the trap setting is marked with a red circle)
(Atlas okolja, s. a.)
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Slika 4: Namestitev komponent atraktanta Galloprotect Pack® v pasti (foto: A. Puhek)
Figure 4: Setting of the Galloprotect Pack® attractant components in the traps (photo: A. Puhek)

Slika 5: Past na lokaciji Maribor Tezno (foto: A. Puhek)
Figure 5: Trap on the location Maribor Tezno (photo: A. Puhek)
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Pasti so bile postavljene od 11. 5. 2018 do
13. 10. 2018. Ulov smo pobirali enkrat na 14 dni
(prvo pobiranje je bilo izjemoma po 15 dneh),
atraktante pa smo zamenjali na vsako tretje pobiranje (18. 8. 2018 smo morali na lokaciji Maribor
Tezno v komponento Galloprotect Plus® zaradi
povečanega izhlapevanja vsebine le-te malo doliti,
1. 9. 2018 pa smo morali zaradi istega razloga
komponento v celoti predčasno zamenjati).

2.3 Laboratorijsko delo
2.3 Laboratory work

Pregled ulova je potekal v Laboratoriju za varstvo
gozdov Oddelka za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani.
Potek laboratorijskega dela: vsebino kozarcev,
v katerih smo hranili ulov, smo prelili skozi sito in
ulov, ki je ostal na situ, prenesli v večjo stekleno
petrijevko ter jo delno napolnili z vodo. Sledilo
je odstranjevanje raznih rastlinskih delov (cvetov,
plodov, listja) in drugih neželenih delcev, ki so se
znašli v lovni posodi in so s svojo prisotnostjo

zmanjševali preglednost nad ulovom. Nato smo
se lotili sortiranja ulova – žuželke smo ločili od
drugih živali in jih razdelili po redovih. Osebke
žuželk smo dali na papir, da so se posušili. Sledilo
je natančnejše določanje osebkov iz reda hroščev
(Coleoptera), ki smo jih določili do družine,
predstavnike družine kozličkov (Cerambycidae)
in predstavnike rodu Thanasimus Latreille, 1806
družine pisancev (Cleridae) pa smo določili do
vrste natančno. Pri determinaciji smo si pomagali z ročno lupo in z lupo Olympus SZX12 ter z
določevalnimi ključi.
Po končani determinaciji smo v epice (mikrocentrifugirke) ločeno shranili osebke podlubnikov
(Curculionidae – Scolytinae), kozličkov (Cerambycidae), pisancev (Cleridae) rodu Thanasimus
in preostalih predstavnikov reda hroščev (Coleoptera) (osebke smo dali v epico, nad njih smo
zagozdili papir, prepojen z alkoholnim kisom
(konzerviranje ulova), in zaprli pokrovček epice),
osebke drugih redov žuželk in osebke živali, ki
jih ne uvrščamo med žuželke, pa smo po determinaciji zavrgli.

Slika 6: Past na lokaciji Spodnje Hoče (foto: A. Puhek)
Figure 6: Trap on the location Spodnje Hoče (photo: A. Puhek)
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2.4 Analiza podatkov
2.4 Data analysis

Podatke o ulovljenih osebkih smo analizirali in
grafično prikazali s programom Microsoft Excel.
Za statistično potrditev razlik v številu ulovljenih
osebkov na različnih lokacijah smo uporabili
Mann-Whitneyev U-test, saj podatki niso bili
normalno porazdeljeni. Omenjeni test smo izvedli
s programom IBM SPSS Statistics.

3
3

REZULTATI
RESULTS

Skupaj smo ulovili 7070 osebkov živali. Po številu
so bili v ulovu najštevilneje zastopani dvokrilci
(red Diptera; 3478 osebkov, 49,2 % skupnega
števila ulovljenih osebkov), sledili so jim enakokrilci (Homoptera; 1196 os., 16,9 %), hrošči
(Coleoptera; 1184 os., 16,7 %) in kožekrilci
(Hymenoptera; 666 os., 9,4 %). Z manj kot 5 %
deležem v skupnem številu ulovljenih osebkov so
bili zastopani še pajki (Araneae), pršice (Acarina),
ščurki (Blattaria), skakači (Collembola), strige

(Chilopoda), raki (Crustacea), polži (Gastropoda),
raznokrilci (Heteroptera), metulji (Lepidoptera),
kljunavci (Mecoptera), mrežekrilci (Neuroptera),
suhe južine (Opiliones), kobilice (Orthoptera),
prašne uši (Psocoptera), resarji (Thysanoptera)
in mladoletnice (Trichoptera).

3.1 Ulov hroščev

3.1 Caught beetles

Na obeh lokacijah skupaj smo ulovili osebke
iz 42 družin hroščev, od katerih jih je bilo na
lokaciji Maribor Tezno v ulovu zastopanih 38
družin (894 osebkov), na lokaciji Spodnje Hoče
pa 28 družin (290 os.). Ulov hroščev je bil statistično značilno večji na lokaciji Maribor Tezno
(Mann-Whitneyev U-test, p < 0,001). V ulovu
hroščev so po številu prevladovali podlubniki
(Curculionidae – Scolytinae Latreille, 1807; 27,0
% delež v številu ulovljenih hroščev), obilneje so
bili zastopani tudi pisanci (Cleridae Latreille, 1802;
19,0 %). Kozlički (Cerambycidae Latreille, 1802)
so predstavljali 10,8 % delež števila ulovljenih
hroščev (slika 7).

Slika 7: Zastopanost posameznih družin hroščev v skupnem ulovu (prikazane so le družine, katerih osebki so
bili v skupnem ulovu zastopani z vsaj 1 % številčnim deležem; * rilčkarji brez podlubnikov)
Figure 7: Representation of individual beetle families in the catch (only the families whose specimen amounted to
at least 1 % of the numerical share in the total catch; *weevils without bark beetles)
GozdVestn 78 (2020) 5-6
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Na lokaciji Spodnje Hoče so po številu ulovljenih osebkov prevladovali kozlički (Cerambycidae;
26,4 % delež v številu ulovljenih hroščev), sledili so
jim pisanci (Cleridae; 14,2 %), na lokaciji Maribor
Tezno pa podlubniki (Curculionidae – Scolytinae;
33,2 %), ki so jim sledili pisanci (Cleridae; 20,5 %).

3.2 Ulov kozličkov (Cerambycidae)

3.2 Caught longhorn beetles (Cerambycidae)

Skupaj so bili v ulovu zastopani osebki treh vrst
kozličkov, in sicer Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758), Acanthocinus griseus (Fabricius,
1792) in Monochamus galloprovincialis (Olivier,
1795). Ulovljenih je bilo 128 osebkov, od tega 76
na lokaciji Spodnje Hoče in 52 na lokaciji Maribor Tezno. Na lokaciji Spodnje Hoče je bil ulov
kozličkov sicer nekoliko večji, vendar razlika ni
statistično značilna (Mann-Whitneyev U-test,
p = 0,196).
Na obeh lokacijah so bili v ulovu najštevilnejši
predstavniki vrste Spondylis buprestoides, sledili
so jim predstavniki vrste Acanthocinus griseus,
najmanj pa je bilo ulovljenih osebkov vrste Monochamus galloprovincialis (slika 8).

3.3 Ulov žagovinarjev
(Monochamus spp.)

3.3 Caught sawyer beetles
(Monochamus spp.)

V času spremljanja smo ulovili dva osebka pekarskega žagovinarja (Monochamus galloprovincialis),
in sicer na lokaciji Maribor Tezno. Ulov žagovinarjev je tako predstavljal le 1,6 % ulovljenih
osebkov iz družine kozličkov (Cerambycidae).
Tujerodnih vrst iz rodu Monochamus nismo
ulovili.

3.4 Ulov podlubnikov
(Curculionidae – Scolytinae)
3.4 Caught bark beetles
(Curculionidae – Scolytinae)

Skupaj je bilo ulovljenih 319 osebkov podlubnikov (Curculionidae – Scolytinae), od tega 296 na
lokaciji Maribor Tezno in 23 na lokaciji Spodnje
Hoče. Ulov podlubnikov je bil statistično značilno
večji na lokaciji Maribor Tezno (Mann-Whitneyev
U-test, p < 0,001).

Slika 8: Prikaz ulova kozličkov (Cerambycidae) na posameznih lokacijah in skupnega ulova
Figure 8: Presentation of the longhorn beetle catch on individual locations and their total catch
218

GozdVestn 78 (2020) 5-6

Puhek, A., Hauptman, T.: Spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp.) na območjih velikega tveganja
za vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor

3.5 Ulov pisancev (Cleridae) iz rodu
Thanasimus
3.5 Caught checkered beetles (Cleridae)
belonging to genus Thanasimus

Skupaj je bilo ulovljenih 224 osebkov pisancev
(Cleridae) iz rodu Thanasimus Latreille, 1806,
od tega 183 osebkov mravljinčastega pisanca
(Thanasimus formicarius Linnaeus, 1758) in 41
osebkov vrste Thanasimus femoralis Zetterstedt,
1828. Ulov pisancev je bil na lokaciji Maribor
Tezno statistično značilno večji od ulova na lokaciji
Spodnje Hoče (Mann-Whitneyev U-test, p < 0,05).

4
4

RAZPRAVA

DISCUSSION

Žagovinarje smo ulovili le na lokaciji Maribor
Tezno, kjer se je v bližini pasti nahajalo skladišče lesa, iz česar bi lahko sklepali, da je bilo
skladišče izvor ulovljenih žagovinarjev, vendar
tega ne moremo zanesljivo potrditi. Glede na
to, da smo monitoring izvajali v industrijskem
območju, obstaja možnost, da sta bila ulovljena
hrošča na območje zanesena z lesenim pakirnim
materialom. Pri ugotavljanju domnevnega izvora
ulovljenih žagovinarjev pa je potrebno upoštevati
tudi dejstvo, da lahko M. galloprovincialis preleti
tudi več kot 8 km (Gallego in sod., 2012), najbližja
z gozdom porasla večja površina pa je bila od
lokacije postavitve pasti oddaljena le približno
800 m, kar pomeni, da bi ulovljeni osebki lahko
(in najverjetneje tudi so) v past prileteli iz okoliških gozdov.
V stranskem ulovu je bila relativno velika zastopanost podlubnikov in pisancev, kar potrdi našo
hipotezo glede ulova podlubnikov in pisancev, in
je v skladu z rezultati nekaterih drugih raziskav,
pri katerih so za spremljanje uporabljali enake
atraktante (npr. Pavlin in sod., 2016). Velika zastopanost podlubnikov in pisancev je najverjetneje
posledica komponent uporabljenega atraktanta,
med katerimi je med drugim tudi ipsenol – feromon, ki ga izločajo nekatere vrste iz rodu Ips De
Geer, 1775 (de Groot in Nott, 2004). Ker atraktant
deluje privlačno za podlubnike, nanj reagirajo
tudi njihovi plenilci, ki na ta način najdejo svoj
plen (Pavlin, 1991), kar pojasni veliko zastopanost
pisancev v ulovu.
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Glede na relativno veliko zastopanost stranskega ulova (predvsem podlubnikov in pisancev)
bi bilo atraktant Galloprotect Pack® smiselno
izpopolniti na način, da se stranski ulov zmanjša
(komponente morajo delovati bolj selektivno),
saj se v nasprotnem primeru ob izvajanju spremljanja po nepotrebnem posega v populacije
neciljnih žuželk. Na prej omenjeno so v povezavi
z negativnim vplivom spremljanja na številčnost
populacij plenilskih hroščev med drugim opozorili tudi v nekaterih raziskavah (npr. Jurc in sod.,
2016; Pavlin in sod., 2016). Uporabljena metoda
spremljanja (vrsta pasti, atraktanti) je glede na
literaturo (Boone in sod., 2018) primerna za
spremljanje mnogih neevropskih vrst iz rodu
Monochamus.
Ulov podlubnikov na lokaciji Maribor Tezno
je bil bistveno večji kot na lokaciji Spodnje
Hoče (statistično potrjeno z Mann-Whitneyevim
U-testom), kar je najverjetneje posledica prisotnosti velike količine hlodovine na skladišču lesa
podjetja Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., ki se
je nahajalo v neposredni bližini pasti. Poleg tega
je na ulov podlubnikov in tudi na ulov pisancev
ter na celoten ulov hroščev, ki sta bila prav tako
večja na lokaciji Maribor Tezno (potrjeno z Mann-Whitneyevim U-testom; s tem je potrjena tudi
naša hipoteza glede večjega ulova podlubnikov
in njihovih plenilcev na lokaciji Maribor Tezno),
najverjetneje vplivalo tudi to, da je bila površina
okoli pasti na lokaciji Maribor Tezno bistveno
bolj porasla z drevjem kot v primeru pasti na
lokaciji Spodnje Hoče. Ob vsem naštetem pa je
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je najbližja z
gozdom porasla večja površina od lokacije Maribor Tezno oddaljena približno 800 m, medtem
ko ta razdalja pri lokaciji Spodnje Hoče znaša
približno 1200 m. Glede na prej povedano bi
pričakovali, da bo tudi ulov kozličkov večji na
lokaciji Maribor Tezno, čemur pa ni bilo tako,
saj je bilo na lokaciji Spodnje Hoče ulovljenih
več kozličkov (razlika sicer ni statistično značilna
(preverjeno z Mann-Whitneyevim U-testom),
vendar rezultati vseeno odstopajo od domnev, ki
smo jih oblikovali na podlagi ulova podlubnikov,
pisancev in vseh hroščev). Prisotnosti tujerodnih
vrst iz rodu Monochamus na območju spremljanja
nismo potrdili, s čimer smo zavrnili hipotezo glede
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prisotnosti tujerodnih vrst iz rodu Monochamus
na območju spremljanja.
Ujete organizme smo prvih 29 dni zbirali v
sredstvu za zaščito hladilnih sistemov in motorjev
Petrol Antifriz -40 °C, kasneje pa v mešanici vode
in kuhinjske soli (koncentracija soli (NaCl) v raztopini je bila sprva 25 %, kasneje smo ugotovili,
da bi zadoščala že manjša koncentracija (sol se je
namreč začela v lovni posodi obarjati), zato smo
jo sprva znižali na 19 % ter na koncu na 16 %) z
dodatkom 50 mL detergenta Ecover ZERO. Sol je
imela v raztopini vlogo konzervansa, detergent pa
je bil dodan za zmanjšanje površinske napetosti
raztopine (ujete žuželke zaradi tega hitreje potonejo) in za dodatno povečanje njene konzervirne
sposobnosti. Konzervirno sredstvo smo zamenjali
zaradi pomislekov o negativnem vplivu sredstva
Petrol antifriz -40 °C na zdravje ljudi (proizvajalec
navaja, da je sredstvo rakotvorno) in na okolje
(v primeru obilnejšega deževja se zbirna posoda
napolni do luknjic, ki preprečujejo, da bi se posoda
napolnila do vrha, in sredstvo skozi njih izteka
v okolje). Uporabljena mešanica se je izkazala
za primerno, saj je ulov ostal konzerviran več
mesecev, obenem pa je tudi ohranil ‚mehkost‘
(posamezne okončine in druge dele telesa (npr.
tipalke) se je pri pregledu dalo premikati, brez da
bi jih poškodovali, kar je za determinacijo pogosto
nujno potrebno).

5

POVZETEK

Namen raziskave je bil z metodo spremljanja na
območjih velikega tveganja za vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor
ugotoviti prisotnost tujerodnih vrst žagovinarjev
(Monochamus spp.), ki so njeni potrjeni vektorji,
ter analiza stranskega ulova s poudarkom na
redu hroščev (Coleoptera), znotraj katerega je
bila posebna pozornost namenjena družinama
kozličkov (Cerambycidae) in pisancev (Cleridae)
ter poddružini podlubnikov (Curculionidae –
Scolytinae).
Spremljanje je potekalo od 11. 5. 2018 do 13. 10.
2018 na dveh lokacijah v industrijskih območjih
v Mariboru oziroma v njegovi okolici, kjer je po
mnenju Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin možnost vnosa tujerodnih pre220

našalcev borove ogorčice iz rodu Monochamus v
Slovenijo. Uporabljeni sta bili WitaPrall IntPt pasti
za mokri ulov z atraktantom Galloprotect Pack®.
Za namen zbiranja in konzerviranja ulovljenih
osebkov je bilo sprva uporabljeno sredstvo za
zaščito hladilnih sistemov in motorjev Petrol
Antifriz -40 °C (vsebuje etan-1,2-diol in natrijev 2-etilheksanoat), kasneje pa smo uporabili
mešanico vode, kuhinjske soli in detergenta, ki
se je izkazala kot učinkovita zamenjava za antifriz. Konzervirno sredstvo smo zamenjali zaradi
pomislekov o negativnem vplivu sredstva Petrol
antifriz -40 °C na zdravje ljudi in na okolje.
Skupaj smo ulovili 7070 osebkov živali. Po številu je bilo v ulovu največ dvokrilcev (red Diptera;
3478 osebkov, 49,2 % skupnega števila ulovljenih
osebkov), sledili so jim enakokrilci (Homoptera;
1196 os., 16,9 %), hrošči (Coleoptera; 1184 os.,
16,7 %) in kožekrilci (Hymenoptera; 666 os.,
9,4 %).
Ulovljeni so bili osebki iz 42 družin hroščev
(Coleoptera). V skupnem ulovu hroščev so po
številu prevladovali podlubniki (Curculionidae –
Scolytinae), obilneje so bili zastopani tudi pisanci
(Cleridae), kozlički (Cerambycidae) in osebki iz
družine Lathridiidae. Iz družine pisancev je bilo
ulovljenih 224 osebkov iz rodu Thanasimus, katerega predstavniki so pomembni plenilci podlubnikov. Ulovljeni so bili osebki treh vrst iz družine
kozličkov, in sicer Spondylis buprestoides (največja
številčna zastopanost), Acanthocinus griseus in
Monochamus galloprovincialis. Tujerodnih vrst
žagovinarjev nismo ulovili.
5

SUMMARY

The aim of the research was to perform monitoring
of non-native sawyer beetles (Monochamus spp.),
that are confirmed vectors of pine wilt nematode
(Bursaphelenchus xylophilus), in areas of high
risk for the introduction of pine wilt nematode
in the Maribor forest management region, and to
analyse non-target catch, focusing on Coleoptera,
where the detailed analysis was performed on
Cerambycidae and Cleridae families and Scolytinae subfamily.
Monitoring took place from 11. 5. 2018 to
13. 10. 2018 on two locations in industrial areas in
GozdVestn 78 (2020) 5-6
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Maribor and it‘s surroundings, where is, according
to the opinion of Administration of the Republic
of Slovenia for Food Safety, Veterinary Sector and
Plant Protection, a possibility for the introduction
of non-native sawyer beetles (Monochamus spp.),
that are confirmed vectors of pine wilt nematode
(Bursaphelenchus xylophilus). We used two WitaPrall IntPt traps, equipped with wet collecting
cups and Galloprotect Pack® attractant. As a
substance in which the caught insects were stored
and preserved we first used Petrol Antifreeze
-40 °C (substance for protection of cooling systems
and engines; contains ethylene glycol and sodium
2-ethylhexanoate), which was later replaced with
the mixture of water, kitchen salt and detergent.
We decided to change the storing and preserving substance because of the concerns regarding
the negative effect of Petrol Antifreeze -40 °C for
human health and the environment.
The total catch was 7070 animal individuals.
Regarding the number of individuals, the most
numerous were individuals from order Diptera
(3478 individuals, 49,2 % of total catch) followed
by individuals from order Homoptera (1196 indv.,
16,9 %), order Coleoptera (1184 indv., 16,7 %) and
order Hymenoptera (666 indv., 9,4 %).
Individuals from 42 beetle families (Coleoptera)
were caught. With respect to the number of individuals, the most numerous beetle representatives
were bark beetles (Curculionidae – Scolytinae),
checkered beetles (Cleridae), longhorn beetles
(Cerambycidae) and Lathridiidae. We caught
224 checkered beetles belonging to genus Thanasimus, which are important predators of bark
beetles. Three species of longhorn beetles were
caught: Spondylis buprestoides (the most numerous), Acanthocinus griseus and Monochamus
galloprovincialis. Non-native sawyer beetles were
not caught.
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Strokovna razprava
Nega dreves na višini v urbanem okolju
Tree Care on Height in Urban Environment

Borut Sever Brglez1, Marinka Brglez Sever1,*
Izvleček:
Sever Brglez, B., Brglez Sever, M.: Nega dreves na višini v urbanem okolju; Gozdarski vestnik, 78/2020, št.
5-6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 42. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Arboristika je že uveljavljena veja urbanega gozdarstva, ki omogoča ohranjanje zdravih, estetskih ter varnih
dreves. Arboristične metode in negovalni ukrepi lahko pripomorejo k ohranitvi dreves, ki prispevajo k biološko-ekološki, družbeni, gospodarski in kulturni vrednosti v mestnem okolju. Članek vključuje kratek pregled
objav, ki definirajo pojem arboristike in različne profile arboristov. Razprava se osredotoči na pojmovanje arborista – negovalca dreves na višini in izvedbo nege ter sanacije dreves na višini. Zbrane informacije opisujejo
vzroke in vrste poškodb dreves v urbanem okolju ter predstavijo priporočila pri obžagovanju dreves ter primeren
čas rezi glede na starostno obdobje dreves in koledarski čas. Vključene so tudi vsebine raziskav glede ocene
vitalnosti in nevarnosti dreves, izvedbe obžagovalnih rezi ter različnih tehnik obžagovanja in odziv dreves na
mehanske poškodbe.
Ključne besede: arboristika, nega dreves, negovalec dreves na višini, obžagovanje dreves, poškodbe dreves,
vitalnost dreves
Abstract:
Sever Brglez, B., Brglez Sever, M.: Tree Care on Height in Urban Environment; Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 78/2020, vol 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 42. Translated by Breda Misja,
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Arboristics is an already established urban forestry branch enabling the trees to stay healthy, esthetical, and
safe. Arboristical methods and treatment measures can aid in the preservation of the trees that contribute to
biological-ecological, social, economic, and cultural value in the city environment. This article incorporates a
short review of publications defining the concept of arboristics and diverse profiles of arborists. The discussion
focuses on the concept of an arborist – tree care worker on height and his performing of care and rehabilitation
of trees on height. The gathered information describes the causes and types of tree damages in the urban environment and presents suggestions for pruning as well as an appropriate time for pruning with regard to the age
of the trees and calendar season. Also, the contents of the researches regarding the vitality and dangerousness
of the trees, execution of the pruning as well as diverse pruning techniques, and the reaction of the trees to the
mechanical injuries are included.
Keywords: arboristics, tree care, arborist (tree care worker on height), pruning of trees, tree injury, tree vitality

1

UVOD

Krajinska drevesa za ohranitev svoje strukturne
celovitosti in estetike, v primerjavi z gozdnimi
drevesi, potrebujejo višjo raven oskrbe, ki jo izvede
arborist (Oven, 2000; Purcell, 2015; ISA, 2020).
Arboristične metode, glede na profil arborista
(arborist svetovalec, negovalec dreves na višini,
arborist kontrolor idr.), vključujejo primerno
izbiro drevesnih vrst in sajenje dreves, oceno

1

tveganja, nego dreves pa tudi posek dreves po
delih na višini ter določitev ukrepov, ki lahko
pripomorejo k ohranitvi in izboljšanju zdravstvenega stanja dreves (Shigo, 1982; Argent,
2000; Johnstone in sod., 2013; Grmovšek, 2014;
Marion, 2018; TCIA, 2020).
Zaradi poškodovanosti dreves, ki je v mestnem
okolju največkrat antropogenega izvora, so
potrebni negovalni ukrepi, ki se določijo glede
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na vrsto in obsežnost poškodbe (Shigo, 1991;
Oven, 2000). Z nego oz. vzdrževanjem dreves se
ukvarja negovalec dreves na višini, ki opravlja
nego in posek dreves po delih na višini z uporabo arborističnih vrvnih tehnik ali z uporabo
dvižne platforme. Hkrati je negovalec dreves na
višini usposobljen za sanacijo in nego posebnih
dreves z uporabo arborističnih vrvnih tehnik.
Najpogostejši ukrep drevesne nege je obžagovanje dreves (Bedker in sod., 2012; Stopar in sod.,
2019), ki ga v skladu s strokovnimi priporočili
načrtujemo glede na vzrok, starost dreves, letni
čas in drevesno vrsto (Arboricultural Associaton,
2020). Negovalec dreves na višini pri negi oz.
vzdrževanju dreves uporablja različne tehnike
obžagovalnih rezi in nekatere druge ukrepe (kot
je npr. tehnika vezave krošnje ali večjih vej), s
katerimi pripomore k ohranjanju vitalnih in
varnih urbanih dreves (Oven, 2003; Marion in
sod., 2009; Stopar in sod., 2019).
Namen strokovne razprave je predstaviti pomen
arboristike in delo negovalca dreves na višini ter
problematiko poškodovanosti mestnih dreves in
analizirati sodobne arboristične ukrepe negovalca
dreves na višini, ki pripomorejo k ohranitvi dreves
v urbanem okolju.

2

ARBORISTIKA – POMEN IN
PROFILI ARBORISTA

Arboristika (lat. arbor – drevo, cultura – gojenje) je
veja hortikulture in urbanega gozdarstva, ki temelji
na poznavanju drevesne biologije in se ukvarja s
proučevanjem, gojenjem in ohranjanjem dreves v
urbanem okolju (Shigo, 1991; Matheny in Clark,
1994). Cilj arboristike je zdravo, estetsko in varno
drevo ter se prostorsko povezuje tudi s krajinsko
arhitekturo, saj obe stroki obravnavata drevo v
urbanem okolju (Oven, 2000; Grmovšek, 2009).
Za drevesa v urbanih okoljih skrbijo arboristi
z različnimi specializacijami, kot so arborist
svetovalec, negovalec dreves na višini in drevesni
kontrolor (Marion, 2018). Harris in sod. (2004)
profile arboristov delijo na mestne arboriste (in
urbane gozdarje), komercialne ter komunalne
arboriste. Posamezni profili arboristov prispevajo
k ohranjanju varnosti in zdravja urbanih dreves
ter njihovih funkcij z različnimi arborističnimi
ukrepi, kot sta razmnoževanje in izbor drevesnih
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vrst, primernih za rast v zaostrenih razmerah
urbanega okolja. Hkrati je potrebno pravilno
sajenje dreves, gnojenje in modifikacija tal za
izboljšanje zdravja dreves, nadzor nad pojavom
bolezni in škodljivcev ter izvedba nege (vzdrževalnih ukrepov) na drevesih (obžagovanje dreves,
nameščanje varoval v krošnje dreves, nameščanje
podpor drevesom, sanacija poškodb skorje in lesa,
odstranitev drevesa, oskrba poškodb korenin,
odkop korenčnika, odstranitev bršljana, bele omele
in velikih panjev, izboljšanje rastnih razmer idr.)
(Shigo, 1991; EAC, 2008; Marion in sod., 2009;
Grmovšek, 2014; Stopar in sod., 2019; ISA, 2020).
Pred izvedbo nege ali sanacije dreves je potrebna
predhodna ocenitev vitalnosti in nevarnosti dreves
arborista svetovalca in/ali negovalca dreves na
višini; ocena temelji na poznavanju drevesne
biologije in sodobnih arborističnih metod (Oven,
2000; Oven in Zupančič, 2004). V sklopu bioloških
dejavnikov se ocenjuje vitalnost drevesa glede na
stanje listov, iglic, skorje ter poganjkov, kot tudi
prisotnost epikormskih poganjkov in gliv ter suhih
vej ali poranitvenega lesa (Mattheck in Breloer,
1994; Dujesiefken in sod., 2005; Johnstone in sod.,
2013; Gozdarski inštitut Slovenije, 2018). Medtem
se v sklopu mehanskih dejavnikov s pomočjo
simptomatike (poškodbe, prisotnost gliv, nagib
debla, mehanske poškodbe ali razkrojni procesi
v predelu korenin, korenčnika in debla) vizualno
oceni možnost loma, porušitve ali izruvanja drevesa (Mattheck in Breloer, 1994). Notranji razkroj
in izvotljenost se ugotavlja s pomočjo kladiva,
sonde, rezistografa, tomografa, simulacijo upora
vetra idr. (Matheny in Clark, 1994; Dujesiefken
in sod., 2005).

3

POŠKODBE IN NEGA DREVES NA
VIŠINI

3.1 Poškodbe dreves – vrste in vzroki
Na drevesih so največkrat mehanske poškodbe
antropogenega izvora. Pogosto so vir poškodb
tudi biotski in abiotski dejavniki (Shigo, 1991).
Poškodbe v krošnji so posledica žledenja, vetrolomov, snegolomov, strele, škodljivcev in žuželk
(Gozdarski inštitut Slovenije, 2018) ali nepravilnega obrezovanja (Kavčič, 2018). V vegetacijski
dobi na poškodbe v krošnji opozarja pojav suhih
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Slika 1: Nega dreves na višini z uporabo arborističnih vrvnih tehnik. (foto: D. Leva Bukovnik)
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vej, sprememba obarvanosti listja, izguba listov
in tvorba sekundarne krošnje iz epikormskih
poganjkov (Shigo, 1991).
Poškodbe debla in korenčnika povzročijo
(predvsem pri mlajših drevesih) divjad in glodavci. Pogosta posledica poškodovanosti dreves je
naselitev podlubnikov, kar lahko vodi v zmanjšano
vitalnost dreves. Pri urbanem drevju so poškodbe
debla in korenčnika tudi posledica gradbenih del,
malomarnosti in objestnosti. Pomemben pokazatelj poškodb korenin je vitalnost krošnje (redka
krošnja, sušeči listi nespecifičnih barv, odmirajoče veje). Najpogostejše so poškodbe korenin
antropogenega izvora, ki nastanejo pri gradbenih
delih (rezanje korenin, zbitost tal, onemogočena
izmenjava plinov, površinsko odtekanje vode) in
pri visoki koncentraciji soli v tleh (Shigo, 1991;
ISA, 2011; Kavčič, 2018).

3.2 Odziv dreves na mehanske poškodbe
Na drevesih se mehanske poškodbe ne zacelijo,
ampak jih prerastejo nova tkiva, ki jih prispeva
kambij. Zdrava drevesa poškodbe prerastejo
učinkovitejše v primerjavi s fiziološko oslabljenimi

drevesi. Hitrost preraščanja poškodb je odvisna
od drevesne vrste, velikosti in oblike poškodbe,
rastnosti drevesa in stopnje defoliacije pa tudi časa
nastanka poškodbe. Drevo se najhitreje odzove
na poškodbo na višku rastne sezone. Poškodbe,
nastale spomladi, povzročajo manjše odmiranje
kambija in hitrejšo rast kalusa kot pozimi (Oven,
1999; Oven, 2001). Pri nastanku poškodbe je
poškodovani les izpostavljen zunanjim dražljajem
iz okolja (Shigo, 1991).
Kompartmentalizacija je eden najpomembnejših odzivov drevesa na mehanske poškodbe
in okužbe. Ta mehanizem drevesu omogoči, da
svoj razvoj prilagodi na nove razmere z omejitvijo
diskoloracije in razkroja (Oven, 2001). Model
CODIT (Compartmentalization Of Decay In
Trees) pojasni spremembe, ki se v drevesu pojavijo po poškodbi (Shigo in Marx, 1977; Shigo,
1979; Oven, 2001) in je sestavljen iz dveh delov;
v prvem definira časovno zaporedje sprememb
v tkivu dreves po poškodbi, medtem je drugi del
prostorski in predpostavlja ovire (stene) v drevesu,
ki omejujejo razvoj in širjenje razkrojnih procesov.
Po poročanju Shiga in Marxa (1977) poškodbe

Slika 2: Negovalec dreves na višini. Lokacija: Slomškov trg, Maribor. (foto: D. Leva Bukovnik)
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omejijo štiri stene: steni 1 in 2 nastaneta v kambiju
kot sestavni del normalnega lesa, steni 3 in 4 pa
nastaneta po poškodbi. Stena 1 je najšibkejša in
omeji vertikalno širitev učinkov poškodbe. Stena
2 je druga najšibkejša od sten in omejuje širitev
učinkov poškodbe v centripetalni smeri, medtem
stena 3 omeji bočno širitev učinkov poškodb. Stena
4 je najmočnejša; nastane iz kambija kot odziv
na mehansko poškodbo ali okužbo s patogenimi
glivami. Je na mestu kambijske cone, ki preprečuje
širitev poškodbe v območje lesa (Shigo in Marx,
1977; Torelli, 1999; Torelli, 2001).

3.3 Strokovno znanje in spretnosti
negovalca dreves na višini
Negovalec dreves na višini pred izvedbo nege ali
poseka dreves na višini z uporabo arborističnih
vrvnih tehnik ali z uporabo dvižne platforme
opravi pripravljalna dela. Pri pregledu delovišča
in vizualnega pregleda drevesa oceni tveganje
in nevarnosti ter upošteva morebitno strokovno
mnenje arborista svetovalca o stanju drevesa in
predlaganih ukrepih.

Med ključna dela negovalca dreves na višini
sodi izvedba nege dreves na višini in posek dreves
po delih na višini s pomočjo vrvnih tehnik, kjer
negovalec dreves na višini uporablja enojno ali
dvojno vrvno tehniko. Pri negi dreves na višini
ali poseku po delih na višini sta potrebni ustrezna
izbira velikosti dela drevesa za odstranitev ter
strokovna rez z ročno žago ali motorno oz.
arboristično motorno žago. Negovalec dreves na
višini odrezane dele dreves nadzorovano spušča
in spremlja padanje vej oziroma delov dreves. Pri
negi dreves na višini sta potrebni ustrezna izbira
vrste rezi in njena strokovna izvedba. V nekaterih
primerih negovalec dreves na višini uporabi tehniko vezave krošnje ali večjih vej. Nego in posek
dreves po delih na višini lahko negovalec dreves
na višini opravi tudi s pomočjo dvižne platforme
(EAC, 2008; Stopar in sod., 2019; ISA, 2020).
Nega dreves na višini obsega tudi sanacijo in
nego posebnih dreves z uporabo arborističnih
vrvnih tehnik, kjer sta potrebna predhodna
seznanitev s strokovnim mnenjem in vizualni
pregled drevesa (ocena nevarnosti). Pri negi

Slika 3: Nega dreves na višini zahteva določene spretnosti in strokovno znanje. (foto: D. Leva Bukovnik)
GozdVestn 78 (2020) 5-6
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dreves na višini v primeru povečane verjetnosti
loma vej ali vrhov pri odraslih in starih ter
posebnih drevesih, najpogosteje pa pri drevesih
z več vrhovi z vraslo skorjo, uporabimo tehniko
vezave krošnje ali večjih vej. Postopke vezave
ločimo na sisteme za preprečevanje lomov ter
sisteme za podporo in privezovanje vej. Sisteme
za preprečevanje lomov razvrščamo na sodobne
dinamične (Crown Keeper, Cobra idr.) ali statične
(jeklena vrv, najlonski trak) ter so glede na lego v
skoraj horizontalnem položaju. Sistemi za podporo
in privezovanje so statični ter pretežno v vertikalnem položaju. Pri izvedbi vseh arborističnih
tehnik in vzdrževalnih ukrepov pri negi dreves
na višini je treba upoštevati predpise o varnosti
in zdravju pri delu, pa tudi predpise o gozdovih,
varstvu okolja in ohranjanju naravne in kulturne
dediščine (Bumpflege, 2007; Stopar in sod., 2019).
Negovalec dreves na višini tudi uredi oz. poskrbi
za ureditev delovišča ter pripravi veje in les za
odvoz ali mletje. Hkrati je arborist, ki se ukvarja
z nego dreves na višini, usposobljen za izvedbo
spusta poškodovanega sodelavca z drevesa ali z
dvižne platforme, pri čemer upošteva predpise o
varnosti in zdravju pri delu (Stopar in sod., 2019).

3.4 Obžagovanje dreves – najpogostejši
ukrep pri negi dreves
Obžagovanje dreves je posebna veščina (Shigo,
1991), ki jo načrtujemo in izvajamo v skladu s
standardi in tehničnimi navodili sodobne arboristične stroke (Grmovšek, 2014). Po poročanju
Oven, 2000) je obžagovanje dreves najpogostejši
ukrep pri negi in sanaciji dreves. Za pravilno
obžagovanje dreves moramo poznati drevesno
biologijo in določiti cilj, ki ga želimo doseči s
posegom (Oven in Zupančič, 2001). Pogosti razlogi
za obžagovanje dreves so odstranitev odmrlih ali
odmirajočih vej, izboljšanje strukture, estetika in
zmanjšanje tveganja. Drevesa obžagujemo tudi,
kadar želimo povečati prodor svetlobe in zraka v
notranjost ali v spodnji del krošnje (Argent, 2000;
Morris, 2013; Purcell, 2015; ISA, 2020).
3.4.1 Priporočila pri obžagovanju dreves

Izogibati se je treba nestrokovnim posegom pri
negi dreves (pretiranemu zmanjševanju obsega
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krošenj, odstranjevanju vejnega ovratnika in
skorjine brazde, debelih ogrodnih vej, obglavljanju dreves in drastičnemu nižanju vrhov dreves).
Velike poškodbe so za drevo škodljive z zdravstvenega in varnostnega vidika, saj je ves eksponirani
ksilemski cilinder neizogibno podvržen razkroju
in izvotlitvi, prav tako lahko odmreta kambij in
živa skorja. Hkrati so obsežne poškodbe lahko
mesto vdora razkrojevalnih mikroorganizmov, ki
dodatno pospešijo propadanje dreves in oslabijo
njegovo statiko. Posledično je drevo bolj dovzetno
za razvoj bolezni in napad škodljivcev (Oven in
Zupančič, 2001).
Rez debelih vej, ki že imajo črnjavo, ni priporočljiva, saj obrambni mehanizmi lahko potekajo
samo v beljavi. Pri drevju, ki nima obarvane
jedrovine (črnjave), kot so npr. lipa, vrba, topol,
jelša in breza, ni priporočljivo rezati vej, debelejših od 3 cm (Šiftar, 2006a). Pri drevesih, ki rano
dobro zamejijo in jo preraščajo (npr. Carpinus),
je mogoče opraviti rez do 10 cm premera vej. Pri
drevesih, ki rano slabo zamejijo in preraščajo (npr.
Aesculus), se lahko naredi rez do 5 cm premera
vej (Baumpflege, 2007). Na nepreraslih rezih
se iz roba ranitvenega lesa razvijejo adventivni
poganjki; gosta in težka sekundarna krošnja je
velika nevarnost že zaradi svoje lastne teže in
je bolj podvržena odlomom v neurjih (Oven in
Zupančič, 2001).
3.4.2 Obžagovanje mladih, odraslih in
starih dreves

Pravočasna, redna in strokovna nega je osnova
za vzgojo varnega in zdravega drevesa z močno
strukturo (ISA, 1998; Oven in Zupančič, 2004). Pri
mladih drevesih so primerne obžagovalne tehnike:
dviganje, vzdrževanje, redčenje in zmanjšanje
ter oblikovanje krošnje. V tej fazi vej ob deblu
ne odstranjujemo, dokler drevo ne razvije polne
vitalnosti (Oven in Zupančič, 2001).
Ko drevo doseže končno višino in ima oblikovano prostorsko uravnoteženo razporeditev vej
(odrasla drevesa), ne odstranjujemo več sovladajočih debel ali glavnih vej ter ne spreminjamo
oblike krošnje, saj imajo odrasla drevesa že svoj
značilen habitus. S posegi pri odraslih drevesih
(čiščenje suhih vej, dvig profila krošnje) poskušamo ohraniti ali izboljšati varnost, vitalnost,
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zgradbo ali videz dreves (Oven in Zupančič, 2001;
Oven in Zupančič, 2004).
Pri starih drevesih nega z obžagovanjem
(vzdrževanje, zmanjševanje in obnovitev krošnje)
poteka, dokler je mogoče ohranjati in izboljševati
stabilnost, vitalnost in varnost dreves. Odstranjujemo predvsem odmirajoče in mrtve veje (Oven
in Zupančič, 2001; Oven, 2003). V rabi sta vezava
in podpora vrhov ali vej, da drevo obvarujemo
pred lomi (Oven in Zupančič, 2004).
3.4.3 Primeren čas obžagovanja dreves

Obžagovanje ni priporočljivo med brstenjem
popkov in olistanjem, ko se aktivirajo rezervne
snovi, ali v jeseni, ko drevesa liste odvržejo in drevo
skladišči rezervne snovi (Oven in Zupančič, 2001;
EAC, 2008). Hkrati je neugoden čas za obrazovanje
v obdobju suše in zmrzali ali obdobju sporulacije
gliv (jeseni) (Arboricultural Association, 2020).
Najprimernejši čas za obžagovanje je poleti oz.
v času največje aktivnosti dreves (med aprilom
in avgustom), ko so drevesa polno olistana. V
tem obdobju se namreč obrambni mehanizmi
sprožijo najhitreje. Kljub temu obžagovanje
dreves na območjih s toplimi in suhimi poletji,

kjer poleti temperature zraka dosežejo več kot 30
°C, ni priporočljivo (EAC, 2008). Pri iglavcih, ki
imajo v lesu smolne kanale (npr. smreka in bor),
je najprimernejša zimska rez (Oven in Zupančič,
2001). Drevesa, ki zgodaj spomladi solzijo (npr.
breza, javor, gaber, dren in oreh), ne obrezujemo v
času visokega vaskularnega pritiska, primernejša je
poletna rez (Šiftar, 2006b). Za vrste iz rodu Prunus
(npr. češnja) je priporočljivejša poletna rez, da
se izognemo okužbi s patogeni (Arboricultural
Association, 2020).

3.5 Obžagovalna rez – vrste in način
izvedbe
Pri obžagovanju dreves zaradi preprečitve
poškodbe debla ali vej zaradi trganja tkiv zmanjšamo težo veje z uporabo metode treh rezi, od
katerih je zadnja t.i. zaključna rez (EAC, 2008;
Marion in sod., 2009). S prvo in drugo rezjo vejo
skrajšamo. V prvi fazi je treba vejo zažagati do 1/4
premera iz spodnje strani veje. Drugo rez naredimo nekaj centimetrov višje od prve na zgornji
strani veje. Po prvi in drugi rezi odstranimo večji
del veje, ostane štrcelj, ki ga je treba odstraniti z
zaključno rezjo.

Slika 4: Nega domnevno najstarejšega pravega kostanja na Slovenskem: Križevci, Goričko. (foto: D. Leva Bukovnik)
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Zaključno rez naredimo na pravem mestu in
pod ustreznim kotom od zgornje strani navzdol
in mora biti gladka. Rez mora biti narejena zunaj
območja vejnega ovratnika in skorjine brazde ali
skorjinega grebena in ne sme segati v les debla
(Oven in Zupančič, 2001; EAC, 2008; Marion
in sod., 2009). Nemški standardi določajo, da je
premer zaključne rezi pri vrstah z dobrim kompartmentalizacijskim potencialom lahko do 10
cm, pri vrstah s slabšim kompartmentalizacijskim
potencialom pa do 5 cm (Oven in Zupančič,
2001). Medtem se po ameriških standardih lahko
odstranjuje veje, debeline od 4 do 8 cm. V enem
letu na istem drevesu ne smemo odstraniti več
kot 25 % krošnje (Gilman, 2012).
Sovladajoče glavne veje ali vrhove odstranimo
pri mladem drevju. Pri odstranjevanju enega od
sovladajočih glavnih vrhov mora zaključna rez
potekati v neposredni bližini veje, ki bo ostala,
vendar tako, da skorjin greben ostane nepoškodovan. Skrajševalno rez uporabimo, kadar
želimo zmanjšati krošnjo ali skrajšati posamezne
veje. Med zaključno rezjo, ki jo naredimo v
vejni rogovili v neposredni bližini veje, ki jo
nameravamo ohraniti, ne smemo poškodovati
skorjinega grebena. Premer veje, ki ostane, naj
bo vsaj 1/3 premera odstranjenega dela (EAC,
2008; Marion in sod., 2009). Skrajševanje vrha
ali obglavitvena rez ni dopustna, saj se drevesu
zmanjša estetska funkcija, vitalnost in dolgoročno
tudi varnost. Pri obglavljanju starejših dreves
je ves ksilemski cilinder podvržen razkroju in
izvotlitvi, hkrati lahko odmreta tudi kambij in živa
skorja (Oven in Zupančič, 2001, Marion, 2018).
Za obglavitveno rez se odločimo le izjemoma, v
primeru odstranitve suhega in nevarnega vrha,
nikakor pa ne zaradi zmanjševanja krošnje dreves
(Baumpflege 2007; Marion in sod., 2009; ISA,
2020). Pri sanaciji obglavljenih dreves poskušamo
vzpostaviti sekundarno krošnjo z vzgojo na novo
zraslih poganjkov (Gilman, 2012). Z varnostnega
vidika so obglavljena drevesa bolj problematična
kot višja neobrezana (Oven, 2004).

3.6 Tehnike obžagovanja dreves
Namen oblikovanja krošnje mladega drevesa
je vzgoja močnega in estetsko oblikovanega
drevesa z naravnim habitusom. Odstranjujemo
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poškodovane, mrtve ali slabo pritrjene veje (Oven
in Zupančič, 2001; Oven, 2003; EAC, 2008). Pri
vzgoji dreves je pomembno, da drevo oblikuje en
vrh ter hkrati ne debelejših vej, kot je ena polovica
premera debla (Štaleker, 2009).
Dvig svetlobnega profila krošnje je tehnika
rezi, pri kateri odstranimo spodnje veje drevesa.
Z ukrepom zagotovimo ustrezen svetlobni profil
glede na lokacijo drevesa (Purcell, 2015). Z
obrezovanjem je treba začeti 4 do 5 let po sajenju
(Šiftar in sod., 2017). Pri mladih drevesih mora
ohranjena krošnja obsegati vsaj 2/3 višine drevesa
(Oven in Zupančič, 2001; EAC, 2008).
Cilj tehnike čiščenja krošnje je ohranitev
varnega in zdravega drevesa. Čiščenje krošnje
obsega odstranitev mrtvih, odmirajočih in bolnih
vej ter vej, ki se križajo ali so prepogoste in slabo
pritrjene. Odstranjujemo veje premera od 1 do
5 cm (Baumpflege, 2007; EAC, 2008; ISA, 2020).
Krošnjo redčimo na mestih, kjer je pregosta in
kjer se vriva v sosednja drevesa ali začenja preraščati razpoložljiv prostor. Pri tehniki redčenja
odstranjujemo tudi manjše zdrave veje, pri čemer
zmanjšanje krošnje ne sme preseči 15 %. Rezultat
redčenja naj bo enakomerna razporeditev gostote
listne površine na enakomerno porazdeljeni vejni
strukturi (Oven in Zupančič, 2001; Oven, 2003;
EAC, 2008; Šiftar in sod., 2017). Z ukrepom
redčenja dovedemo v notranjost krošnje več
svetlobe ter zmanjšamo pritisk vetra in snega na
krošnjo dreves (Argent, 2000; Baumpflege, 2007).
Vzdrževanje krošnje obsega vsakoletno odstranjevanje ali vezanje nevarnih vej ter odstranjevanje
odmirajočih in odmrlih vej. Ukrep pripomore
k vzdrževanju in večanju vitalnosti, varnosti in
zdravstvenega stanja dreves (Oven in Zupančič,
2001; Oven, 2003).
Pri zmanjševanju krošnje dreves je treba ohraniti naravno obliko drevesa. Najpogosteje ukrep
izvedemo v obliki skrajševalne rezi z namenom
razbremenitve vrhov ali močnejših vej. Odstranimo vrhove vej ali debla do notranjih stranskih
vej (EAC, 2008; Štaleker, 2009; Bedker in sod.
2012). Na odraslem drevesu zmanjšujemo krošnjo le, kadar je to neizogibno, saj s skrajševalnim
rezom povzročimo velike poškodbe, ki se lahko
spremenijo v dupline (Oven in Zupančič, 2001).
Posamezne dele krošnje zmanjšamo, kadar so v
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Smrekova rja
LATINSKO IME

Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger

•

RAZŠIRJENOST

Smrekova rja je razširjena po celotni Evropi in severni
Aziji, pojavlja se vse od nižin do nadmorske višine 1700 m.

GOSTITELJI

Gostitelji so vrste iz rodu Picea spp. Najpogosteje je
okužena navadna smreka (P. abies), bolezen pa se pojavlja
tudi na drugih, okrasnih vrstah smrek pri nas (npr. P.
omorika, P. pungens, P. glauca, P. engelmannii).

OPIS

Chrysomyxa abietis je avtecična oz. enodomna (za razvoj
potrebuje le enega gostitelja) in mikrociklična (ima
skrajšan razvojni krog, manjkata ecijski in uredinijski
stadij) rja, ki na iglicah smrek (Picea spp.) oblikuje
telije, iz katerih se razvijejo bazidiji z bazidiosporami.
Vrsta okuži le smrekove iglice tekočega leta. Na mestu
okužbe se spomladi pojavijo rumenkaste proge (slika 1),
ki se po navadi združijo in obarvajo velik del iglice. Na
spodnji strani okuženih iglic se pozno poleti in jeseni
oblikujejo nekaj milimetrov veliki podolgovati teliji
(zimska trosišča), ki so sprva rumeno rjave, pozneje rjave
barve (slika 2). Spomladi naslednje leto teliji predrejo
povrhnjico in začnejo sproščati teliospore (zimski trosi),
iz katerih vzklijejo bazidiji s tankostenskimi haploidnimi
bazidiosporami (spolni trosi), ki jih veter in dežne kapljice
prenesejo na smrekove iglice tekočega leta. Iz bazidiospor
začno v juniju nastajati novi teliji. Večina v prejšnjem
letu okuženih iglic spomladi rumeni, se suši in odpade.
Okužbe so močnejše po hladnih in vlažnih pomladih,
zaradi česar se nove iglice razvijejo nekoliko pozneje.
Na telijih smrekove rje se lahko naseli hiperparazitska gliva
Eudarluca caricis, ki preprečuje nastanek in sproščanje
teliospor ter tako zmanjšuje možnost novih okužb (slika 3).

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
•

•

svetlo zelene do rumeno zelene, pozneje rumeno oranžne
prečne proge, ki se spomladi pojavijo na okuženih
letošnjih iglicah (slika 1)
rumeno rjavi, pozneje rjavi podolgovati teliji (zimska
trosišča), ki se pozno poleti ali jeseni razvijejo na

rumenih do oranžnih progah na spodnji strani iglic
(slika 2)
rumenjenje, sušenje in prezgodnje odpadanje iglic

VPLIV

Rja C. abietis se pogosto pojavlja v gostih, vlažnih, mladih
smrekovih sestojih. Ker ima smrekova rja skrajšan razvojni
krog, se lahko v ugodnih razmerah izredno hitro širi.
Ob močni okužbi se drevesa ali celotni sestoji obarvajo
rumeno. Zaradi razbarvanja in prezgodnjega odpadanja
iglic se zmanjša njihova primarna produkcija in posledično
tudi prirastek okuženih dreves. Mlade rastline lahko zaradi
ponavljajočih se močnih okužb propadejo, medtem ko so
izgube pri odraslih drevesih manj opazne. Iz tujine poročajo
o obsežnih defoliacijah in škodi v nasadih božičnih drevesc
ter negativnem vplivu na številne okrasne vrste smrek. Na
območju naravne razširjenosti rje ta po navadi ne povzroča
večjih težav, medtem ko lahko vnos na nova območja
predstavlja večje tveganje.

MOŽNE ZAMENJAVE

Na iglicah smrek (Picea spp.) se pojavlja veliko vrst
Chrysomyxa spp. in drugih vrst rij. Nekatere med njimi
okužijo tudi luske storžev in na smrekovih iglicah
oblikujejo ecije (spomladanska trosišča) z eciosporami.
Med vrstami iz rodu Chrysomyxa se v Evropi pojavljajo:
C. rhododendri (slečeva rja), C. ledi (rja močvirskega
rožmarina), C. empetri (mahunična rja), C. pyrolata in
C. woroninii. Pri nas je najpogostejša C. rhododendri, ki je
zelo razširjena v alpskih predelih. Za svoj razvoj potrebuje
dikariontskega gostitelja (Rhododendron hirsutum ali
R. ferrugineum). Od vrste C. abietis jo najlažje ločimo po
značilnih belih mešičkih (ecijih), ki jih oblikuje na iglicah
smrek (slika 4). Rumenjene in odpadanje iglic je lahko tudi
posledica škodljivih abiotskih dejavnikov, pomanjkanja
hranil in drugih glivičnih okužb ali napadov škodljivcev.
Zato je za pravilno določitev bolezni brez značilnih trosišč
potrebna laboratorijska preiskava.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Rumenkaste proge, ki se spomladi pojavijo na okuženih smrekovih
iglicah (foto: Øystein Folden, The Norwegian Biodiversity Information
Centre, https://www.gbif.org/occurrence/2400257560)
Slika 2: Rumeno rjavi teliji (zimska trosišča), ki so se razvili na spodnji
strani smrekovih iglic (foto: Tove Hafnor Dahl, The Norwegian Biodiversity
Information Centre, https://www.gbif.org/occurrence/2402330123)
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Slika 3: Telij smrekove rje, ki ga je prerasel bel micelij hiperparazitske
glive Eudarluca caricis (foto: Dušan Jurc)
Slika 4: Beli mešičkasti eciji (spomladanska trosišča), ki jih je oblikovala slečeva rja (C. rhododendri) in so najbolj očiten razlikovalni znak
med vrstama (foto: Nikica Ogris).

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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Mala zelena smrekova uš
LATINSKO IME

Elatobium abietinum (Walker, 1849)

RAZŠIRJENOST

Mala zelena smrekova uš je evropska vrsta, ki izvira z
območij z naravnim arealom navadne smreke (Picea
abies). Areal in število gostiteljev uši sta se zelo povečala
zaradi sajenja smreke zunaj njenega naravnega areala
in vnosa novih vrst smrek v Evropo. S sadikami smreke
je bila uš vnesena v večino držav srednje Evrope ter v
Ameriko, na Novo Zelandijo in v Avstralijo. V Sloveniji je
vrsta že bila najdena, vendar nimamo točnih podatkov o
njenem izvoru in razširjenosti.

GOSTITELJI

Primarni gostitelj je navadna smreka (Picea abies), na
katero napad uši najmanj vpliva. Njeni gostitelji so
tudi sitka (P. sitchensis), bodeča smreka (P. pungens),
Engelmannova smreka (P. engelmannii) in bela smreka
(P. glauca), pri katerih se ob napadu pojavi obsežnejša in
hitrejša defoliacija (izguba iglic). Ob veliki namnožitvi
lahko uši napadejo tudi jelke (Abies spp.), sibirski macesen
(Larix sibirica), zeleni bor (Pinus strobus), rdeči bor (Pinus
sylvestris) in navadno ameriško duglazijo (Pseudotsuga
menziesii), vendar so posledice napada zanemarljive.

OPIS

Telo odrasle uši je zeleno, mehko, sodčaste oblike, dolgo
1–2 mm in na koncu zadka ima en par cevk (sifonov).
Glavo ima ožjo od telesa, z rdečimi očmi in bičastimi
antenami. Neodrasli osebki so nimfe, ki so manjša oblika
odraslih osebkov (Slika 1) z rumeno-zeleno barvo telesa.
Na območjih s hudimi zimami ima uš spolne in nespolne
generacije. Spolna generacija, ki vključuje samce in samice,
se pojavi septembra in oktobra. Po paritvi samice odložijo
4–5 jajčec posamično na bazo iglic ali poganjkov. Populacija
prezimi v obliki jajčeca, saj druge oblike propadejo pri
temperaturah pod –7 °C. Aprila se iz jajčec razvijejo
nimfe, iz njih pa nekrilate samice, ki se razmnožujejo
partenogenetsko (nespolno) in so živorodne (izlegajo
nimfe). Številčnost populacije uši je odvisna od hranljivih
snovi v iglicah. Populacija uši se povečuje do maja in junija,
ko se drevesa prebujajo iz zimskega mirovanja in je v iglicah
še ogromno hranljivih snovi. Čez poletje se populacija uši
zelo zmanjša, saj se raven hranilnih snovi v iglicah zniža

naravno in zaradi delovanja uši. Posledično se v populaciji
pojavijo krilate partenogenetske samice, ki poiščejo nove
gostitelje. Jeseni se raven hranljivih snovi poveča, kar
vpliva na ponovno rast populacije uši. Zaradi spremembe
temperature in dnevno/nočnega cikla se jeseni pojavijo
samci in samice spolne generacije.
V območjih, kjer so zime dovolj mile, da uši lahko prezimijo
kot odrasli osebki, imajo populacije uši samo nespolne
generacije. Tako so v populaciji samo partenogenetske
samice in nimajo stadija jajčec. Ker ostanejo aktivne tudi
med zimo, so njihove populacije izrazito večje.
Uš se prehranjuje s sesanjem rastlinskega soka iz starejših
iglic. Mladih iglic se izogiba zaradi visoke vsebnosti
terpenov. Osebki izločajo velike količine mane, na kateri se
pogosto razvijejo plesni.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
•
•

•
•
•

iglice z rumenimi lisami na mestih vboda
rumenenje, rjavenje (Slika 2) in prezgodnje odpadanje
enoletnih ali starejših iglic (Slika 3),
prisotne nimfe in odrasli krilati in nekrilati osebki na
iglicah in poganjkih,
velike količine mane,
plesni na iglicah in poganjkih.

VPLIV

V Evropi mala zelena smrekova uš povzroča škodo
predvsem na sitki. Zaradi izgube iglic se lahko ob močnih
napadih zmanjša letni prirastek za 20–60 %. Zaradi zaščite
mladih iglic v prvih mesecih uš navadno ne povzroči
propada dreves, vendar znatno zmanjša njegovo odpornost,
kar lahko privede do smrti zaradi drugih vplivov.

MOŽNE ZAMENJAVE

Podobno rumenenje in odpadanje iglic povzročijo rje
iz rodu Chrysomyxa, ki jih prepoznamo po značilnih
trosiščih na iglicah (Slika 4). Na smreki je pogosta zelena
smrekova uš (Sacchiphantes viridis), ki je večja (2–3 mm)
in povzroča šiške (Slika 5).

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Odrasel nekrilati osebek male zelene smrekove uši (InfluentialPoints, influentialpoints.com)
Slika 2: Rumenenje iglic zaradi male zelene smrekove uši (Elizabeth
Willhite, USDA Forest Service, Bugwood.org)
Slika 3: Odpadanje iglic zaradi male zelene smrekove uši (Petr
Kapitola, Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture,
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Bugwood.org)
Slika 4: Trosišča rje Chrysomyxa ledi na smreki (Petr Kapitola, Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Bugwood.org)
Slika 5: Prerez šiške zelene smrekove uši (Sacchiphantes viridis)
(Milan Zubrik, Forest Research Institute - Slovakia, 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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bližini razvijajoče krošnje npr. gradbeni objekti.
Moteče stranske veje pravilno odstranimo do
vnaprej izbranih notranjih stranskih vej ali debla
(Marion in sod., 2009).
Za obnovitev krošnje se odločimo pri dragocenih starih drevesih, ki so izgubila naravno obliko
in strukturo zaradi slabe nege, odmrtja vej, bolezni
ali vremenskih ujm. Namen čiščenja krošnje
starih dreves je oblikovati krošnjo z vitalnimi in
stabilnimi vejami. Poškodovane in nevarne veje
je treba podpreti ali odstraniti. Krošnje starih
dreves je priporočljivo obnavljati postopoma, v
večletnih presledkih (Oven in Zupančič, 2001;
Oven, 2003; EAC, 2008; Marion in sod., 2009).

4

POVZETEK

Za drevesa v urbanih okoljih skrbijo različni profili arboristov, ki prispevajo k ohranjanju varnih
in zdravih dreves ter njihove ekološke, estetske
in gospodarske funkcije. Posamezna področja
arboristike pripomorejo k ohranitvi dreves v manj
ugodnih (mestnih) okoljih z ustreznim krajinskim
načrtovanjem, primerno izbiro drevesnih vrst in
pravilnim sajenjem dreves, pa tudi z doslednim
zdravstvenim varstvom dreves ter strokovno nego
oz. vzdrževalnimi ukrepi na drevesih.

K varni in strokovni negi ter sanaciji urbanih
dreves pripomore predhodna ocena vitalnosti in
nevarnosti dreves. Poškodbe na urbanih drevesih so
največkrat antropogenega izvora in lahko povzročijo
zmanjšano vitalnost dreves. Najpogostejša posledica
poškodovanih dreves, kompartmentalizacija, je
prilagoditev na mehanske poškodbe z omejitvijo
diskoloracije in razkroja. Nego (vzdrževalne ukrepe)
in sanacijo dreves po poškodbi opravi negovalec
dreves na višini, ki ima ustrezno znanje in spretnosti
za strokovno nego ali posek dreves po delih na
višini z uporabo vrvnih tehnik ali z uporabo dvižne
platforme. Najpogostejši ukrep pri negi dreves je
obžagovanje, ki ga opravimo v skladu s strokovnimi priporočili in v primernem letnem času ter
ustrezni rastni dobi dreves. Negovalec dreves na
višini uporablja različne tehnike obžagovalnih
rezi (oblikovanje in čiščenje krošnje, dvig profila
krošnje, redčenje krošnje, zmanjševanje krošnje ali
posameznih delov krošnje in obnovitev krošnje),
s pomočjo katerih pripomore k varnim, zdravim
in estetsko oblikovanim urbanim drevesom z
naravnim habitusom.
Ustrezno poznavanje drevesne biologije in
strokovna nega oz. vzdrževalni ukrepi urbanih
dreves so ključnega pomena za zagotovitev okolj-

Slika 5: Negovalec dreves na višini pripomore k ohranitvi varnih in vitalnih dreves. (foto: D. Leva Bukovnik)
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ske, gospodarske in družbene koristi urbanemu
prebivalstvu. V slovenskih naseljih in mestih je
potrebno doseči zmanjšanje nepravilnosti pri
ravnanju z urbanim drevjem, kot je nestrokovno
obžagovanje in malomarno ravnanje z drevjem.
Za zagotavljanje vitalnosti in funkcionalnosti
urbanih dreves je nujna strokovna usposobljenost,
kot tudi odgovorno ravnanje in sodelovanje med
deležniki v urbanem gozdarstvu.
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Strokovna razprava
Meritve gostote lesa v slovenskih gozdovih
Wood Density Measurements in Slovenian Forests

Luka KRAJNC 1,*, Polona HAFNER1, Andreja VEDENIK1, Jožica GRIČAR1, Primož SIMONČIČ1
Izvleček:
Krajnc, L., Hafner, P., Vedenik, A., Gričar, J., Simončič, P.: Meritve gostote v slovenskih gozdovih; Gozdarski
vestnik, 78/2020, št. 5–6. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 9. Prevod Breda Misja,
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku je predstavljen primer raziskave o variabilnosti kakovosti lesa različnih drevesnih vrst v slovenskih
gozdovih. Meritve gostote, ki je eden glavnih pokazateljev kakovosti lesa, bodo služile za izdelavo podatkovne
baze za oceno prostorske variabilnosti kakovosti lesa v Sloveniji. Zanesljivih in objektivnih podatkov o kakovosti
lesa v naših gozdovih je relativno malo. Takšne baze so na ravni Slovenije izjemno pomembne, saj omogočajo
vpogled v kakovost lesa, ki bo v prihodnje na voljo kot surovina na trgu za domačo lesno industrijo. Podobne
baze bodo pomembne za izračun količine vezanega ogljika v nadzemni in podzemni biomasi za Slovenijo, hkrati
pa bodo zbrani podatki služili tudi kot izhodišče za nadaljnje analize kakovosti lesa, zlasti mehanske lastnosti, ki
so ključne pri uporabi lesa za konstrukcijske namene. Lastnosti in razpoložljivost lesa ekonomsko pomembnih
drevesnih vrst so osnova za razvoj gozdno-lesne verige glede novih tehnologij, razvoja novih biomaterialov in
potenciala rabe lesa različnih kakovosti z optimalnimi izkoristki.
Ključne besede: rezistograf, gostota lesa, kakovost lesa, listavci, iglavci
Abstract:
Krajnc, L., Hafner, P., Vedenik, A., Gričar, J., Simončič, P.: Wood Density Measurements in Slovenian Forests;
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 5-6. In Slovenian, abstract in English, lit. quot.
9. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
This article presents an example of the research on the variability of wood quality of diverse tree species in Slovenian forests. Measurements of density, which is one of the grade-determining properties of wood quality, will
serve for making a database for spatial variability of wood quality in Slovenia. There are relatively few reliable
and objective data on wood quality in our forests. Such databases are extremely important on the Slovenian
level since they enable insight into the quality of wood which will be available as a raw material for the national
wood processing industry on the market in the future. Similar databases will be important for the calculation of
the quantity of carbon, locked in the above-ground und under-ground biomass, for Slovenia; at the same time,
the acquired data will also serve as a starting point for further wood quality analyses, above all its mechanical
characteristics which are crucial in the use of wood for construction purposes. Characteristics and availability
of wood of economically significant tree species form the basis for the development of the forest-wood chain
regarding new technologies, development of new biomaterials, and potential of the use of diverse quality wood
with optimal efficiency.
Key words: resistograph, wood density, wood quality, hardwoods, softwoods

1

Uvod

Namen prispevka je predstavitev rezultatov meritev gostote lesa iste drevesne vrste na različnih
rastiščih in posledično kakovosti lesa na državni
ravni, saj je to področje relativno neraziskano.
Trenutno v Sloveniji in tudi v širšem geografskem
območju še ni baze podatkov, ki bi vsebovala

1

podatke o gostotah lesa različnih drevesnih vrst,
ki uspevajo na različno produktivnih rastiščih.
Takšna baza bi bila izjemno pomembna za nove
izračune količine vezanega ogljika v slovenskih
gozdovih. Hkrati bo pomembna tudi za napoved
kakovosti lesa v sestojih na stoječih drevesih.
Tak podatek bi domači lesni industriji omogočal
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vpogled v oceno kakovosti lesa, ki bo v prihodnje
na voljo kot surovina na trgu. Dandanes napovedana spremenjena sortimentna sestava bi lesni
industriji omogočila pravočasno prilagoditev tehnologije obdelave in predelave lesa, razvoja novih
izdelkov ter iskanje novih trgov. Bolj kakovosten
les je navadno vgrajen v izdelke z višjo dodano
vrednostjo, ki jih je mogoče ponovno uporabiti
ali reciklirati, kar pripomore k večji dodani
vrednosti in kaskadni rabi lesa. Na podlagi baze
informacij o strukturi surovine v lesni zalogi bo
mogoče optimizirati izkoriščenost lesne surovine
v lesno-predelovalni industriji, obenem pa tudi
natančneje izračunati količino ogljika, ki je vezana
v naših gozdovih.
Izračun vrednosti vezanega ogljika v gozdovih poteka na ravni posameznih držav in je
sestavni del nacionalnih poročila za sektor Rabe
zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva
(LULUCF) v skladu z zakonodajo EU (Uredbo
(EU) 2018/841). Uredba je umeščena v okvir
podnebne in energetske politike EU do leta 2030,
s katero Unija uresničuje del zavez Pariškega sporazuma. V izračunih za poročanje se upoštevajo
zaloge ogljika v nadzemni in podzemni biomasi,
v odmrlem lesu, v tleh in lesenih izdelkih. Pri preračunu vsebnosti ogljika v lesu iz prostorskih enot
(m3) v težo ogljika uporabimo podatke o gostoti
lesa; lahko uporabimo že obstoječe podatke iz
mednarodne literature (po navadi listavci/iglavci)
ali pa pridobimo lastne podatke.
Vsi gozdovi niso enakovredni, saj jih sestavljajo
različne drevesne vrste z različno zgradbo lesa, ki
uspevajo na različnih rastiščih, le-ta pa se med
seboj razlikujejo po produktivnosti. Posledično
se zelo razlikuje tudi količina vezanega ogljika
med različnimi tipi gozdnih sestojev, variabilnost le-tega pa pri modeliranju vezanega ogljika
ne upoštevamo. Poleg že prisotnih vplivnih
dejavnikov bodo na rast dreves in posledično
količino vezanega ogljika v veliki meri vplivali
tudi spremenjeni okoljski dejavniki. Tako lahko
zaradi povišanja povprečnih letnih temperatur
na območjih z optimalno količino padavin, ki ne
bodo podvržena sušam (npr. višje ležeči sestoji),
pričakujemo boljše rastne razmere in s tem večje
prirastke. Pri iglavcih so širši prirastki povezani z
manjšo gostoto lesa in s tem z manjšimi količinami
GozdVestn 78 (2020) 5-6

vezanega ogljika, pri listavcih pa je ta odnos ravno
obraten (Chave in sod., 2009).

2

Vpliv podnembnih
sprememb na kakovost lesa

S podnebnimi spremembami se predvideva pogostnost pojavljanja izrednih vremenskih dogodkov,
posledično se veča tudi količina sanitarnega poseka
in njegov delež v celotnem poseku. V Sloveniji
od leta 2014 beležimo veliko povečanje sanitarne
sečnje, predvsem smreke in deloma tudi rdečega
bora (Gozdno gospodarski načrti, 2011–2020),
kar je posledica naravnih ujm, njim pa je sledil
obsežen napad podlubnikov. Sanitarni posek
praviloma obsega precej poškodovanih debel
ter zato manjši delež lesa visoke kakovosti. Prav
tako je les lubadark, ki ni pravočasno posekan in
odpeljan iz gozda, slabše kakovosti (Humar in sod.,
2018). Zaradi povečane količine sanitarne sečnje
bo tako obseg redne sečnje količinsko čedalje bolj
omejen, hkrati pa se bo večalo povpraševanje
lesno-predelovalne industrije po kakovostnih
sortimentih, kar nakazujejo podatki zadnjih petih
letih (Likar in Valentinčič, 2019). Zato je treba
za zagotavljanje razpoložljivosti kakovostnega
lesa kot surovine za gozdno-lesno vrednostno
verigo poiskati nove rešitve. Ena od možnosti je
povečanje deleža lesa visoke kakovosti v redni
sečnji, kar je velika dodana vrednost. To lahko
dosežemo s selektivnim izborom kakovostnih
dreves za posek ali z intenziviranjem gospodarjenja na rastiščih z že obstoječo višjo kakovostjo
lesa, kar bi vključevalo tudi izvajanje negovalnih
ukrepov na najkakovostnejših rastiščih. Vsekakor
pa so ključnega pomena informacije o kakovosti
in razpoložljivosti lesa gospodarsko najpomembnejših drevesnih vrst, ki v tem trenutku prirašča
v naših gozdovih. Po podatkih zadnje gozdne
inventure leta 2018 skoraj dve tretjini lesne
zaloge slovenskih gozdov sestavljata bukev s 33 %
in smreka z 29 % zastopanostjo. Sledijo jima
jelka z 8 % deležem, hrast s 5 % ter rdeči bor in
gorski javor s po 4% (Skudnik in sod. 2019). To
so tudi vrste, katerih les je gospodarsko najbolj
zanimiv. Pri analizi drevesne sestave za obdobje
1998–2018 je opaziti, da se v lesni zalogi slovenskih gozdov zmanjšuje predvsem delež smreke in
bora, medtem ko se veča delež bukve, plemenitih
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in drugih trdih listavcev (Gozdno- gospodarski
načrti, 2011–2020). Spremembe v vrstni sestavi
gozdov bodo vplivale na gozdno-lesno industrijo,
zlasti na tehnologije obdelave in predelave ter
na rabo lesa, kar je precejšen izziv za slovensko
lesnopredelovalno industrijo.

3

Vpliv različnih dejavnikov
na kakovost lesa

Kakovost vhodne surovine določa končno uporabnost in namembnost izdelkov. To še posebno
velja za les in lesne izdelke, saj je les izrazito
nehomogen material. Kakovost lesa je osnovno
merilo za primernost lesa za določeno rabo in
je posledica rasti drevesa, rastnih posebnosti ter
poškodb zaradi delovanja različnih dejavnikov.
Spremembe v strukturi lesa ter različne poškodbe
dreves, lesnih polizdelkov in izdelkov zmanjšujejo
uporabnost ter vrednost lesa. H kakovosti lesa
veliko prispevajo primeren čas poseka, hitro
spravilo, razžagovanje in sušenje (Medved in
sod., 2013).
Na splošno se največ lesa razžaga v lesene
elemente, njihova kakovost pa je pogojena s tremi
ključnimi lastnostmi lesa: gostoto, upogibno
trdnostjo in elastičnim modulom, pri čemer so
višje vrednosti kazalnik višje kakovosti lesa. Zunanji videz debla je relativno nezanesljiv pokazatelj
naštetih lastnosti, saj se lahko debla brez vidnih
napak zelo razlikujejo v lastnostih lesa. Vendar ne
smemo pozabiti na negativen učinek poškodb na
kakovost lesa na stoječem drevju, saj se spremljanje
kakovosti lesa začne v gozdu, z izbiro rastiščem
primernih drevesnih vrst ter redno nego gozda.
V gozdovih, kjer je poudarjena lesno-pridelovalna
funkcija, je kakovost lesa v veliki meri odvisna od
prejšnjih gozdno-gojitvenih ukrepov in naravnih
danosti oziroma omejitev rastišča (ZGS, 2015).

4

Ovrednotenje kakovosti
lesa v sestoju

Ovrednotenje gostote lesa na stoječih drevesih
na terenu poteka z rezistografom. To je naprava,
ki z vrtanjem z zelo tankim svedrom na podlagi
upora izdela natančen gostotni profil lesa za
posamezno drevo in omogoči presojo gostote na
236

ravni posameznih dreves. Primarno so rezistograf
razvili za uporabo v arboristiki z namenom diagnosticiranja poškodovanosti dreves. Najnovejše
različice pa omogočajo natančno merjene gostote
lesa z ločljivostjo 0,01 mm. Gostota lesa je eden
izmed osnovnih meril kakovosti lesa, saj v veliki
meri vpliva tudi na njegove druge lastnosti in je v
tesni pozitivni povezavi z mehanskimi lastnostmi
lesa. Rezistograf izmeri relativno vrednost gostote,
zato prikazane vrednosti niso neposredno primerljive z obstoječimi podatki. Meritve načeloma
potekajo na odkazanih drevesih, da ne nastane
razvrednotenje sortimentov zaradi morebitnega
obarvanja lesa na mestu meritve. Zaradi manjšega
premera svedra je možnost obarvanja in nastanka
diskoloracije na mestu vrtanja manjša kot pri
prirastoslovnem svedru, hkrati pa je obseg razbarvanja zelo odvisen od drevesne vrste. Meritve so
opravljene hitro, poškodba pa se povsem zaraste v
roku nekaj mesecev. Sveder ni narebren, zato ves
izvrtan material ostane v izvrtini (Rinn in sod.,
1996; Gao in sod., 2017). V članku predstavljamo
vrednosti rezistografske gostote, ki je v teoriji
enaka t. i. osnovni gostoti lesa, ki je izračunana na
podlagi mase absolutno suhega lesa in volumna
svežega lesa. Pretvorba med vrtalnim uporom
naprave v gostoto lesa nastane avtomatično na
podlagi vnaprej znanega odnosa med njima,
za katerega proizvajalec jamči odnos R2 = 0,90.
V praksi pa se je pokazalo, da je ta odnos odvisen
od vlažnosti lesa ter povečanega trenja igle med
vrtanjem v drevesa z večjimi prsnimi premeri.
Vrednosti rezistografske gostote so tako manjše od
osnovnih gostot lesa, na podlagi izmerjenih korekcij pa lahko rezistografsko gostoto pretvorimo v
pravo gostoto. Korekcijski količniki za posamezno
drevesno vrsto bodo določeni v nadaljevanju dela,
predstavljenega v tem prispevku, nato pa bodo
uporabljeni za izračun pravih gostot. Razlike med
drevesnimi vrstami se tako zelo verjetno ne bodo
spremenile, saj relativne razlike ostanejo bolj ali
manj enake tudi po popravkih.
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Slika 1: Rezistograf, naprava za merjenje gostote (foto: G. Skoberne)

Slika 2: Sveder rezistografa (foto: G. Skoberne)
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Vzpostavljanje baze
gostote lesa po drevesnih
vrstah in posameznih
rastiščih v Sloveniji

V okviru projekta WOOLF (http://www.projekt-woolf.si/) na Gozdarskem inštitutu Slovenije
pripravljamo pregled razpoložljivosti gospodarsko
zanimivih drevesnih vrst v slovenskih gozdovih
in ovrednotenje vpliva rastiščnih dejavnikov na
rast dreves in gostoto lesa. Rezultat projekta bo
prva baza z informacijami o prostorski variabilnosti gostote lesa različnih drevesnih vrst z
različnih rastišč.
Vzorčenje poteka v dveh sklopih glede na
zastopanost drevesnih vrst v slovenskih gozdovih: 1) vzorčenje drevesnih vrst, ki so trenutno
najbolj zastopane v lesni zalogi in imajo največji
ekonomski potencial (bukev, smreka, jelka, hrast,
javor ) in 2) vzorčenje tujerodnih drevesnih vrst,
ki so že v Sloveniji v drevesni sestavi in so gospodarsko potencialno zanimive (duglazija, robinija).
V drugi sklop vzorčenja sta bili naknadno vključeni tudi dve subsredozemski vrsti (puhasti hrast,
črni bor), katerih delež in ekološka vloga se bosta
spreminjala zaradi procesov naravne sukcesije ter
globalnega segrevanja. V vzorčenje so za vsako
posamezno drevesno vrsto zajeta drevesa z različno
produktivnih rastišč na različnih nadmorskih

višinah. V ciljnem vzorcu bodo vse nadmorske
višine enakomerno zastopane glede na pojavnost
posameznih drevesnih vrst. Vsakemu drevesu
izmerimo tudi prsni premer, višino drevesa
ter višino začetka krošnje. Do junija 2020 smo
skupno izmerili 887 dreves različnih vrst, podatki
o povprečnih, najmanjših in največjih premerih
so navedeni v Preglednici 1. Vzorčeno število
posameznih drevesnih vrst se bo še povečalo,
saj bo vzorčenje predvidoma potekalo do konca
leta 2020, v raziskavo bomo dodatno vključili še
drevesa doba, gradna, duglazije in robinije.
Do junija 2020 smo največ meritev opravili na
drevesih bukve in smreke. Najvišjo rezistografsko
gostoto lesa smo izmerili v drevesih puhastega
hrasta, bukve in javorja. Kot zanimivost velja
izpostaviti relativno velike razlike znotraj sorodnih
vrst, npr. med gostoto lesa puhastega hrasta in
gradna ali doba. Rezultati kažejo, da razlike med
drevesnimi vrstami niso zanemarljive. Razlika
med gostoto lesa smreke in bukve v drevesih,
izmerjenih do junija 2020, tako npr. znaša približno 30 %, kar lahko povzroči pomembne
posledice pri obračunavanju vezanega ogljika.
Gostota lesa posamezne drevesne vrste se značilno
spreminja tudi z nadmorsko višino, a za dejansko
ovrednotenje razlik potrebujemo več meritev na
nižinskih rastiščih.

Preglednica 1: Vzorčena drevesa do junija 2020 v okviru projekta WOOLF
Prsni premer [cm]
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Drevesna vrsta

Število

Povprečni

Najmanjši

Največji

bukev

294

38

16

89

črni bor

74

23

11

43

dob in graden

37

38

21

82

duglazija

20

75

57

90

javor

19

39

25

65

jelka

87

42

10

101

puhasti hrast

76

18

10

40

smreka

280

47

15

88
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Slika 3: Prostorska razporeditev vzorčenih lokacij in velikost vzorca po drevesnih vrstah
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Zaključki

Boljše poznavanje gostote lesa ter dejavnikov,
ki vplivajo nanjo, je temelj za usmerjeno in
intenzivneše gospodarjenje v gozdovih z višjo
kakovostjo. Zbrani podatki bodo sestavljali prvo
bazo podatkov o gostotah lesa v slovenskih
gozdovih, hkrati pa tudi osnovo za natančnejše
izračune vezanega ogljika. Podatki bodo strukturirani glede na drevesno vrsto, produktivnost
rastišča, nadmorsko višino itn. Cilj je postavitev
digitalne javno dostopne baze vsem zainteresiranim uporabnikom. Obenem bo baza služila
kot izhodišče za nadaljnje analize kakovosti
lesa, zlasti mehanske lastnosti, ki so ključne pri
uporabi lesa za konstrukcijske namene. Lastnosti
lesa in razpoložljivost drevesnih vrst so osnova za
razvoj gozdno-lesne verige glede novih tehnologij,
razvoja novih biomaterialov in potenciala rabe
lesa različnih kakovosti z optimalnimi izkoristki.
GozdVestn 78 (2020) 5-6
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Private Forest Owners’ Social Economic Profiles Weakly
Influence Forest Management Conceptualizations
Socialnoekonomske značilnosti zasebnih lastnikov gozdov ne
vplivajo veliko na razumevanje gospodarjenja z gozdom
Izvleček
Kljub veliko raziskavam na temo razumevanja
gospodarjenja z gozdom med zasebnimi lastniki
gozdov pa je le malo znanega o tem , kaj vpliva na
različno razumevanje gospodarjenja z gozdom.
Prispevek predstavlja nadaljevanje kvantitativnih
modelov na področju konceptov gospodarjenje
z gozdom, ki jih prepoznamo med evropskimi
zasebnimi lastniki. S pomočjo modeliranja z
latentnimi spremenljivkami smo preučevali, kako
socialnoekonomske značilnosti, kot so starost,
dohodek, izobrazba, letni posek ter velikost in
vrsta posesti, vplivajo na specifično razumevanje
gospodarjenja z gozdom. Na reprezentativnem
vzorcu 754 zasebnih lastnikov gozdov iz Slovenije smo uporabili strukturno modeliranje, in
sicer vzročni model MIMIC. Model MIMIC je
potrdil vpliv šestih spremenljivk na tri koncepte
gospodarjenja z gozdom: vzdrževalski koncept
gospodarjenja, ekosistemski koncept in ekonomski koncept. Najpomembnejša dejavnika
percepcije sta bila izobrazba in vrsta posesti.
Vzdrževalski koncept gospodarjenja je prevladoval pri nižje izobraženih starejših čistih kmetih
ali polkmetih, ki delajo na manjših družinskih
kmetijah in opravljajo redne sečnje. Ekonomski
koncept je bil bolj izražen pri osebah z višjo
izobrazbo in večjo odvisnostjo od prihodkov od
poseka. Ekosistemski koncept je prevladoval med
mladimi, bolje izobraženimi lastniki majhnih
posesti in, presenetljivo, ne med nekmeti, temveč
med kmeti z majhnih družinskih kmetij. Vendar
pa je bil delež pojasnjenosti konceptov s šestimi
socialnoekonomskimi spremenljivkami nizek;
gibal se je od 2,4% do 5,1% variabilnosti. Če
upoštevamo ugotovljen vpliv izobrazbe in vrste
posesti na razumevanje gospodarjenja z gozdom
ter povečamo raven izobrazbe in delež neaktivnih
lastnikov skladno s trendi v Evropi, lahko priča242

kujemo premik od tradicionalnega vzdrževalskega
koncepta k ali ekonomskemu konceptu ali pa k
ekosistemskemu konceptu gospodarjenja. Kljub
majhnemu vplivu socialnoekonomskih značilnosti lastnikov na konceptualizacijo gospodarjenja
z gozdom bi se odločevalci morali zavedati tega
trenda in aktivno skušati preprečiti polarizacijo
konceptov gospodarjenja z gozdom.
Ključne besede:lastniki zasebnih gozdov; koncepti
gospodarjenja z gozdom; izobrazba; družinska
kmetija; vzročni modeli; strukturno modeliranje
Objavljeno v:
FICKO, Andrej. 2019. Private forest owners'
social economic profiles weakly influence forest
management conceptualizations.

Forests 11, 956: 14 str.
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.3390/f10110956
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Sensitivity analysis, calibration and validation of a phenology
model for Pityogenes chalcographus (CHAPY)
Analiza občutljivosti, umerjanje in potrditev fenološkega modela za
Pityogenes chalcographus (CHAPY)
Poudarki
• Razvili smo fenološki model za šesterozobega
smrekovega lubadarja, Pityogenes chalcographus.
• Model precej natančno simulira sezonsko
dinamiko P. chalcographus.
• Analiza občutljivosti je določila modelske
parametre z največjim vplivom.
• CHAPY je bil umerjen in potrjen za Slovenijo.
• Razvoj modela je razkril več vrzeli v znanju o
biologiji P. chalcographus.
Izvleček
Namen te raziskave je bil razviti, umeriti in potrditi
celovit fenološki model za prostorsko in časovno
simulacijo sezonskega razvoja šesterozobega
smrekovega lubadarja Pityogenes chalcographus
(CHAPY). Podatke za potrditev modela smo
zbrali s spremljanjem fenologije šesterozobega
smrekovega lubadarja na osmih vzorčnih ploskvah
v Sloveniji v letih 2017 in 2018 ter s hkratnimi
meritvami temperature zraka in skorje. Prognoze
smo izdelali s pomočjo temperature zraka iz
sistema INCA (Integrated Nowcasting through
Comprehensive Analysis), ki se uporablja za
izračun efektivne temperature skorje za razvoj
podlubnika. Ker je biologija P. chalcographus slabo
raziskana, smo uporabili analizo občutljivosti za
določitev najpomembnejših parametrov modela.
Učinek prvega reda (glavni učinek) je bil največji
za spodnji razvojni prag (angl. lower developmental threshold - DTL), učinek drugega reda
(interakcijski, skupni učinek) pa je bil največji
za optimalno temperaturo (TO). DTL smo umerili
z iterativnim postopkom in najboljši rezultat z
najmanjšo povprečno absolutno napako (angl.
mean absolute error - MAE) je bil dosežen pri
7,4°C. Efektivne temperature v razponu od TO
do zgornjega razvojnega praga smo izračunali
z nelinearno funkcijo, katere parametri so bili
ustrezno umerjeni. Prag spomladanskega datuma,
GozdVestn 78 (2020) 5-6

ko se začne izračunavati model, je bil umerjen z
iterativnim postopkom in nastavljen na 9. marec,
ki je imel najmanjšo MAE. Prvi spomladanski
napad podlubnikov na navadni smreki je bil ocenjen z uporabo spodnjega praga 15,6°C za letenje
in povprečno vsoto efektivnih temperatur 216,5
stopinj dni (sd) od 9. marca naprej. Zabeležena
povprečna vsota efektivnih temperatur, potrebna
za popoln razvoj ene generacije hroščev, je bila
652,8 ± 22,7 sd, napovedana povprečna vsota
efektivnih temperatur pa je bila 635,4 ± 31,4 sd.
Ponovni pojav starševskih hroščev (sestrska
generacija) je nastopil, ko je bilo doseženih 52,7%
minimalne vsote efektivnih temperatur za popoln
razvoj. Relativno trajanje razvojnih stopenj jajčeca,
ličinke ter kombinacije bub in mladih hroščev
je bilo 9,4%, 58,2% in 32,4%. Množično rojenje
se je zaključilo konec avgusta, ko je bila dolžina
dneva krajša od 13,6 h, kar smo določili z neodvisnim vzorcem podatkov s 1.017 feromonskih
pasti. Pojav diapavze pri dolžini dneva < 13,6 h
je vključen v model kot domneva. Uspešnost
hibernacije vzpostavljenega zaroda se ocenjuje
glede na doseženo razvojno stopnjo generacije
na 31. december. Za potrditev modela smo primerjali časovno uskladitev fenoloških dogodkov
na terenu s predvidenimi dogodki z modelom,
pri čemer smo uporabili 30-minutne podatke o
temperaturi zraka na raziskovalnih ploskvah na
terenu ter urne podatke iz INCA. Začetek prvega
spomladanskega rojenja smo ocenili z MAE 5,6
dni. Prvi spomladanski napad kontrolnih nastav
je bil ocenjen z MAE 6,0 dni. Napovedani začetek
pojavljanja naslednje generacije hroščev je bil
ocenjen z MAE 2,1 dneva. Poleg tega CHAPY
simulira število generacij. CHAPY je bil uspešno
vključen v dve javno dostopni spletni aplikaciji.
Razvoj modela je razkril več vrzeli v poznavanju
fenologije P. chalcographus ter tako ponudil priložnost za nadaljnje raziskave drugega najbolj
243
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škodljivega podlubnika na navadni smreki v
srednji Evropi ter za nadaljnje izboljšave modela
CHAPY. V članku razpravljamo o morebitnih
aplikacijah modela za spremljanje in upravljanje
P. chalcographus.
Ključne besede: šesterozobi smrekov lubadar,
izbruh žuželk, gradacija, dinamika populacije,
voltinizem, ekološko modeliranje, feromonska
past, kontrolna nastava, monitoring, spremljanje

Objavljeno v:
OGRIS, Nikica, FERLAN, Mitja, HAUPTMAN,
Tine, PAVLIN, Roman, KAVČIČ, Andreja,
JURC, Maja, DE GROOT, Maarten. 2020. Sensitivity analysis, calibration and validation of a
phenology model for Pityogenes chalcographus
(CHAPY)

Ecological modelling 430, 109137: 13 str.
Povezava do celotnega prispevka:
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Ob 30 letnici programa Interreg projekt Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška Carnivora Dinarica izbran za Interreg
zgodbo o uspehu
Interreg, osrednji mehanizem Evropske unije za
spodbujanje čezmejnega sodelovanja na ravni
regij in držav v korist vseh prebivalcev Evropske
unije, v letu 2020 obeležuje 30. obletnico. Ob
tej priložnosti je Evropska komisija objavila
dokument z osnovnimi podatki o programu in
med osem uspešnih zgodb programa uvrstila
tudi projekt programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška Carnivora Dinarica. Projekt,
ki ga vodi raziskovalna skupina na Oddelku za
biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je usmerjen v čezmejno sodelovanje in
ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje
populacij velikih zveri v severnih Dinaridih.
Projekt Carnivora Dinarica vodi raziskovalna
skupina Biotehniške fakultete, ki preučuje ekologijo živali. Skupaj s partnerji, Zavodom za gozdove
Slovenije, Občino Pivka, Veterinarsko fakulteto
iz Zagreba, WWF Adria, Primorsko-goransko

županijo, Gradom Vrbovsko in Narodnim parkom
Risnjak, vlagajo vsa svoja strokovna znanja in
izkušnje v izboljšanje sobivanja ljudi in velikih
zveri na območju severnih Dinaridov (Notranjske
v Sloveniji in Gorskega kotarja na Hrvaškem).
Sobivanje ljudi in velikih zveri v severnih Dinaridih sega v daljno preteklost in je dediščina, ki
je treba negovati še naprej. Da bi približali velike
zveri prebivalcem območja bodo v Krpanovem
domu v Pivki postavili intrepretacijski center o
velikih zvereh ter o sobivanju ljudi in zveri. Središče bo tudi po izteku projekta osrednja točka
dinarsko-kraškega prostora Slovenije in Hrvaške
za prikaz in širjenje vseh orodij in znanj o velikih
zveri ter usmerjanja obiska v celotnem območju
severnih Dinaridov.
Evropska komisija je projekt umestila med
zgodbe o uspehu, ker varovanje biodiverzitete in
ekosistemov ne pozna meja in prav zato je meha-

Slika: Ris (foto: M. Vranič)
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nizem Interreg ustrezen instrument za reševanje
okolijskih izzivov. Slovenija in Hrvaška si delita
obsežno območje čezmejnih, strnjenih gozdov, ki
so habitat pomembnih populacij rjavega medveda,
volka in risa. Projektni partnerji z obeh strani meje
si v okviru Interreg projekta Carnivora Dinarica
aktivno prizadevajo ohraniti ne samo populacije
velikih zveri ampak tudi njihov habitat.
Mag. Aleksandra Majić-Skrbinšek, z Oddelka
za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je pri tem opozorila na pomen koordiniranja
strategij upravljanja s populacijami velikih zveri v
obeh državah in odpravljanja vrzeli v čezmejnem
upravljanju velikih zveri: »Velike zveri imajo svoj
habitat v obeh državah in za ohranitev, ne samo
zveri, ampak tudi pozitivnega odnosa do sobivanja
z njimi, je pomembo, da se strategije in ukrepi ter
seveda aktivnosti na terenu ustrezno usklajujejo.«
Projekt Carnivora Dinarica poteka od septembra 2018 in se bo izvajal do konca februarja 2021,
skupaj 30 mesecev in sicer na Natura 2000 območjih Javorniki - Snežnik in Notranjski trikotnik
v Sloveniji ter območju »Gorski kotar i Sjeverna
Lika« na Hrvaškem. Na sklenjenem čezmejnem
gozdno območju, ki je edinstveno v Srednji Evropi,
je od velikih zveri prisoten rjavi medved, volk in
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ris. Ohranjanje njihove dolgoročne prisotnosti
je izjemnega pomena za varovanje biodiverzitete
in ekosistemov čezmejnega prostora Slovenije in
Hrvaške.
Evropska komisija je projekt Interreg V-A
Slovenija-Hrvaška Carnivora Dinarica umestila
med zgodbe o uspehu, ker ocenjuje, da prav
takšno, čezmejno sodelovanje v okviru projekta
Interreg in širše, zagotavlja, da bodo biodiverziteta
in ekosistemi ohranjeni.
Mehanizem Interreg tako že od leta 1990 dokazuje, da meje niso ovira in da je uspel Evropejce
povezati za reševanje skupnih izzivov ter oblikovanje novih priložnosti za čezmejno sodelovanje.
Celotni dokument s 30-letno statistiko mehanizma Interreg je dosegljiv na spletnem http://
www.interact-eu.net/sites/default/files/news/doc/
interreg30_factsheet_en.pdf
Tina Drolc in mag. Aleksandra Majić Skrbinšek
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Gozdarstvo v času in prostoru
Knjiga: Čar gozda
V založbi Turistično in kulturnega društva Naše
gore list in Zavoda za gozdove Slovenije, v zbirki:
SLOVENIJA DEŽELA LEGEND, je izšla knjiga
z naslovom: ČAR GOZDA – v slovenski ljudski
dediščini, avtorice Dušice Kunaver, ob uvodu
Borisa Rantaše, ter zaključni misli Jožeta Prah
in Mateje Kišek. Oblikovalec je Sandi Bertoncelj,
ilustracije so iz starih publikacij, z naslovno fotografijo Jožeta Prah, ki predstavlja lipe s Trške gore
pri Novem mestu. Natisnjena je v 300 izvodov, z
192 stranmi in razdeljena na 10 poglavij.
»Naš človek je vedno bil povezan z gozdom s
tisto prabitno močjo, ki je v naši deželi omogočala
življenje. Drevo je spremljalo našega človeka od
lesene zibelke do lesene krste. Hišo je v večini
naših pokrajin zgradil iz lesa, naredil je leseno
mizo, lesen stol in leseno skrinjo. Jedel je z
leseno žlico iz lesene sklede. Oral je z drevesno
rogovilo, ki jo je imenoval drevo tudi še dolgo
potem, ko rezilo pluga ni bilo več leseno.
Gozdovi so neločljivo povezani z družbo in
njeno dediščino, odnos do gozda pa je odraz
kulture družbe. V Sloveniji smo zavezani vrednotam trajnostnega, sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki so jih
zasnovali predniki, jih prenašali iz roda v rod,
sodobna gozdarska stroka pa jih razvija naprej. V
gospodarjenje z gozdom je vključeno tudi varovanje naravne in kulturne dediščine v gozdovih.

Gozd je ključni element trajnostnega razvoja.
Simbioza z Gozdom, Naravo in viri ter človekom,
daje pridih vseživljenjskega snovanja učenja in
medgeneracijskega druženja. Gozdovi, v katerih
potekajo procesi podobni naravnim procesom
in kjer zgradba in oblika sestojev nista bistveno
spremenjeni bodo tisti, ki se bodo v prihodnje
znali prilagoditi najrazličnejšim spremembam.
Se sliši enostavno?
Ko se današnja znanost skloni do znanja preprostega ljudstva, a se obenem zaveda, da ima
svoje korenine ravno v stoletnih izkušnjah tega
istega ljudskega znanja - je to lepo in dragoceno
priznanje, ki velja za vse stroke. Tiho medsebojno
spoštovanje med znanostjo in ljudskim znanjem
odmeva z enako žlahtnostjo, kot če ljudska pesem
zazveni s koncertnega odra.«
To je kratka vsebina knjige, ki se lahko naroči:
http://kunaver.com/
Izdaja knjige se je odvila ob zaključku Tedna
gozdov 2020 na Trški gori pri Novem mestu, pod
400 in več let starih lipah, kjer je v organizaciji
Zavoda za gozdove Slovenije, Društva vinogradnikov Trška gora in Centrom Biotehnike
in Turizma, Grm Novo mesto, spregovorila
avtorica knjige Dušica Kunaver, udeleženci pa
so brali iz knjige in družno zapeli ter nazdravili
lepotam Gozda.
Jože Prah

Slika 1: Naslovnica in zadnja stran knjige (foto: J. Prah)
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Slika 2: Osrčje lipe na Trški Gori (foto: J. Prah)
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Slika 3: Pogovor z avtorico knjige, Dušico Kunaver (foto: J. Prah)
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Slika 4: Pred pričetkom predstavitve knjige Čar gozda na Trški Gori (foto: J. Prah)
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Zimsko pogozdovanje zatravljenih površin
Zimsko pogozdovanje travišča s črnim borom sem
izvedel leta 1958, ko sem bil v službi na Poslovni
zvezi Javornik na Rakeku. Poslovne zveze so
upravljale zasebne gozdove v Sloveniji v času od
leta 1957 do leta 1960. Površina objekta, ki smo
ga pogozdili s semenom črnega bora je bila velika
približno 1 hektar. Objekt se je nahajal na južnem
vznožju Slivnice nad Cerkniškim jezerom. Bil je
to opuščen pašnik na gozdnem rastišču hrasta
cera s črnim gabrom.
Pogozdovali smo s setvijo semena črnega bora v
mesecu februarju. Ob času setve je bil teren prekrit
s približno 20-25 cm debelo snežno odejo. Za enakomerno razporeditev semena na pogozdovalni
površini se je sejalec orientiral po sledeh svojih
stopinj v snegu in po sledeh posejanega semena.
Setev semena v snegu ima več prednosti.
Seme se napoji z dovolj veliko količino vlage, ki
je semenu potrebna za klitje. Voda talečega snega
spere seme iz travnih bilk, tako, da seme dobi
kontakt z zemljo. Seme je skrito pred pticami.
Trava ugodno vpliva na uspeh pogozdovanja s
setvijo semena na traviščih, ker s svojo senco
ščiti mlado, nežno mladje pred sončno pripeko.
Uspeh tega pogozdovanja je bil nad vsemi
pričakovanji. Ocenil sem, da se je v glavnem iz
vsega posejanega semena razvilo mladje. Iz preventivnih razlogov, smo sejali nekoliko gosteje kot
bi bilo potrebno. Dovolj bi bilo že 2 - 3 semena
na 1 m2 površine. V tretjem letu starosti mladja,
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ko je mladje že prerastlo sloj trave je travniški
požar uničil celotno pogozdeno površino. Metoda
zimskega pogozdovanja travišč s setvijo semena v
snegu je neprimerno cenejša od pogozdovanja s
sadikami. Strošek predstavlja samo nabava semena
in delo sejalca. Pri tem načinu pogozdovanja ni
potrebna nikakršna draga nega mladja. Pomembni
pogoji za uspešno zimsko pogozdovanje so v tem,
da mora seme dobiti stik z mineralnim slojem
tal, seme mora ob času klitja vsebovati dovolj
veliko količino vode, pred sončno pripeko pa
mora mladje v prvi fazi rasti ščititi primerno
gost sloj trave.
Mislim, da bi bilo lahko uspešno zimsko
pogozdovanje travišč s setvijo semena tudi z
nekaterimi drugimi drevesnimi vrstami na njim
primernih rastiščih.
Tovrstna uspešna inovativna metoda zimskega
pogozdovanja se močno približa delovanju narave,
odnosno jo posnema. Verjetno bi bila metoda
zimskega pogozdovanja s semenom zelo uspešna
metoda pri pogozditvi in ozelenitvi opuščenih
travišč na Krasu, kakor tudi travišč v Istri in Dinaridih, na površinah, kjer je opuščeno pašništvo.

Slavko Petrič, univ. dipl. ing. gozd.
Postojna
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Slika: Pogled v nebo(foto: P. Razpet)
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Uvodnik
Je mogoče pripisati vrednost vsem ekosistemskim
storitvam, ki jih nudi gozd?
Gozdovi imajo številne funkcije. Nekatere od njih, npr. pridobivanje lesa, je razmeroma preprosto ovrednotiti, medtem ko je druge (estetska vrednost, čiščenje zraka …) skoraj nemogoče.
V okoljevarstvu se je pred časom začel uveljavljati izraz ekosistemska storitev, prek katerega naj bi
sistemsko ovrednotili koristi, ki jih imamo ne samo od gozda, ampak tudi od narave na splošno.
Številka vestnika, ki je nastajala čez poletne mesece, se osredotoča predvsem na proizvodne funkcije
gozda. Prvi prispevek obravnava vpliv naklona terena na poškodbe tal pri gozdni proizvodnji.
Pri spravilu lesa naklon terena poveča obremenitev na nižje ležečih kolesih. Enakomerneje, ko
so kolesa obremenjena, manjša je globina kolesnic in s tem manjše poškodbe tal. Če lahko zelo
preprosto ovrednotimo ceno lesa, ki ga po vlakah prepeljemo na gozdno cesto, pa težje ovrednotimo ceno škode, ki jo povzročijo napačno načrtovane vlake in sečne poti ter njihova nestrokovna
uporaba. Škoda se nanaša tako na porušeno strukturo tal kot tudi na ves mikro- in makrosvet
v gozdnih tleh ter vpliva na njihovo mesto v nadaljnji prehranski in ekološki verigi. Način dela
v gozdu mora omogočati, da je po končanem posegu v gozdni ekosistem v čim krajšem času
mogoča vzpostavitev prvotnega stanja. Na področju gozdnih prometnic obstajajo programi, kot
je npr. iFOS, ki omogoča ugotavljanje vpliva naklona terena na mejno vrednost vode v tleh, pri
kateri je vožnja izbranega stroja na posameznih tleh še okoljsko sprejemljiva. Pri tem je potrebno
upoštevati tudi delež humusa in skeleta v tleh. Uporaba tovrstnih orodij bi morala postati stalnica
pri gozdarjih, ki načrtujejo gozdne prometnice, obenem pa tudi pri strojnikih, ki jih uporabljajo.
Drugi članek se osredotoča na tako imenovane druge gozdne dobrine; pridobivanje medu v
gozdovih. V nekaterih delih Slovenije je gozdni med pomemben vir zaslužka, ki je tesno povezan
s pravilno lokacijo in časom postavitve panjev. Pri tem je zelo preprosto postaviti ceno enemu
kilogramu medu. Težje bi bilo ovrednotiti pomembnost čebel, ko te nabirajo nektar in s tem
oprašujejo določena drevesa in druge rastline ter jim tako omogočijo razmnoževanje ali da
nabirajo mano različnih vrst žuželk in tako vplivajo na prehrambno verigo nekaterih ptic. Leta
2006 sta raziskovalca Losey in Vaughan ocenila vrednost storitev, ki jih opravijo žuželke v ZDA,
na 57 milijard dolarjev na leto. Upoštevala sta naslednje koristi za gospodarstvo: opraševanje
rastlin, njihovo vlogo v prehrani divjih živali, odstranjevanje in dekompozicijo iztrebkov živali
ter omejevanje škodljivcev.
Tretji prispevek je namenjen urbanim drevesom, ki so navadno razmeroma nezanimiva z vidika
ekonomske vrednosti lesa, vendar pa imajo urbani gozdovi in urbana drevesa izjemno pomembne
ekološke in socialne funkcije: izboljšujejo kakovost zraka, ugodno vplivajo na temperaturo in
vlažnost zraka, zmanjšujejo površinski odtok vode, ugodno vplivajo na mentalno in fizično
zdravje ter počutje ljudi. Predstavljajo habitate za prostoživeče živali, s čimer povečujejo biotsko
pestrost v okolju. Premišljeno razporejena drevesa zmanjšujejo potrebe po hlajenju stavb ter
ugodno vplivajo na vrednost nepremičnine.
Kakšna je torej cena gozda? Glede nujnosti določanja vrednosti narave se pojavljata dve stališči.
Ena stran želi določiti jasne kvantitativne kriterije njihove vrednosti. Menijo, da bi bilo načrtovanje in reševanje konfliktov ter težav različnih interesnih skupin tako bolj objektivizirano in
lažje. Vsaka storitev gozda bi bila namreč lahko ovrednotena s ceno. Drugi pa se s konceptom
ne strinjajo v celoti, saj z nalepkami s ceno gozd opišemo kot blago. Vsako blago pa je nazadnje
tržno in zamenljivo, kar pa gozd nikakor ni.
Mitja Skudnik in Polona Hafner
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Znanstvena razprava
Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa
Slope and Soil Damages During Forest Operations

Anton POJE1, Martin ZIESAK2, Matevž MIHELIČ1, Boštjan HRIBERNIK1, Vasja LEBAN1
Izvleček:
Poje, A., Ziesak, M., Mihelič, M., Hribernik, B., Leban, V.: Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa;
Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 26. Prevod
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Naklon terena v kombinaciji s fizikalnimi lastnostmi strojev potencialno vpliva na poškodbe tal pri gozdni
proizvodnji. V raziskavi smo z analizo globine kolesnic na dveh objektih ter analizo podatkov programa iFOS
ugotavljali vpliv naklona vlak in sečnih poti na globino kolesnic. Poleg tega smo proučili medsebojni vpliv naklona
in dejavnikov tal, kot so vlažnost tal ter delež humusa in skeleta, na dopustnost sečnje in spravila s sodobnimi
tehnologijami z okoljskega vidika. Rezultati kažejo, da globina kolesnic v realnih razmerah narašča z naklonom
prometnic, vendar pa ta vpliv ni statistično značilen. Na podlagi rezultatov ocenjujemo, da je z vidika poškodb
tal gozdna proizvodnja brez večjih prilagoditev dopustna pri naklonih terena do 15 %. Po drugi strani pa lahko
s prilagoditvami stroja, načina ter organizacije dela (npr. dela v ugodnih talnih razmerah, pri nizki vlažnosti tal,
večjem deležu skeleta in humusa) gozdna proizvodnja poteka tudi na večjih naklonih terena.
Ključne besede: gozdarstvo, pridobivanje lesa, gozdna tla, poškodbe tal, kolesnice
Abstract:
Poje, A., Ziesak, M., Mihelič, M., Hribernik, B., Leban, V.: Slope and Soil Damages During Forest Operations;
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 7-8. In Slovenian, abstract and summary in
English, lit. quot. 26. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Slope of the terrain, combined with the physical characteristics of the machines, has a potential impact on the
damage to forest soil during forest operations. In our research, we have determined the impact of the slope of
the skid and harvester trail on the depth of the ruts based on measurements on two objects and the data analysis
of the iFOS program. In addition, we investigated the mutual impact of slope and soil factors, e.g. soil moisture
and humus and skeleton content, on the acceptability of forest operations with modern technologies from an
environmental point of view. The results show that under real conditions the depth of the ruts increases with
the slope of the trails, but its effect is not statistically significant. Based on the results, we evaluate that from
the point of view of soil damage, forest operations are allowed without major adjustments on slopes up to 15%.
On the other hand, with adjustments to the machine and to the working method and organization (e.g. work
in favorable soil conditions, low humidity, greater skeletal and humus content) forest operations can be carried
out even on steeper slopes.
Key words: forestry, forest operations, forest soil, soil damage, ruts
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UVOD

INTRODUCTION

Kolesnice na gozdnih tleh so vidne posledice
vožnje gozdarskih strojev in nastanejo kot posledica uravnoteženja med tlakom koles in nosilnostjo tal. Spremembe tal so odvisne od lastnosti
strojev, in sicer predvsem od njihove mase ter

1
2

naležne površine koles ali gosenic, pa tudi od
lastnosti tal, kot so vlažnost, tip, tekstura, delež
skeleta in humusa (Horn R. in sod., 2004; Košir
B., 2010; Lüscher P. in sod., 2016).
Na ravnini je tlak koles na tla, poleg števila in
lastnosti koles, odvisen tudi od razporeditve mase
stroja oziroma njegovega težišča. Tako je pri strojih

Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, 1000 Ljubljana
School of Agricultural, Forest and Food Sciences, Länggasse 85, 3052 Zollikofen, Švica
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za sečnjo in praznih polprikoličarjih približno
40 % mase na zadnjem delu stroja ter 60 % na
sprednjem. Pri gozdnem delu se razporeditev mase
stroja spreminja. Pri zgibnem polprikoličarju sta
zaradi bremena kar dve tretjini mase na zadnjem
delu stroja (Akay A. E. in sod., 2007; Košir B.,
2010). Na pobočju se zaradi spremembe položaja
oziroma naklona stroja razporeditev mase stroja
dodatno spremeni: pri spravilu navzdol se poveča
obremenitev na sprednji del stroja, pri spravilu
navzgor pa na zadnji (Marenče J. in Košir B., 2006).
Podobno se pri vožnji vzporedno po plastnici
težišče stroja pomakne na spodnjo stran (slika 1).
Z naklonom terena se povečuje verjetnost za
zdrs koles, ki nastane v trenutku, ko nosilnost
tal glede na strižne sile popusti pod obodno silo
koles. Na zdrs kolesa poleg lastnosti pnevmatik,
opreme in stroja vplivajo tudi lastnosti tal, kot so
na primer vlažnost in delež skeleta ter orografija
(Hittenbeck J., 2013; Marenče J., 2005; Owende
P. M. O. in sod., 2002). Zdrs koles1, večji od 25 %,
povzroči popolno odstranitev zgornjih plasti tal,
veča verjetnost nastanka globokih kolesnic ter
posledično pojav erozije. Z okoljskega vidika so
zato največji nakloni terena pri delu z zgibnim
polprikoličarjem v najugodnejših razmerah (npr.
vlažnost tal) omejeni na 60 % (Hittenbeck J., 2013).

Sprememba težišča stroja pomembno vpliva
na obremenitev tal in povečuje dovzetnost za
nastanek poškodb tal. Z večanjem naklona vlake
pri uporabi zgibnega traktorja se večata zbitost tal
(t.i. suha navidezna gostota tal) in globina kolesnic, zmanjšuje pa se poroznost tal. Spremembe
fizikalnih in kemičnih lastnosti tal se pojavljajo
tudi v polmetrskem pasu ob vlaki. Pri naklonu
nad 20 % so globine kolesnic značilno večje kot
pri manjših naklonih, ne glede na število prehodov stroja (Naghdi R. in Solgi A., 2014; Naghdi
R. in sod., 2020; Solgi A. in sod., 2019; Solgi A.
in sod., 2015). Vpliv naklona na globino kolesnic
se občutno poveča pri sedmih ali več prehodih
zgibnega polprikoličarja. Razlike v globinah
kolesnic so večje pri naklonih terena nad 10 %
(Pasemann S. in Erler J., 2016).
V Sloveniji je opazen trend večanja števila in
obsega sanitarnih sečenj, ki so posledica obsežnih
vetrolomov in namnožitve podlubnikov. Sečnja
in spravilo lesa se v takih nevarnih razmerah
neredko opravljata s pomočjo strojev, vse pogosteje
tudi na bolj strmih naklonih terena, ki pa lahko
krepko presegajo ugodne terenske razmere, ki so
v Normativih gozdnih del (Uredba o koncesiji za
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije,
2010) opredeljene s povprečnim naklonom do

Slika 1: Shematski prikaz povečanja obremenitve stroja na strmem terenu (vir: Košir B., 2010: 26)
Figure 1: Schematic display of increased machine load on steep terrain (source: Košir B., 2010: 26)

Zdrs merimo v odstotkih – to je razmerje med razdaljo, ki jo kolo dejansko opravi, in obsegom kolesa. Pri obsegu
kolesa en meter pomeni 25 % zdrs dejansko razdaljo, ki jo je kolo prevozilo, 1,25 m.
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10 %. V Sloveniji še ni bilo opravljene raziskave, ki
bi se poglobila v povezavo med naklonom terena in
poškodbami tal, tuje raziskave pa so bile pretežno
opravljene na nekarbonatnih kamninah, katerih
delež je v slovenskih gozdovih manjši (Urbančič
M. in sod., 2005). Zato smo med raziskavo v
okviru projekta z naslovom Vpliv strojne sečnje na
gozd in določanje meril za njeno uporabo (številka
V4-1624) želeli ugotoviti: a) ali se globina kolesnic
na vlakah in sečnih poteh spreminja z njihovim
naklonom, in b) kolikšen je medsebojni vpliv
naklona in drugih dejavnikov tal, kot so vlažnost
tal, delež humusa in delež skeleta, na dopustnost
sečnje in spravila s sodobnimi tehnologijami. Ker
smo v raziskavi želeli ugotoviti skupni dolgoročni
vpliv gozdne proizvodnje v preteklosti na tla, smo
objekte izbrali naključno vendar brez natančnega
poznavanja prejšnjega časovnega poteka gozdne
proizvodnje ter uporabljene tehnologije.

2
2

METODA DELA
METHODS

Za uresničitev prvega dela raziskave smo izbrali
dva objekta, in sicer na območju Pokljuke ter
na območju Gozdnogospodarske enote (GGE)
Zaplana v Gozdnogospodarskem območju (GGO)
Ljubljana.
Na objektu na Pokljuki, kjer je potekala delavnica v sklopu projekta V4-1624 (Poje A. in sod.,
2019), smo naključno izbrali tri sečne poti v
odseku 53D, ki je v celoti v lasti Republike Slovenije. V preteklosti so služile predvsem za spravilo
lesa z zgibnimi polprikoličarji ali gozdarskimi
polprikolicami. Na izbranih sečnih poteh smo
na vsakem metru izmerili globino kolesnic in
ocenili kamnitost podlage. Globino kolesnice
smo izmerili z orodjem, ki smo ga uporabljali že v prejšnjih raziskavah v okviru projekta
V4-1624 (GTE, 2018). Meritev je bila izvedena na
centimeter natančno na globlji od obeh kolesnic. Za vizualno oceno kamnitosti podlage smo
uporabili tri kategorije: a) zemljata podlaga, b)

2
3

podlaga s posameznimi kamni in c) zelo kamnita
podlaga. Zadnja kategorija je v večini primerov
pomenila, da je kolesnica segala do matične
podlage. Poglavitni razlog za to so bila plitka tla.
Naklon izbranih sečnih poti smo pridobili iz
digitalnega modela višin (LiDAR snemanje natančnosti 1 m) s programskim orodjem ArcGIS
Desktop 10.5® (Esri Inc.). Dobljene podatke
smo skupaj s podatki meritev s terena obdelali v
programu MS Excel 2010®, kjer smo na podlagi
razlik v nadmorski višini med točkami izračunali
naklone. Skupna dolžina analiziranih sečnih poti
znaša 355 metrov.
Na objektu v GGE Zaplana je bila metodologija zbiranja podatkov drugačna, podatki so
bili zbrani v okviru izdelave diplomske naloge
(Ogrin G., 2019). Vzorčenje globin kolesnic je
potekalo vzdolž poljubno določene navidezne
linije, dolge 14 kilometrov (slika 2). Na terenu
smo pri vsakem prehodu čez vlako ali sečno pot
popisali globino najgloblje kolesnice, naklon prometnice ter ocenili kamnitost podlage. Globino
smo izmerili z metrom in palico kot razdaljo med
višino raščenih tal in dnom kolesnice, naklon
pa z naklonomerom. Skupno je navidezna linija
90-krat prečila prometnice na terenu in za vsako
prečenje smo zbrali zahtevane podatke – skupaj
torej 90 popisov. Točke, kjer je navidezna linija
prečila vlako ali sečno pot, so bile v 97,7 % na
zasebnih zemljiščih2.
Drugi del raziskave, ko smo ugotavljali vpliv
različnih dejavnikov na možnost izvajanja gozdne
proizvodnje pri različnih naklonih terena, temelji
na analizi podatkov programa iFOS (»integrated
Forest Operations Software«), ki je nadgradnja
programa ProFor, nastalega v sklopu nemškega
projekta Physikalischer Bodenschutz im Wald
(Lüscher P. in sod., 2016). Program iFOS med
drugim omogoča ugotavljanje vpliva naklona
terena na mejno vsebnost vode v tleh, pri kateri
je vožnja izbranega tipa stroja na posameznih tleh
še okoljsko sprejemljiva3 (slika 3).

Izračun iz baze sestojev v letu 2018 Zavoda za gozdove Slovenije.
Okoljsko sprejemljiva vožnja je v tem kontekstu opredeljena kot vožnja, pri kateri se ne pojavi mešanje tal v kolesnicah.
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Slika 2: Potek navidezne linije vzorčenja v GGE Zaplana (avtor: M. Mihelič)
Figure 2: The extend of the imaginary sample line in Zaplana unit (author: M. Mihelič).
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Slika 3: Primer nastavitve parametrov za tla (levo) in stroj (sredina) ter poročila (desno) iz programskega orodja iFOS (prikaz: A. Poje)
Figure 3: An example of set parameters for soils (left) and the machine (middle), and the corresponding legacy report (right) of iFOS software (display: A. Poje)

Poje, A., Ziesak, M., Mihelič, M., Hribernik, B., Leban, V.: Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa

GozdVestn 78 (2020) 7-8

259

Poje, A., Ziesak, M., Mihelič, M., Hribernik, B., Leban, V.: Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa

Slika 4: Kategorije tal glede na teksturo tal ter občutljivost za poškodbe (obarvani del trikotnika označuje kategorijo tal, številka v oklepaju poleg oznake kategorije pa občutljivost za poškodbe) v programskem orodju
iFOS (prikaz: A. Poje)
Figure 4: Soil categories based on soil texture and sensitivity to soil damages (coloured part of the triangle indicates
soil category, the number in parentheses next to category mark indicates sensitivity to soil damages) from iFOS
software (display: A. Poje)

Mineralna tla so v teksturnem trikotniku
(slika 4) glede vsebnost gline, mulja in peska
ter občutljivosti tal za poškodbe razdeljena v
devet skupin, medtem ko za mokra, peščena in
skeletna tla ni podskupin. Preostali dejavniki, ki
vplivajo na nosilnost tal, so razdeljeni v dve ali
tri kategorije, in sicer:
• delež humusa: a) več kot 5 % in b) manj kot 5 %,
• delež skeleta: a) do 30 %, b) od 30 do 50 % in
c) več kot 50 %,
• naklon terena: a) do 15 % in b) 15 do 30 %.
Izračunana mejna vsebnost vode v tleh, ki se
izpiše na koncu poročila (slika 3, skrajno desno),
260

se linearno spreminja pri tlaku posameznega
kolesa na tla od 150 do 250 kPa, nad in pod temi
vrednostmi pa je vsebnost vode konstantna in
enaka najvišji oz. najnižji izračunani vrednosti.
Model spreminjanja vsebnosti vode v tleh temelji
na Atterbergovih mejah plastičnosti tal (Poršinsky
T. in sod., 2006). Pri izračunu vsebnosti vode
program iFOS vedno upošteva kolo z najvišjo
vrednostjo tlaka na tla med vsemi kolesi stroja.
Za pripravo in statistično analizo podatkov
smo uporabili programsko orodje MS Excel 2010®.
Poleg opisne statistike smo pri analizi odvisnosti
naklona in drugih dejavnikov tal uporabili linearno
regresijsko analizo.
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Slika 5: Vpliv naklona sečne poti na globino kolesnice glede na talno podlago na objektih na Pokljuki
(avtor: A. Poje)
Figure 5: Influence of machine trail slope on rut depth according to soil type on Pokljuka objects (author: A. Poje)

3
3

REZULTATI
RESULTS

Iz opisne statistike z objekta na Pokljuki je
razvidno, da je variabilnost globin kolesnic relativno velika in da se večje globine pojavljajo
predvsem na sečnih poteh z zemljato podlago
(sliki 5 in 6). Izračunan naklon sečnih poti znaša
od 2,1 do 48,5 %, v povprečju 18,5 %. Povprečna
globina kolesnic znaša 11,7 cm. Statistična analiza
je pokazala, da se globina kolesnic na splošno (tj.
neodvisno od kategorije kamnitosti podlage) veča
z naklonom sečne poti, vendar pa je povečevanje
zelo majhno (0,95 cm/10 % naklona) ter statistično
neznačilno (slika 5). Na zelo kamniti podlagi, kjer
globina kolesnic pogosto doseže matično podlago,
so bile kolesnice v povprečju globoke 6,8 cm, na
sečnih poteh s posameznimi kamni 3,0 cm globlje,
na sečnih poteh z zemljato podlago pa 8,1 cm
globlje. Globina kolesnic se veča z naklonom sečne
poti le na poteh z zemljato podlago, medtem ko se
na poteh s posameznimi kamni in zelo kamnito
GozdVestn 78 (2020) 7-8

podlago zmanjšuje (slika 5). V vseh treh primerih
se je vpliv naklona na globino kolesnic izkazal za
statistično neznačilnega.
Vpliv naklona sečne poti na globino kolesnic se
je izkazal visoko statistično značilen le na odseku
sečne poti 1 z zemljato podlago (R2 = 0,665;
p<0,000), kjer se je globina kolesnic večala s stopnjo 5,7 cm na 10 % naklona sečne poti (slika 6).
Enako kot na objektu na Pokljuki je bila tudi
na objektu na GGO Zaplana variabilnost globin
kolesnic relativno velika, ne glede na naklon
prometnic ter vrsto podlage (slika 7). Povprečen
naklon prometnic na objektu je znašal 14,0 %,
povprečna globina kolesnic pa 5,7 cm. Globina
kolesnic z naklonom prometnic se veča (0,61
cm/10 % naklona), vendar pa je vpliv statistično
neznačilen. Razlike v povprečnih globinah kolesnic so bile manjše kot na objektu na Pokljuki.
Kolesnice so bile najplitvejše na prometnicah,
kjer so se pojavljali posamezni kamni (5,4 cm),
ter najgloblje na prometnicah s kamnito podlago
(6,2 cm). V nasprotju z ugotovitvami na objektu
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Slika 6: Prikaz globine kolesnic, vrste podlage in podolžnih profilov proučevanih sečnih poti na Pokljuki (avtor:
A. Poje)
Figure 6: Display of rut depth, soil type and longitudinal profile of studies machine trails on Pokljuka (author: A.Poje)

Pokljuka so se globine kolesnic z naklonom večale
pri vseh treh kategorijah podlag, vendar pa je
bil vpliv naklona tudi v tem primeru statistično
neznačilen.
Pri analizi podatkov iz programa iFOS smo
ugotovili, da je dopustna vsebnost vode v mineralnih tleh za delo na manjših naklonih terena
večja kot na bolj strmih naklonih terena. Tako
na naklonih terena, manjših od 15 %, ter s stroji
z visokim specifičnim tlakom na tla (250 kPa
in več) lahko delo poteka v povprečju pri 5,3 %
višji vsebnosti vode kot na naklonih terena od
15 do 30 %. S stroji, ki imajo tlak na tla manjši
od 150 kPa, pa lahko delo poteka pri 11,4 % višji
vsebnosti vode na naklonih, manjši od 15 %, v
primerjavi z delom na bolj strmih terenih (tj. od
15 do 30 %).
Navedene povprečne vsebnosti vode v tleh
so lahko višje ali nižje, če poleg naklona terena
262

upoštevamo tudi druge lastnosti tal, ki so v
interakciji z naklonom terena (slika 8). Tako je
dopustna vsebnost vode pri vsebnosti humusa
več kot 5 % v povprečju za 0,9 % višja v primeru
uporabe strojev z visokimi tlaki na tla in za 2,3
% višja pri uporabi strojev z nižjimi tlaki na tla.
Pri vsebnostih humusa manj kot 5 % so dopustne
vsebnosti vode za enak odstotek (0,9 % in 2,3 %)
vode manjše od navedenih povprečnih vrednosti
vsebnosti vode na posameznih naklonih terena.
Vpliv kategorije mineralnih tal na dopustno
vsebnost vode je višji kot vpliv vsebnosti humusa,
in sicer se lahko dopustna vsebnost vode v tleh
na najbolj za poškodbe občutljivih tleh (slika 4,
kategorija 9) v povprečju zmanjša za 1,9 % pri
strojih s tlakom na tla 250 kPa in več ter 5,7 %
pri strojih s tlakom na tla, nižjim od 150 kPa. Na
manj občutljivih tleh (tj. tla kategorije 2) pa se
dopustna vsebnost vode lahko poveča za 1,7 %
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Slika 7: Vpliv naklona vlake in sečne poti na globino kolesnice glede na talno podlago na GGE Zaplana
(avtor: A. Poje)
Figure 7: Vpliv naklona vlake in sečne poti na globino kolesnice glede na talno podlago na GGE Zaplana
(avtor: A. Poje)

Slika 8: Dopustna vsebnost vode v tleh glede na naklon terena (<15 %, 15-30 %) in pritisk kolesa stroja na tla
(150 kPa, 250 kPa) ter delež humusa, kategorijo tal in delež skeleta (avtor: A. Poje)
Figure 8: Acceptable soil water content according to terrain slope (<15 % or 15-30 %) and soil pressure per tyre (150
kPa or 250 kPa), and share of humus, soil category and share of skeleton (author: A. Poje)
GozdVestn 78 (2020) 7-8
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pri strojih s tlakom na tla 250 kPa ter 4,6 % pri
strojih s tlakom na tla, nižjim od 150 kPa.
Vsebnost skeleta tal v povprečju najmanj vpliva
na spremembo povprečne dopustne vsebnosti
vode, in sicer se pri skeletu do 30 % v povprečju
zmanjša za 0,3 % ter poveča za 1,4 % pri skeletu
od 30 do 50 %. Na tleh, kjer vsebnost skeleta
preseže 50 %, je izvedba dela vedno mogoča ne
glede druge dejavnike.
Tla kategorije 1 (slika 4), kjer v teksturi tal prevladuje pesek, so za poškodbe najmanj občutljiva
in je zato delo na takih tleh vedno mogoče ne glede
na naklon terena, vsebnost vode, delež humusa in
delež skeleta. Enako velja za delo na gramoznih
in skeletnih tleh. Nasprotno pa delo na mokrih
tleh z okoljskega vidika ni mogoče ne glede na
naklon terena. Na naklonih terena, večjih od 15 %,
pri vseh tipih tal in talnih razmerah obstaja
nevarnost pojava erozije na sečni poti.

4
4

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

V raziskavi ugotavljamo, da naklon prometnic
na terenu, kjer so bile globine kolesnic popisane
brez natančnega poznavanja prejšnjega časovnega
poteka gozdne proizvodnje ter uporabljene tehnologije, na splošno ne vpliva na poškodovanost
tal. Eden od morebitnih razlogov je, da se skozi
daljše obdobje rabe prometnice vpliv naklona na
globino kolesnic prepleta z drugimi dejavniki, s
čimer se povečuje globina kolesnic po celotni
dolžini prometnice ter posledično njihova variabilnost. Drugi morebitni razlog je, da se zaradi
zmanjševanja globine tal z naklonom (Bergant J.,
2011) povečuje skelet tal na pobočjih kot posledica
razpadanja matične podlage in spiranja talnih
delcev v nižje ležeče predele pobočja. Ker skelet
tal dokazano zmanjšuje zdrs koles (Hittenbeck J.,
2013) ter povečuje dopustno vsebnost vode v tleh
pri gozdni proizvodnji (Lüscher P. in sod., 2016),
so lahko globine kolesnic na pobočjih celo manjše
kot ob vznožjih pobočij in na položnejših terenih.
Poleg manjše globine tal so zaradi odtekanja vode
pobočja bolj sušna kot vznožja (Repe B., 2007).
Če so tla dovolj globoka, se poškodovanost tal
veča z naklonom terena. To smo sicer statistično
dokazali samo na enem kratkem odseku sečne
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poti, dokazujejo pa jo nekatere druge raziskave
(Hittenbeck J., 2013).
Razlike v povprečnih globinah kolesnic iz dveh
različnih objektov, Pokljuke in GGE Zaplana,
nakazujejo, da bi lahko na globino kolesnic, poleg
že znanih dejavnikov (tj. tip tal, vsebnost vode,
skeleta, humusa), posredno ali neposredno vplivala
še dva manj znana, in sicer čas popisa poškodb
tal ter lastništvo gozda. Predvidevamo, da se
globina kolesnic s časom na splošno zmanjšuje,
saj vremenski dejavniki, kot so padavine in veter,
povzročajo premeščanje talnih delcev v kolesnico
in v globine tal. Vendar pa so spremembe tal v
smeri prvotnega stanja dolgotrajne. Tako je bilo
ugotovljeno, da se globine kolesnic niso značilno
spremenile po petih letih po izvedbi gozdne proizvodnje (Jankovský M. in sod., 2019), za popolno
povrnitev tal v prvotno stanje pa je na biološko
zelo aktivnih tleh z visoko vsebnostjo gline treba
čakati vsaj 10 do 20 let (Ebeling C. in sod., 2016).
Ker je izvedbo gozdne proizvodnje veliko lažje
prilagajati vremenskim razmeram – še posebno
v primeru lastništva strojev – domnevamo, da so
poškodbe tal na zasebni gozdni posesti manjše
kot v gozdovih v državni lasti. Razlog za to lahko
iščemo pri večinoma prevladujočem ekonomskem
interesu izvajalcev, ki stremijo k čimprejšnji izvedbi
sečnje ne glede na okoljske posledice. Poleg tega
je pogostost uporabe tehnologije strojne sečnje
s težjimi stroji na zasebni gozdni posesti manjša.
Gozdna proizvodnja lahko na posameznem
delovišču poteka, dokler je omogočena tehnična
prevoznost poti in dokler niso presežena dopustna
okoljska in dogovorjena merila poškodovanosti
tal. Tehnično prevoznost poti lahko onemogoči
prevelika globina kolesnic ali prevelik zdrs koles.
Ker pa je zgolj prevoznost poti najpogosteje uporabno merilo predvsem za vojaške namene (Meyer
M. P. in Knight S. J., 1961), okoljska merila pa so
zaradi varovanja rodovitnosti tal v gozdarstvu
nujnost (Pezdevšek Malovrh Š. in sod., 2018), si
dopusten naklon prizadevamo opredeliti predvsem z okoljskega vidika. Če upoštevamo merila
dopustne poškodovanosti tal (Košir B., 2010; Krč
J. in sod., 2014; Poje A. in sod., 2019), ki večinoma
dovoljujejo do 10 cm globoke kolesnice na sečnih
poteh, lahko na podlagi raziskave ocenimo, da
bi bila na globljih tleh in več prehodih strojev
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dopustna globina kolesnic presežena pri naklonih
sečnih poti in vlak nad 15 %. Ugotovljena ocena
se v grobem sklada z nekaterimi dosedanjimi
raziskavami, ki so bile opravljene pri spravilu z
zgibnimi traktorji (Naghdi R. in Solgi A., 2014),
ter ustreza najnižjim ugotovljenim naklonom
terena za spravilo lesa z zgibnim polprikoličarjem
na podlagi zdrsov koles na puhlici (Hittenbeck
J., 2013). Po drugi strani pa lahko v ugodnih
talnih razmerah, kjer so tla bolj nosilna zaradi
ustreznejšega tipa tal, majhne vlažnosti, večjega
deleža skeleta in humusa (Cambi M. in sod.,
2015; Lüscher P. in sod., 2016; Mohtashami S.
in sod., 2017) gozdna proizvodnja poteka tudi
na veliko večjih naklonih terena, tudi do 60 %
(Hittenbeck J., 2013).
Omenjene naklone prometnic je treba upoštevati z veliko previdnostjo, saj lahko velik razpon
naklona terena, ki še omogoča gozdno proizvodnjo
s hkratnim minimalnim vplivom na tla, v praksi
povzroči veliko zmede. Za delo na naklonih prometnic, večjih od 15 %, je treba pri pripravi dela
in med samim delom predvideti dovolj sečnih
poti, saj število prehodov stroja v interakciji z
naklonom terena neposredno vpliva na globino
kolesnic (Pasemann S. in Erler J., 2016). Za delo
na večjih naklonih je treba uporabljati stroje,
katerih tlak na kolo ne presega 150 kPa. Vsebnost vode v tleh je lahko pri delu s stroji z nižjim
specifičnim tlakom na tla v povprečju 17 % višja
kot pri delu s stroji s tlakom na kolo, večjim od
250 kPa. Uporaba verig in gosenic omogoča delo
na do 14 % večjih naklonih kot v primeru njihove
neuporabe (Hittenbeck J., 2013).
Ker je naštete ukrepe med izvajanjem dela
pogosto težko nadzorovati, je za učinkovito
varovanje tal pred poškodbami nujno izobraževanje strojnikov. Le-ti morajo biti sposobni
zaznati trenutno občutljivost delovišča za pojav
poškodb in morebitne spremembe stanja ter
izbrati pravilne ukrepe za njihovo preprečitev
ali zmanjšanje na najmanjšo mogočo stopnjo.
Kljub izobraževanju je nujno sodelovanje med
načrtovalci proizvodnje, delovodji in strojniki
(Archibald D. J. in sod., 1997).
Ugotovljeni vplivi naklona na globino kolesnic so rezultat dveh krajših raziskav, v katerih je
kot glavna ugotovitev izpostavljeno dejstvo, da
GozdVestn 78 (2020) 7-8

globine kolesnic v realnih razmerah niso nujno
odvisne od naklona sečnih poti in vlak. To nakazuje, da je interakcija med vplivom tal in strojem
kompleksna in težko dokazljiva s popisi poškodb
brez poznavanja prejšnje uporabe gozdarskih
tehnologij. Spoznanje je na splošno v nasprotju z
dosedanjimi raziskavami, ki so pogosto potekale
v kontroliranih razmerah. Ker je očitno, da na
globino kolesnic zelo vplivajo tudi drugi dejavniki, bi bilo nadaljnje raziskave smotrno usmeriti
na gozdna območja z različnimi terenskimi in
podnebnimi razmerami (npr. tipi in lastnosti tal,
fitocenološke združbe, odprtost s prometnicami,
lastnosti padavin) in posestniškimi razmerami
(npr. lastništvo, velikost in razdrobljenost posesti).
S širšo inventuro lastnosti vlak in sečnih poti na
nivoju Slovenije bi zagotovili osnovo za nadaljnje
raziskave s tega področja.
Raziskava je tudi pokazala, da globina tal potencialno vpliva na globino kolesnic, kar pomeni, da
jo je treba upoštevati v prihodnjih raziskavah.
Poleg tega se v povezavi s stopnjo poškodovanosti
tal pojavlja vprašanje, ali bi morala biti merila
poškodovanosti tal različna glede na globino tal.
Podoben sistem imajo npr. na Finskem, kjer so
na mineralnih tleh dopustne globine kolesnic do
10 cm, na šotnih barjih pa do 20 cm (Salmivaara
A. in sod., 2018). Z okoljskega vidika je namreč
stopnja poškodovanosti tal na kraških terenih, kjer
kolesnice na plitvih tleh (npr. rendzina) pogosto
dosežejo matično kamnino, veliko resnejša, kot
na globljih tleh.
Program iFOS nudi izvajalcem gozdnih del
informacijsko podporo za zmanjšanje tveganja
za poškodbe tal v procesu načrtovanja in izvedbe
del. Lastnik stroja lahko na podlagi izpisa iz
programa dokaže primernost svojih strojev za
uporabo na konkretnem delovišču, se odloči za
njihovo zamenjavo, prilagoditev ali celo nabavo
novih strojev. Z razvojem programa je mogoče
vzpostaviti neposredno povezavo s sistemom za
nadzor tlaka v pnevmatikah ali z elektronsko
tehtnico na dvigalih. Kljub naštetim prednostim pa
avtorji programa ugotavljajo, da je treba izračune
modelov dopolniti, saj so raziskave pokazale na
nekatera večja odstopanja, predvsem glede razvrstitev vrst tal in izračune kontaktnega površinskega
tlaka (Lüscher P. in sod., 2016).
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Eden od ključnih spremenljivih dejavnikov v
interakciji med strojem in tlemi ostaja vlažnost tal,
ki se prostorsko in časovno lahko zelo spreminja
in otežuje ali celo preprečuje izvedbo gozdne proizvodnje. Nosilnost tal se s povečevanjem vlažnosti
zmanjšuje, poškodbe tal pa postanejo nedopustne
pri preseganju zgornje meje plastičnosti tal (Zore
P., 2019). Čeprav je vpliv vlažnosti na globino
kolesnic relativno dobro znan, je manj znano,
kakšne bodo razmere v tleh v bližnji ali daljni
prihodnosti (Košir B., 2010). V dosedanjih tujih
raziskavah najdemo nekaj napovednih modelov
(npr. Reintam in sod., 2016; Vega-Nieva in sod.,
2009), katerih skupna lastnost je, da vsebujejo
podatke, ki jih ni mogoče pridobiti iz običajnih
meteoroloških meritev. Podobno velja tudi za
podatke o lastnostih tal, zato so slednje le delno
uporabne. Ne glede na to pa je smiselno nadaljevati prizadevanja za vzpostavitev napovednega
modela, ki bi vsaj za dan ali dva vnaprej z višjo
stopnjo verjetnosti predvidel stanje tal. Tako bi
olajšali odločitve v praksi, optimizirali proizvodnjo
in – kar je najpomembnejše – zmanjšali morebiten
negativen vpliv proizvodnje na tla. Pri tem se zdi,
da bi najprimernejše modele zgradili z uporabo
strojnega učenja (Adeyemi in sod., 2018; Jevšenak
in sod., 2017).
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POVZETEK

Globina kolesnic je pogost kazalnik poškodovanosti tal po gozdarskih delih in je odvisna od
lastnosti strojev, lastnosti tal in drugih okoljskih
dejavnikov. Med slednje uvrščamo tudi naklon
terena, ki poveča obremenitve na nižje ležečih
kolesih. Večja obremenitev manj koles stroja poglablja kolesnice, povečuje zbitost tal in zmanjšuje
266

poroznost tal. Ker v Sloveniji še ni bilo opravljene
študije vpliva naklona terena in vrste podlage na
globino kolesnic, smo to proučili v projektu Vpliv
stroje sečnje na gozd in določanje meril za njeno
uporabo. Poleg vpliva naklona nas je zanimalo
tudi, koliko sta sečnja in spravilo s sodobnimi
tehnologijami odvisna od medsebojnega vpliva
naklona in drugih dejavnikov tal, kot so vlažnost
tal, delež humusa in delež skeleta. V prvem delu
raziskave smo analizirali dva objekta: na Pokljuki
smo na izbranih sečnih poteh na vsakem metru
izmerili globino kolesnic in ocenili kamnitost
podlage, v okolici Zaplane pa smo vzdolž poljubno
določene navidezne linije popisali globine kolesnic, naklon prometnic ter ocenili kamnitost
podlage. Za pridobivanje in obdelavo grafičnih
podatkov smo uporabili program ArcGIS Desktop
10.5 ® (Esri Inc.), za dodatne obdelave in analize
združenih podatkov pa program MS Excel 2010®.
Za drugi del raziskave smo podatke pridobili iz
programa integrated Forest Operations Software
(iFOS); zanimalo nas je, pri katerih vsebnostih
vode v tleh in pri katerih naklonih je vožnja
izbranega tipa stroja še okoljsko sprejemljiva.
Podatki z objekta na Pokljuki kažejo, da se globlje
kolesnice pojavljajo predvsem na sečnih poteh
z zemljato podlago. V povprečju so kolesnice
globoke 11,7 cm, povprečni naklon pa znaša
18,5 %. Globine kolesnic se rahlo povečujejo z
naklonom sečne poti (0,95 cm / 10 %), vendar je
večanje statistično neznačilno. Povprečna globina
kolesnic na objektu na Zaplani je znašala 5,7 cm,
povprečen naklon prometnic pa 14,0 %. Tudi v
tem primeru se globine kolesnic rahlo povečujejo
z naklonom prometnic (0,61 cm / 10 %) in njihov
vpliv je statistično neznačilen. V nasprotju z
rezultati na objektu Pokljuka se globine kolesnic
večajo z naklonom ne glede na podlago, čeprav
je njihov vpliv statistično neznačilen. Na osnovi
izmerjenih podatkov lahko zaključimo, da naklon
prometnic na splošno ne vpliva na poškodovanost
tal. Razloge za tak rezultat lahko iščemo v dejstvu,
da se skozi daljše obdobje rabe vpliv naklona na
globino kolesnic prepleta z drugimi dejavniki, v
večjem deležu skeleta tal na pobočjih, v času popisa
poškodb ali v lastništvu gozda. Analiza podatkov
programa iFOS je pokazala, da je na mineralnih
tleh in manjših naklonih terena dopustna večja
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vsebnost vode kot na večjih naklonih. Vpliv kategorije mineralnih tal na dopustno vsebnost vode
je pomembnejši od vpliva vsebnosti humusa in
vsebnosti skeleta. Na podlagi raziskave in dosedanjih raziskav ocenjujemo, da bi bila na globljih
tleh in več prehodih strojev dopustna globina
kolesnic presežena pri naklonih sečnih poti in
vlak nad 15 %. Za delo na večjih naklonih terena
predlagamo boljše načrtovanje in predvidevanje
dovolj sečnih poti, saj število prehodov stroja v
interakciji z naklonom terena neposredno vpliva
na globino kolesnic. Prav tako priporočamo uporabo strojev, katerih tlak na kolo ne presega 150
kPa, ter uporabo verig in gosenic. Ključne osebe
za učinkovito varovanje tal pred poškodbami
so strojniki, zato naj bo njihovo izobraževanje
temeljito in predvsem kontinuirano. Poleg tega je
nujno sodelovanje med načrtovalci proizvodnje,
delovodji in strojniki. Zaradi nezanemarljivega,
a neznanega vpliva drugih dejavnikov bi bilo
nadaljnje raziskave smotrno usmeriti na gozdna
območja z različnimi razmerami, kot so tip in
globina tal, fitocenološke združbe, odprtost s
prometnicami, lastnosti padavin, lastništvo, velikost in razdrobljenost posesti. Dobra podlaga za
nadaljnje raziskave bi bila tudi inventura vlak in
sečnih poti, ki bi vsebovala podatke o njihovem
stanju.
6

SUMMARY

The depth of the ruts is a frequently used indicator
of soil damage after forest operations. It depends
on the characteristics of the machines, soil characteristics, and other environmental factors. The
latter also include the slope of the terrain, which
increases the load on the lower set wheels. A
greater load with fewer machine wheels deepens
the ruts, increases soil compaction and decreases
soil porosity. Since there has been no study of
terrain slope and surface rockiness influence on
the rut depth in Slovenia, we studied this in the
project »Impact of the Machine Felling on the
Forest and Determining the Scale for its Use«. In
addition to the impact of the slope, we were also
interested in the extent to which the forest operations with modern technologies depend on the
mutual impact of the slope and other soil factors,
GozdVestn 78 (2020) 7-8

e.g. soil moisture, humus and skeleton content.
In the first part of our research we analyzed two
objects: on Pokljuka we measured the rut depth
on every meter and assessed surface rockiness on
the selected harvester trails and in the surrounding
of Zaplana we recorded the rut depth and trails
slope and assessed the surface rockiness along the
optionally determined imaginary line. We used
ArcGIS Desktop 10.5® (Esri Inc.) program for the
acquisition and processing of the graphical data
and MS Excel 2010® for additional processing
and combined data analysis. For the second part
of our research, we obtained the data from the
integrated Forest Operations Software (iFOS)
program; we wanted to know, at what soil water
contents and what slope the drive of the selected
machine is still ecologically acceptable. The
data from Pokljuka show that deeper ruts occur
mainly on the harvester trails with lower surface
rockiness. On average, the ruts were 11.7 cm deep
and the average slope was 18.5 %. The depth of
the ruts increased slightly with the slope of the
harvester trail (0.95 cm / 10 %), but the increase
was not statistically significant. The average rut
depth on Zaplana was 5.7 cm and the average
skid and harvester trail slope to 14.0 %. Also in
this case the rut depth increased slightly with
the trail slope (0.61 cm / 10 %) and their impact
was not statistically significant. Contrary to the
results on the Pokljuka object, the rut depth increased with the slope regardless of the soil type,
also their impact is not statistically significant.
We can conclude on the basis of the measured
data, that the slope of the trails in general has
no influence on the soil damage. The reasons
for this result can be found in the fact, that over
a longer period the impact of the slope on the
rut depth intertwines with other factors, in the
higher skeleton content on slopes, in the time of
the damage recording or forest ownership. The
iFOS program data analysis showed that on the
mineral soil a larger water content is acceptable on
lower terrain slopes than on steeper slopes. The
impact of the mineral soil type on the admissible
water content is more important than the impact
of the humus content and skeleton content. On
the basis of this research and former ones, we
assess that on the deeper soil and more machine
267
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passages the admissible rut depth would be exceeded at harvester and skidding trails slopes over
15 %. For work on higher slopes we suggest better
planning and anticipation of sufficient harvester
trails, since the number of machine passages in
interaction with the slope of the terrain directly
affects the rut depth. We also recommend the use
of machines whose pressure per wheel does not
exceed 150 kPa, as well as the use of chains and
tracks. The key people for effective protection
of soil from damage are the machine operators,
so their education should be thorough and continuous. Additionally, cooperation is required
between the production planners, foremen and
machine operators. Due to the significant but
unknown impact of other factors, it would be
useful to focus further research on forest areas
with different conditions, e.g. soil type and depth,
phytocoenological associations, skid and harvester trail network, precipitation characteristics,
forest ownership, size and fragmentation of forest
property. A good basis for further research would
also be an inventory of skid and harvester trails,
which would contain data on their condition.
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Znanstvena razprava
Vpliv sestojne zgradbe na donos medu v Sloveniji
Impact of Forest Structure on Honey Harvest in Slovenia
Jan MIHELIČ1,*, Janez PREŠERN2, Milan KOBAL1
Izvleček:
Mihelič, J., Prešern, J., Kobal, M.: Vpliv lesne zaloge na donos medu v Sloveniji; Gozdarski vestnik, 78 , št.
7-8. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V lesni zalogi sestojev smo proučili vpliv količine medonosnih drevesnih vrst na donos medu. Za 70 čebeljih
družin v Sloveniji smo uporabili podatke o donosih medu za posamezne drevesne vrste glede na čebelarsko
najugodnejša leta in v radiju treh kilometrov od panja in izračunali: a) število čebeljih družin (n), b) gozdnatost
(%) ter c) skupno lesno zalogo medonosnih drevesnih vrst (m3). Vpliva števila družin na donos medu v panj
v večini primerov nismo potrdili (p > 0,05), statistično značilno pa vpliva na donos gozdnega in smrekovega
medu. Delež gozda je v pozitivni korelaciji (r > 0,84; p < 0,05) z donosom gozdnega medu v panj. Vpliv količine
drevesnih vrst na donos medu v panj lahko statistično značilno (p < 0,05) potrdimo za vse proučevane drevesne
vrste, razen za jelko. Pri drugih drevesnih vrstah (razen pri smreki) delež gozda v radiju treh kilometrov od
stojišč značilno ne vpliva na donos medu. Glede na dobljene regresijske modele za posamezne medonosne
drevesne vrste, med katerimi smo potrdili vpliv lesne zaloge na donos, lahko za vsako lokacijo v Sloveniji
napovemo potencialne donose medu. Slednje je uporabno za izbiro lokacije za postavitev čebelnjaka in tudi za
določitev lokacije za prevoz čebel na pašo.
Ključne besede: sestojna zgradba, čebelarstvo, vpliv lesne zaloge na donos medu
Abstract:
Mihelič, J., Prešern, J., Kobal, M.: Impact of forest structure on honey harvest in Slovenia; Gozdarski vestnik
(Professional Journal of Forestry), 78, vol 7-8. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 12.
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The purpose of our research was to examine the impact of forest structure on honey harvest in Slovenia. Based
on data from 70 different locations all over Slovenia, we calculated maximal honey yields for different tree
species regarding the best “honey seasons”. For every location, we created a 3 km buffer zone with data about
the proportion and quantity of tree species, number of honeybee colonies, the proportion of forest, and total
wood stock. We have statistically confirmed (p < 0.05) the impact of the number of tree species on honey yield
for all species, except for silver fir. In most of the cases we didn't prove the number of honeybee colonies in the
radius four and a half kilometres characteristically affects honey income (p > 0,05). The proportion of forest is
in positive correlation (r > 0, p < 0,05) with the intake of forest honey in a beehive, same as the proportion of
forest and spruce honey. For other species, the proportion of forest doesn’t affect honey income. According to
the curves for tree species, we can predict honey income for forest stands in Slovenia.
Keywords: stand structure, beekeeping, impact of forest structure on honey harvest

1
1

UVOD

INTRODUCTION

V Sloveniji ima čebelarstvo dolgoletno tradicijo;
velja za tradicionalno dopolnilno kmetijsko dejavnost, ki je visoko razvita in sodi v sam evropski
vrh tako po številu čebelarjev kot po številu
panjev in stopnji samooskrbe s čebeljimi pridelki
(Zdešar, 2008). Velik del medu izvira iz gozdov,
1
2

kjer čebele nabirajo nektar ali mano oz. drevesni
sok, ki ga izločajo različne vrste kaparjev in ušic.
Zaradi velikih razlik v ekoloških dejavnikih ima
Slovenija zelo raznovrstno rastlinstvo – poznamo
okoli tisoč vrst rastlin, na katerih čebele nabirajo
medičino in cvetni prah, od katerih je veliko tudi
medonosnih drevesnih vrst, ki čebelam nudijo
obilno pašo (Poklukar in sod., 1998).

Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kemijski inštitut Slovenije, Skupina za čebelarstvo, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
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Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije
(Poročilo ZGS …, 2017) 58 % površine Slovenije
poraščajo gozdovi, ki nudijo pomembne gozdne
paše, zlasti na iglavcih. Najpomembnejši manini
paši v Sloveniji sta na jelki (Abies alba) in smreki
(Picea abies), pomembne pa so tudi nektarne paše na
robiniji (Robinia pseudoaccacia), javorjih (Acer sp.),
vrbah (Salix sp.) in sadnem drevju. V bolj nižinskih
delih so obilne paše na lipi (Tilia platyphyllos) in
lipovcu (Tilia cordata), zlasti v dolini reke Soče.
Pomembna, v večjem delu Slovenije tudi zadnja
paša v čebelarski sezoni, je pravi kostanj (Castanea
sativa), ki čebelam poleg nektarja nudi tudi obilico
cvetnega prahu (Poklukar in sod., 1998).
Gozdarstvo in čebelarstvo sta soodvisni panogi.
S pospeševanjem medonosnih drevesnih vrst v
gozdovih čebelam zagotavljamo različne vire gozdnih paš. Obratno pa so čebele ''opraševalni servis''
vsem žužkocvetnim drevesnim vrstam. Posledično
vplivajo na razvoj semenskega materiala teh vrst,
ki je pomemben za razvoj gozdnega ekosistema, še
posebno pri sestojih v obnovi. Cilj raziskovalnega
dela je bil povezati obe soodvisni disciplini; iskali
smo povezavo med lesno zalogo posameznih
medečih drevesnih vrst in dnevnim vnosom medu

v panj. Proučevali smo tudi vpliv števila čebeljih
družin v okolici opazovanega panja na donos medu.

2
2

METODE

METHODS

Analizirali smo podatke s 70 lokacij po vsej Sloveniji, na katerih opazovalno-napovedovalna služba
(ONS) pri Čebelarski zvezi Slovenije spremlja
dnevne donose v merilni panj (slika 1). Podatki
so shranjeni v podatkovni bazi Kmetijskega
inštituta Slovenije.

2.1 Priprava podatkov
2.1 Preparation of data

Podatke o sestojni zgradbi smo pridobili na Zavodu
za gozdove Slovenije, podatke o dnevnem donosu
medu in lokacijah pa na Kmetijskem inštitutu
Slovenije. Podatke o lokacijah in staležu čebeljih
družin smo pridobili iz registrov Uprave za varno
hrano, veterino in varstvo rastlin. Del podatkov o
donosih med letoma 2014 in 2016 smo pridobili
iz spletne aplikacije Čebelarske zveze Slovenije
e-Čebelar. Podatki so v glavnem izmerjeni z avtomatskimi tehtnicami, v nekaterih primerih pa z
ročnimi, za katere skrbijo čebelarji, vpeti v ONS.

Slika 1: Prikaz lokacij, katerih dnevni podatki so uporabljeni v nalogi.
Figure 1: Display of the locations whose daily data are used in the task.
GozdVestn 78 (2020) 7-8
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Dnevne podatke o donosu medu smo glede na
opombe, ki so naznanjale začetek oz. konec paše,
na določeni medeči vrsti razvrstili po drevesnih
vrstah in glede na leto, v katerem je vrsta medila.
Izračunali smo največje donose po letih za vsako
drevesno vrsto posebej. Nato smo skupen vnos
medu v panj uporabili za nadaljnjo analizo. V
nalogi smo obravnavali medenje robinije (Robinia
pseudoaccacia), lipe (Tilia platyphyllos), pravega
kostanja (Castanea sativa), jelke (Abies alba) in
smreke (Picea abies).

2.2 Obdelava podatkov
2.2 Data manipulation

Waddington in Visscher (1994) sta na primeru
primestne vegetacije v okolici Miamija na Floridi analizirala pašno razdaljo čebel na podlagi
čebeljega plesa in ugotovila, da mediana pašne

razdalje čebel znaša 2178 m. Navajata, da je le-ta
manjša kot v gozdovih zmernega pasu. Visscher
in Seeley (1982) pa sta ugotovila, da je povprečna
pašna razdalja čebel v proučevanem listopadnem
gozdu zmernega pasu 2260 ± 1890 m. Slednjo smo
upoštevali tudi v naši raziskavi in predpostavili,
da je radij kroga, v katerem čebele nabirajo zaloge
hrane, enak 3 km. Pri vplivu števila čebeljih družin
na donos medu nas je zanimalo, ali je vpliv števila družin na donos medu značilen pri večjem,
t.j. 4,5 km radiju. Tako smo v analizo zajeli več
medsebojno konkurenčnih družin.
Znotraj tako definiranega območja smo analizirali
zgradbo gozdov, in sicer tako, da smo iz sestojne karte
Zavoda za gozdove Slovenije izrezali (funkcija Clip)
tiste sestoje, ki so od proučevanega panja oddaljeni
do 3 km (funkcija Buffer) in jih uporabili pri nadaljnji
analizi. Pri sestojih, katerih del sestoja sega zunaj

Slika 2: Proučevane lokacije s prikazanim deležem smreke in čebelnjakov v okolici opazovalnega panja pod Krimom
Figure 2: The studied locations with the displayed share of spruce and beehives in the surroundings of the monitored
beehive under Krim.
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definiranega območja, smo upoštevali le tisti del,
ki je v definiranem območju – pri preračunu smo
upoštevali površino sestoja v oz. zunaj definiranega
območja. Za posamezni sestoj smo v nadaljevanju
izračunali lesno zalogo medonosnih drevesnih (m3).
Iz podatkov sestojne karte ZGS smo za definirano
območje izračunali tudi gozdnatost.
Za posamezni merilni panj smo izračunali:
a) število čebeljih družin (n)
b) gozdnatost (%) ter
c) skupno lesno zalogo medonosnih drevesnih
(m3).

2.3 Statistična analiza
2.3 Statistical analysis

Za vsako drevesno vrsto posebej smo naredili
regresijski model, v katerem smo kot odvisno spremenljivko obravnavali donos medu, kot neodvisne
spremenljivke pa smo uporabili odstotek gozda
(%), skupno lesno zalogo medonosnih drevesnih
vrst (m3) ter odstotek medonosnih drevesnih vrst
v skupni lesni zalogi (%) v radiju 3 km. Število
čebeljih družin (n) smo obravnavali kot neodvisno
spremenljivko v radiju 4,5 km.
Ločeno smo obravnavali podatke posameznih
drevesnih vrst med letoma 2010 in 2016, za lipo
(Tilia platyphyllos) in kostanj (Castanea sativa) pa

smo donos medu, skupno lesno zalogo ter odstotek v skupni lesni zalogi zajeli za obe vrsti skupaj.
Razlog za to je prekrivanje njunega časa cvetenja
na območjih, kjer drevesni vrsti rasteta skupaj. Na
območjih, kjer ni pravega kostanja (Castanea sativa),
smo analizirali posebej tudi lipo (Tilia platyphyllos).
Zaradi različnih razlogov, kot je npr. pomladanska
zmrzal ali neugodno vreme v času medenja, donosi
za posamezno medonosno vrsto niso nujno vsako
leto pozitivni; v analizo smo zajeli le leta s pozitivnim
donosom za posamezno drevesno vrsto.
Statistično analizo in grafični prikaz smo
izvedli v odprtokodnem statističnem programu
R (R Core Team, Dunaj, 2014).

3
3

REZULTATI
RESULTS

3.1 Vpliv števila družin na območju
čebelje paše na donos medu
3.1 Influence of number of honeybee
colonies on honey income.

Število čebeljih družin na območju čebelje paše
(4,5 km = 3 km + 1,5 km) od merilnega panja
vpliva na donos gozdnega (2016, 16 merilnih
panjev) in smrekovega medu (2011, 16 merilnih
panjev) (slika 3). Med številom čebeljih družin v

Slika 3: Regresijske krivulje vpliva števila čebeljih družin v oddaljenosti do 4,5 km od merilnega panja na donos
gozdnega medu (2016) in smrekovega medu (2011) v panj
Figure 3: Regression curves of the impact of the bee families number in the distance up to 4.5 km from the measuring
beehive on the intake of the forest honey (2016) and spruce honey (2011) into the hive
GozdVestn 78 (2020) 7-8
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okolici in donosom medu je razviden statistično
značilen negativen trend (r2 = 0,44; p = 0,003 za
gozdni med in r2 = 0,28; p = 0,004 za smrekov med).

3.2 Vpliv gozdnatosti na območju čebelje
paše na donos medu
3.2 Impact of forest cover on honey yield

Iz slike 4 je razviden vpliv gozdnatosti v radiju
treh kilometrov od merilnega panja na donos
smrekovega medu, ki je statistično značilen
pozitiven (p = 0,0000; r2 = 0,51), povezava pa je
eksponentna. Donose gozdnega medu smo analizirali za leto 2016 (n = 16). Ugotovili smo, da
delež gozdov v oddaljenosti do 3 km od merilne
postaje statistično značilno vpliva na donos medu
(r2 = 0,84; p = 0,000).

3.3 Vpliv skupne lesne zaloge
medonosnih drevesnih vrst na
območju čebelje paše na donos medu
3.3 Impact of woodstock of tree species on
honey yield

Ugotovili smo, da skupna lesna zaloga proučevanih medonosnih drevesnih vrst na območju
čebelje paše statistično značilno pozitivno vpliva
na donos medu v panj. Vpliv lesne zaloge smreke

(Picea abies) na donos smrekovega medu je bil
za leto 2011 statistično značilno. V drugih letih
nismo uspeli statistično dokazati (p > 0,05) vpliva
lesne zaloge smreke na donos smrekovega medu.
Vpliv lesne zaloge jelke (Abies alba) na donos
hojevega medu smo analizirali za leti 2013 (n = 14)
in 2016 (n = 7) ko je jelka obilno medila po celotni
Sloveniji. Leta 2013 vpliv lesne zaloge na donos
hojevega medu ni statistično značilen (p = 0,233),
za leto 2016 pa je opaziti statistično značilno
(p = 0,029; r2 = 0,57) eksponentno večanje donosa
hojevega medu s povečanjem skupne lesne zaloge
jelke v oddaljenosti 3 km od merilnega panja.
Vpliv lesne zaloge robinije (Robinia pseudaccacia) na donos akacijevega medu smo proučili
na 12 lokacijah za leto 2011, 14 za leto 2013 in
16 lokacijah za leto 2015. Skupna lesna zaloga
robinije v oddaljenosti do 3 km od merilne postaje
statistično značilno vpliva na donos akacijevega
medu. Za leto 2011 to potrdimo s tveganjem,
manjšim od 1 % (p = 0,002; r2 = 0,59), prav tako
za leto 2013 (p = 0,001; r2 = 0,38) in za leto 2015 s
tveganjem, manjšim od 4 % (p = 0,036; r2 = 0,26).
Vpliv lesne zaloge lipe (Tilia sp.) in lesne zaloge
kostanja (Castanea sativa) na donos medu smo
analizirali za leto 2011 (n = 9) in 2012 (n = 11).

Slika 4: Regresijske krivulje vpliva deleža gozdov v oddaljenosti do 3 km od merilne postaje na donos medu v panj
Figure 4: Regression curves of the impact of the forest share in the distance up to 3 km from the measuring station
on the intake of the honey into the hive
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Slika 5: Regresijske premice vpliva lesne zaloge na donos medu za posamezne drevesne vrste
Figure 5: Regression lines of the growing stock impact on the honey yield for individual tree species
GozdVestn 78 (2020) 7-8
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Za leto 2011 vpliv lesne zaloge na donos lahko
potrdimo s tveganjem, manjšim od 1 % (p = 0,007;
r2 = 0,30), za leto 2012 pa s tveganjem, manjšim
od 0,1 % (p = 0,000; r2 = 0,77).
Za lokacije brez znane prisotnosti pravega
kostanja smo posebej izločili tudi donose lipe.
Analizirali smo donose za leto 2011 (n = 11)
in 2015 (n = 8). V sestojih, kjer je več lipe, je
bil tudi donos v panj večji. To lahko potrdimo
s tveganjem, manjšim od 0,1 % za leto 2011
(p = 0,000; r2 = 0,79) in manjšim od 5 % za leto
2015 (p = 0,023; r2 = 0,54).

4
4

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

V raziskavi smo analizirali različne vplive na
donos nektarja in mane drevesnih vrst v Sloveniji.
Ugotovili smo, da lesna zaloga značilno vpliva na
donos smrekovega medu iz leta 2011, hojevega
medu iz leta 2016, akacijevega medu iz let 2011,
2013 in 2015, lipovega in kostanjevega medu
skupaj za leto 2012 in lipovega medu za leti 2011
in 2015 (p > 0,05). Vpliva lesne zaloge na donos
statistično nismo potrdili pri smreki za leti 2010
in 2016, lipi in kostanju za leto 2011 in jelki za
leto 2013. Za jelko v času obilnega medenja leta
2013 nismo dokazali vpliva lesne zaloge na donos:
mogoče je, da je so bile takrat količine mane dovolj
velike, da so bile presežene nabiralne zmožnosti
čebeljih družin. Za leto 2016, ko medenje ni bilo
tako obilno, lahko potrdimo statistično značilen
vpliv lesne zaloge jelke na donos medu. Alternativa
tej trditvi je pomanjkanje podatkov o številčnosti
povzročiteljev gozdnega medenja, ki so v tem sistemu dodatna neodvisna spremenljivka, katere pa
ne poznamo. Nadalje je treba poudariti, da vsaka
drevesna vrsta ne medi vsako leto, zaradi česar
v analizo za vsako drevesno vrsto nismo zajeli
vseh let. Leta 2013 je bilo medenje jelke dobro po
celotni Sloveniji (tudi tiste lokacije z manj jelke v
bližnjih sestojih so tisto leto imele dobre donose),
leta 2016 pa so dobro žetev imele le lokacije z
večjo lesno zalogo jelke v bližini.

276

Vpliv števila družin na donos medu v radiju
štirih in pol kilometrov je statistično značilen pri
gozdnem medu. Za druge drevesne vrste nismo
uspeli dokazati vpliva števila družin na donos. V
analizo bi bilo smotrno zajeti vse družine, katerih
območje leta seka krožnico z radijem treh kilometrov od opazovalnega panja. Družinam bližje
proučevanega panja bi bilo smiselno dati večjo
težo vpliva, kot pa bolj oddaljenim družinam.
Slovenija velja za državo z izredno veliko gostoto
čebeljih stojišč. Visscher in Seeley (1982) navajata, da več kot 0,51 ± 0,37 čebeljih družin/km2
značilno vpliva na donos medu. Oktobra 2016 je
bila gostota čebeljih družin v Sloveniji enaka 7,7
družine/km2, kar pomeni, da naj bi število čebeljih
družin v okolici značilno vplivalo na donos medu
(Chauzat in sod., 2013). To smo uspeli dokazati
pri donosu gozdnega medu, kar bi bil lahko
pomemben podatek za tiste, ki čebele vozijo na
pašo. S temi informacijami bi lahko omejili število
družin na določeni lokaciji, da številčnost družin
ne bi preveč vplivala na donos. Da gostota čebeljih
družin vpliva na donos medu, so ugotovili tudi
Prešern in sodelavci, 2019. Z večanjem števila
čebeljih družin v okolici se zmanjšujejo dnevni
vnosi medu v panj.
Izmed proučevanih lokacij je 13 takih, katerih
radiji treh kilometrov se prekrivajo. V naši analizi je lahko prekrivanje problematično, saj so si
družine merilnih panjev neposredna konkurenca,
kar smo dokazali pri analizi vpliva števila čebeljih
družin na donos medu pri gozdnem (2016) in
smrekovem medu (2011).
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5

POVZETEK

Dobršen del medu, pridelanega v Sloveniji, izvira iz
gozdov, kjer čebele nabirajo nektar ali pa mano oz.
drevesni sok, ki ga izločajo različne vrste kaparjev
in ušic. Na podlagi deleža in količine drevesnih
vrst v slovenskih gozdovih in dnevnih vnosov
medu posameznih vrst v panj smo opisali povezave
med količino drevja v okolici opazovanih panjev
in vnosom medu v panj. Proučili smo tudi vpliv
gostote čebelnjakov v okolici na donos medu. V
članku so predstavljene glavne ugotovitve, ki so
v diplomskem delu zajete v celoti.
Na podlagi 70 lokacij, razpršenih po Sloveniji,
smo izračunali največje donose za posamezne
drevesne vrste glede na čebelarsko najugodnejša
leta. Podatke smo z orodji GIS obdelali tako, da
smo za vsako lokacijo v radiju treh kilometrov
ugotovili delež in količino drevesnih vrst, število
čebeljih družin, delež gozda in skupno lesno
zalogo. Dobljene podatke smo združili z donosi
po drevesnih vrstah, jih obdelali in naredili
analizo. Vpliv količine drevesnih vrst na donos
medu v panj lahko statistično potrdimo za vse
proučevane drevesne vrste, razen za medenje
smreke v letih 2010 in 2016, lipe in kostanja leta
2011 in jelke leta 2013. Pri večini nismo potrdili
vpliva števila družin na donos, značilno pa vpliva
na donos gozdnega in smrekovega medu. Delež
gozda je v pozitivni korelacijiz donosom gozdnega
medu v panj, pri drugih drevesnih vrstah, razen
pri smreki, delež gozda v radiju treh kilometrov
od stojišč značilno ne vpliva na donos medu.
Glede na ugotovljene krivulje za drevesne vrste,
med katerimi smo potrdili vpliv lesne zaloge na
donos, lahko za vsak sestoj v Sloveniji napovemo
potencialne donose medu. Slednje je uporabno za
izbiro lokacije za postavitev čebelnjaka, pa tudi za
določitev lokacije za prevoz čebel na pašo.
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Summary

A large portion of the honey, produced in Slovenija,
originates in the forests, where the bees gather
nectar or manna/honeydew, secreted by diverse
species of scale insects and aphids. On the basis
of the proportion and number of tree species in
Slovenian forests and daily intake of the honey of
the individual species into the hive, we described
the connections between the number of trees in
the surroundings of the monitored beehives and
intake of the honey into the hive. We also studied
the impact of the beehives density in the surroundings on the intake of the honey. The article
presents the main findings, wholly comprised in
the diploma.
On the basis of 70 locations, dispersed all
over Slovenia, we calculated the biggest yields
for individual tree species with regard to the
most favorable beekeeping years. We processed
the data using the GIS tools in such a way, that
we stated the share and number of tree species,
number of bee families, share of the forest, and
total growing stock for every location in the radius
of three kilometers. We combined the obtained
data with the intake per tree species, processed
and analysed them. We can statistically confirm
the impact of the tree species on the intake of the
honey into the hive for all studied tree species
except for spruce honey production in the years
2010 and 2016, lime and chestnut in 2011 and
fir in 2013. In the majority, we didn't confirm
the impact of the families on the intake, but it
significantly affects the intake of the forest and
spruce honey. The share of the forest is positively
connected with the intake of the forest honey into
the hive, in other tree species except for spruce,
the share of the forest in the radius of three kilometers from the hive stands does not affect the
intake of the honey significantly. With regard to
the found curves for the tree species, for which
we confirmed the impact of the growing stock
on the intake, we can predict potential honey
intake for every stand in Slovenia. The latter kis
useful for the selection of the location for hive
setting, but also for determining the location for
transporting the bees to the pasture.
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Strokovna razprava
Odziv urbanega drevja na podnebne razmere v mestnem okolju
Response of the Urban Trees to the Climate Conditions in Urban Environment
Borut Sever Brglez1, Marinka Brglez Sever1,*
Izvleček:
Sever Brglez, B., Brglez Sever, M.: Odziv urbanega drevja na podnebne razmere v mestnem okolju; Gozdarski
vestnik, 78/2020, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 94. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V urbanem okolju drevesa strukturno in ekološko prispevajo h kakovosti mestnega življenja in predstavljajo
pomemben ukrep za prilagajanje podnebnim spremembam. V članku je naveden pregled objav, v katerih so
opisane urbane podnebne razmere in okoljski vplivi, ki so jim izpostavljena drevesa v mestnem okolju. Hkrati je
v pregledu objav definirana vloga dreves v urbanem okolju, obravnavani pa so tudi dejavniki stresa pri urbanem
drevju. Nekaj zbranih informacij opisuje toleranco in fiziološki odziv posameznih drevesnih vrst na podnebne
spremembe in nekatere druge dejavnike stresa pri urbanih drevesih. Vključen je tudi opis mehanizmov, ki lahko
pripomorejo pri omilitvi učinkov temperaturnega in sušnega stresa v mestnem okolju.
Ključne besede: urbana drevesa, podnebne spremembe, temperaturni stres, sušni stres, urbana mikroklima
Abstract:
Sever Brglez, B., Brglez Sever, M.: Response of the Urban Trees to the Climate Conditions in Urban Environment;
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 7-8. In Slovenian, abstract in English, lit. quot.
94. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In urban environment, trees structurally and ecologically add to the quality of urban life and represent an
important measure for adapting to the climate change. The article presents the overview of the publications
describing urban climate conditions and environmental impacts the trees in urban environment are exposed
to. At the same time, the role of the trees in urban environment is defined in the overview; the stress factors
in urban trees are also dealt with. Some of the gathered information describes the tolerance and physiological
response of the individual tree species to the climate change and some other stress factors in urban trees. In
addition, the description of the mechanisms which can add to the mitigation of the temperature and drought
stress in the urban environment.
Key words: urban trees, climate change, temperature stress, drought stress, urban microclimate

1

UVOD

V urbanem okolju so drevesa generični gradnik
mestne strukture in identitete ter predstavljajo
nepogrešljiv in pomemben element, saj sooblikujejo primestni gozd, stanovanjska naselja, obcestno
krajino in parkovne površine. Urbana drevesa
s strukturnega in ekološkega vidika prispevajo
k podobi mesta in splošni kakovosti urbanega
okolja, kar omogoča optimalne življenjske razmere za živali, rastline in ljudi. Urbano drevje v
mestno okolje vnaša naravne in mehke linije ter
z raznolikimi oblikami krošenj in barv prispeva
k estetski podobi mestnega okolja. Hkrati drevesa

1

v urbanem okolju popestrijo monotonost ter
uokvirjajo in dopolnjujejo arhitekturne detajle
(Miller, 1988; Bavcon in sod., 1999; Jančar, 2001;
Šiftar in sod., 2017).
V urbanem okolju so rastne razmere zahtevnejše kot v gozdu, saj so urbana drevesa
izpostavljena spremenjenim mikroklimatskim
razmeram, onesnaženju tal in zraka, visoki temperaturi zraka, omejeni razpoložljivosti vode,
onesnaženosti tal s posipno soljo, slabi kakovosti
tal, zbitim tlem in omejeni prostornini tal, pa
tudi mehanskim poškodbam in sunkom vetra.
Na urbana drevesa nezanemarljivo vplivajo tudi:
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spremenjen nivo podtalnice, zmanjšana vsebnost
hranil v tleh in sušni stres (Wittig, 2008; Böll
in sod., 2014; Forman, 2014; Schmidt, 2014).
Prilagoditev dreves na podnebne spremembe je
nujna, saj imajo lahko le zdrava in vitalna drevesa
mikroklimatsko, gospodarsko in socialno korist
(Menke in sod., 2013; Gillner in sod., 2014;
Brune, 2016). Drevesa v urbanem okolju lahko s
transpiracijo vode, zmanjšanjem hitrosti vetra in
senčenjem površin vplivajo na lokalno mikroklimo
in pomembno vplivajo na urbano hidrologijo,
živalsko in rastlinsko raznovrstnost, onesnažen
zrak ter ozon. Hkrati je nezanemarljiva vloga
dreves v mestnem okolju pri zmanjševanju hrupa
ter poplav in varčevanju z energijo (Robinette,
1972; Heisler, 1986). Neprimerni krajinski načrti
lahko povečajo stroške energije in vode, raven
cvetnega prahu, onesnaževanje zraka in popravilo
infrastrukture (Van Druff in sod., 1995).
V urbanih območjih je sušni stres dreves največkrat posledica omejene razpoložljivosti vode
zaradi povečanega površinskega odtoka ali nižjega

nivoja podtalnice. Medtem se toplotni stres pojavlja
zaradi učinka mestnega toplotnega otoka in odvečne
toplote, ki seva od mestnih zgradb (Wittig, 2008;
Schönfeld in sod., 2011). Oba stresna dejavnika bi se
lahko okrepila s pojavom še izrazitejših podnebnih
sprememb (Forman, 2014). Hkrati je toplejše in
suho mestno okolje ugoden habitat za invazivne
škodljivce in patogene organizme (Böll in sod.,
2014). Pri prilagajanju na podnebne spremembe
je nujno ustrezno načrtovanje pri izbiri dreves in
poznavanje fiziološkega odziva posameznih drevesnih vrst na sušni in temperaturni stres. Drevesa, ki
se odlikujejo s sposobnostjo uspešne prilagoditve
na sušni in temperaturni stres (anisohidrične
vrste), so primernejša izbira za urbana območja s
podnebnimi spremembami kot drevesa, ki so za
tovrstne strese manj tolerantna (izohidrične vrste)
(Burk, 2006; McDowell in sod., 2008).
Namen članka je predstaviti podnebno vlogo
dreves v urbanem okolju in analizirati dejavnike
stresa (temperaturni in sušni stres, onesnaženost s
posipno soljo, pomanjkanje kisika v tleh), ki lahko
ob podnebnih spremembah pomembno vplivajo
na rastne razmere in vitalnost dreves ter zmožnost
opravljanja njihove ekološke in estetske funkcije v
mestnem okolju. Hkrati je cilj prispevka predstaviti
odziv posameznih drevesnih vrst na posledice
podnebnih sprememb in nekatere mehanizme, ki
lahko pripomorejo k obvladovanju temperaturnega
in sušnega stresa v urbanem okolju.

2

VLOGA URBANIH DREVES V
MESTNEM OKOLJU

2.1 Urbana drevesa in podnebne
razmere v mestnem okolju

Slika 1: Drevesa v urbanem okolju prispevajo k estetski,
ekološki, družbeni, gospodarski in kulturni vrednosti
v mestnem okolju. Lokacija: Stari trg, Slov. Konjice.
(foto: M. Brglez Sever)
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V urbanih okoljih so drevesa nepogrešljiva stalnica,
ki poleg prispevka k ekološki, družbeni in estetski
funkciji koristijo tudi kot »orodje« za zmanjševanje
posledic že izrazitih podnebnih sprememb. Urbana
drevesa pripomorejo k omilitvi učinkov ekstremnih vremenskih pojavov (visoke temperature
zraka, dolga sušna obdobja, večji nalivi, močan
veter). Hkrati imajo drevesne krošnje sposobnost
zmanjšanja učinkov povečane stopnje škodljivega
UV-B-sončnega sevanja, količine ozona in drugih
škodljivih delcev v zraku (Heisler in sod., 1995;
Bavcon in sod., 1999; Šiftar in sod., 2017).
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Gradbene strukture in dejavnosti znotraj
mestnih območij lahko vplivajo na mikroklimatske razmere (Kleerekoper in sod., 2012). V tem
kontekstu je v strokovni literaturi najpogosteje
opisan mestni toplotni otok (MTO), za katerega
so značilne višje temperature zraka v urbanih
okoljih v primerjavi s podeželsko okolico, kar
je posledica gostote poselitve, načina poselitve
ter drugih, predvsem s človekom povezanih
dejavnikov. MTO je najizrazitejši ob radiacijskem (anticiklonalnem) vremenu predvsem v
večjih mestih, njegov vpliv pa je mogoče zaznati
tudi v središčih manjših vasi, kjer so hiše zelo
skupaj (Malenšek, 2020). Po poročanju Kuttler
(2008) ter Memon in sod. (2008) dolgovalovno
sončno sevanje absorbira gradbeni material
in v kombinaciji z antropogenimi toplotnimi
emisijami povzroči temperaturni gradient med
podeželjem in mestom. Temperaturna razlika
je najizrazitejša ponoči in v povprečju doseže
od 1 °C do 4 °C. V ekstremnih situacijah, npr.
med vročinskimi valovi, lahko doseže tudi 9 °C

Slika 2: Urbana drevesa se morajo soočiti z zahtevnejšimi rastnimi pogoji kot gozdno drevje.
(foto: M. Brglez Sever)
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(Heidt in Neef, 2008; Doick in Hutchings, 2013).
Zaradi segrevanja ozračja se zrak nad mestom,
najizraziteje nad mestnim središčem, dviga, kar
povzroči dotok zraka iz mestnega obrobja in s tem
povečanje koncentracije nečistih snovi v zraku v
središču mesta (Komac in sod., 2017).
Med pomembne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam v mestnem okolju spada
urbana vegetacija (parki, zasebni vrtovi, manjše
javne zelene površine, drevesa), ki izboljša mikroklimatske razmere in vpliva na dobro počutje
ljudi (Dimoudi in Nikolopoulou, 2003; Kleerekoper in sod., 2012). Povečevanje zelenih površin,
parkov in sajenje dreves v mestnem okolju je
eden od učinkovitih ukrepov, ki pripomore k
zmanjševanju pojava mestnega toplotnega otoka
(Komac in sod., 2017; Kaplan, 2019). Mestna
drevesa delimo v tri kategorije: ulična in parkovna
drevesa ter drevesa na obrobju mest (Benedikz in
sod., 2005). Pri izboru drevesne vrste za ureditev
novih ali nadomestnih saditev je potrebno, ne
glede na lokacijo sajenja, oceniti prilagojenost
drevesne vrste rastišču, rastnost in habitus glede na
bližino objektov in infrastrukturo ter pričakovano
življenjsko dobo vrst/sort. Hkrati je treba upoštevati tudi prilagojenost posamezne drevesne vrste
razmeram v mestnem okolju, sestavo in vlažnost
tal, svetlobne in toplotne razmere ter prostorske
zahteve, pa tudi odpornost proti mrazu, onesnaževanju, škodljivcem ter boleznim. Pri načrtovanju
rastišč za drevesa je treba poskrbeti, da ima drevo
dovolj prostora, svetlobe, vlage in hranil za normalno razrast. Način sajenja se razlikuje glede na
nove ali nadomestne zasaditve. Pri izbiri vrst je
treba posebno pozornost nameniti napovedanim
podnebnim spremembam, ki se v naših krajih že
kažejo v podaljševanju sušnih, mrzlih in toplih
mesecev ter velikih nalivih (Marion in sod., 2009;
Roloff, 2013a; Šiftar in sod., 2017).
Glavni vzrok za spremenjene podnebne razmere v urbanih okoljih je spremenjena energijska
bilanca, ki je posledica nadomeščanja naravnih
zelenih površin in rastlin z zaprtimi površinami
in zgradbami (Kuttler, 2008; Kleerekoper in
sod., 2012; Doick in Hutchings, 2013). Drevesa
v mestnem okolju vplivajo na temperaturo zraka
in relativno zračno vlago. V urbanem okolju je
nižja relativna zračna vlaga posledica zmanjšane
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evapotranspiracije, povečanega onesnaževanja
zraka ter zmanjšane hitrosti vetra zaradi gradbenih
ovir, kar neposredno vpliva na manjše poletno
pregrevanje. Z absorpcijo sončnih žarkov drevesa
zmanjšajo segrevanje mestnih površin in hkrati
pripomorejo k hladnejšemu zraku v poletnih
mesecih (Menke in sod., 2013). V neposredni
bližini dreves je lahko temperatura zraka od 5 do
15 °C nižja kot na območjih, kjer ni dreves. Drevo
v krošnji zadrži 30 % padavin, ki jih prestreže;
dodatnih 30 % padavin zadrži s koreninami.
Izhlapevanje vode v poletnih mesecih ugodno
vpliva na podnebne razmere v mestu. V poletnih
mesecih lahko evapotranspiracija pripomore k
znižanju temperature zraka od 1 do 5 °C, in sicer
samostojno ali v kombinaciji s senčenjem dreves.
V urbanem okolju so predvsem ob prometnicah
primernejša listopadna drevesa, saj lahko senca
dreves iglavcev vpliva na daljšo poledenelost
prometnih cest (Huang in sod., 1990; Šiftar in
sod., 2017). Urbana drevesa lahko vplivajo tudi na
ultravijolično sevanje in albedo (Lenschow, 1986).

Slika 3: Drevesa ob cestišču so izpostavljena onesnaženju
s posipno soljo. (foto: M. Brglez Sever)
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Drevesa v urbanem okolju ovirajo, odklanjajo
in filtrirajo gibanje zraka in vplivajo na smer in
hitrost vetra, ki je lahko zmanjšana od 15 do 50 %.
Intenzivnost redukcije vetra je odvisna od razporeditve in števila dreves ter gostote listja na drevesu.
Pri šibkem vetru lahko pravilno zasajena drevesa
omogočajo celo brezveterje (Miller, 1988; Heisler
in sod., 1995; Šiftar in sod., 2017).
Drevesa lahko zelo zmanjšajo sončno sevanje,
tudi za več kot 90 % (Heisler, 1986). V času najintenzivnejšega sončnega sevanja listopadna drevesa
nudijo senco. Pod posameznimi drevesi ali skupino
dreves je lahko temperatura zraka do 1 °C nižja kot
na površinah, ki niso ozelenjene. Pozimi neolistane
krošnje listopadnih dreves prepuščajo dragocene
sončne žarke (Souch in Souch, 1993). Kombinacija
evapotranspiracije, senčenja ter mešanja hladnega
in toplega zraka lahko temperaturo zraka zniža do
5 °C (Akbari in sod., 1992).

2.2 Drevesa in urbana hidrologija
Urbani gozdovi in drevesa imajo velik potencial za zmanjševanja površinskega odtoka, saj
povečujejo infiltracijo tal in evapotranspiracijo.
Drevesne krošnje prestrezajo padavine in uravnavajo količino padavin, ki dosežejo tla, s črpanjem vode preko korenin pa drevesa porabljajo
vodo iz tal. Korenine stabilizirajo tla in skupaj z
listnim opadom zmanjšujejo erozijo. Kakovost
vode je tesno povezana s površinskim odtokom.
Padavine odtečejo v kanalizacijo ali neposredno v
urbane vodotoke, jezera ali mokrišča. Preden voda
doseže kanalizacijski sistem ali vodni vir, pobere
in nese mnogo hranil, težkih kovin, organskih
onesnaževal in drugih škodljivih snovi s cestišč,
pločnikov, dvorišč ipd. Drevesne korenine, listni
opad in rastline lahko iz vode odstranijo velik del
onesnaževal, usedlin in hranil in tako zmanjšajo
delež škodljivih snovi, ki bi dosegle podtalne ali
površinske vode. Drevesne krošnje lahko nad
vodotoki in mokrišči znižujejo tudi temperaturo
vode, kar pomeni več raztopljenega kisika in manj
ugodne razmere za uspevanje alg (Göbel in sod.,
2004; Vilhar, 2016). Mestni gozd z 10.000 drevesi
lahko zadrži skoraj 38 milijonov litrov deževnice
na leto. Več dreves v urbanem okolju pomeni
nižje stroške odvodnjavanja (angl. stormwater
management; Jaffe in sod., 2010) (Trees for
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Ameriška pritlikava omela
LATINSKO IME

•

RAZŠIRJENOST

•

Arceuthobium americanum Nutt. Ex Engelm.
Ameriška pritlikava omela je razširjena po skoraj celotni
Kanadi in zahodni polovici ZDA. Pojavlja se vse od 200 m
do 3350 m nadmorske višine.

GOSTITELJI

Gostitelji so vrste iz rodu Pinus. Najpogosteje se pojavlja
na P. contorta, P. banksiana in P. ponderosa, redkeje na
drugih vrstah borov (P. mugo, P. sylvestris, P. strobus) in
drugih iglavcih (Picea spp., Pseudotsuga menziesii), ki so
razširjeni pri nas.

OPIS

Archeutobium americanum je najbolj razširjena
severnoameriška polparazitska cvetnica, ki se s koreninskim
sistemom razrašča v skorji in ksilemu gostiteljevih vej
ter črpa vodo in v njej raztopljene hranilne snovi. Po
dveh do petih letih se na vejah oblikujejo do 18 cm veliki
zimzeleni grmiči (slika 1 in 2). Poganjki so goli, brez listja,
rumenkaste do olivno zelene barve z značilno vretenčasto
razrastjo. A. americanum je dvodomna rastlina, ki cveti
od aprila do junija. Ženske cvetove oprašujejo predvsem
žuželke. Seme dozori enkrat od sredine poletja do pozne
jeseni naslednje leto v modro zelenih ovalnih jagodah
(slika 2). Seme se večinoma širi lokalno, ko se z veliko silo
izvrže iz jagod vse do razdalje 15 m. Ob dežju postane
plašč semena lepljiv, se zlahka oprime iglic in spolzi do
dnišča iglic, kjer semena kalijo. Takrat se vrh klice razširi
v oprijemališče (apresorij), iz katerega zraste primarna
sesalna korenina (havstorij) skozi skorjo do lesa (slika 3) in
začne nov, v začetku endofitski, življenjski krog. Na daljših
razdaljah se seme prenaša na perju ptic in kožuhu sesalcev
ter s transportom okuženega lesa. Semena, ki jih zaužijejo
in izločijo živali, ne morejo kaliti.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
•

zadebelitev (hipertrofija) gostiteljevega tkiva na mestu
kalečega semena in poznejšega izraščanja grmička (slika 4),

•

oprijemališča klic semen (apresoriji) na gostiteljevih vejah,
iz katerih zrastejo sesalne korenine (havstoriji) v les
(slika 3),
rumenkasti do olivno zeleni metličasti poganjki na
gostiteljevih vejah (slike 1, 2 in 5),
rumenenje, sušenje in prezgodnje odpadanje iglic ter
sušenje gostiteljskih vej nad hipertrofijami.

VPLIV

Ameriška pritlikava omela se uspešneje in hitreje širi v
odprtih raznomernih sestojih. Nove okužbe se po navadi
pojavijo v mlajših sestojih okoli starejših okuženih dreves.
V začetku okužena drevesa ne kažejo očitnih simptomov
prisotnosti A. americanum. Zaradi ameriške pritlikave
omele, ki črpa vodo in hranilne snovi, se zmanjša prirastek,
kakovost lesa ter produkcija in kakovost semen gostiteljskih
dreves. Močnejše okužbe mlajših dreves lahko povzročijo
deformacije v rasti in propad, medtem ko je hiranje odraslih
dreves počasnejše. Vraščanje A. americanum v gostiteljeve
veje vpliva tudi na zmanjšano trdnost lesa in omogoča
priložnost za vstop drugih škodljivih organizmov.

MOŽNE ZAMENJAVE

Vrste iz rodu Arceuthobium spp. so si morfološko izredno
podobne in jih težko ločimo med seboj. Kot najzanesljivejši
razločevalni znak med severnoameriškimi vrstami je tip
razvejanosti poganjkov. Pri nas se pojavlja le A. oxycedri
(brinjekaz), ki oblikuje grmičke intenzivnejše zelene barve
in se pojavlja skoraj izključno na brinih (Juniperus spp.),
zato razlikovanje od A. americanum ne bi smelo povzročati
težav. Na borih se lahko pojavlja tudi polparazitska
cvetnica Viscum album subsp. austriacum (bela omela),
ki na koncu vilasto razraslih poganjkov oblikuje celorobe
usnjate liste. Rumenenje in odpadanje iglic je lahko tudi
posledica škodljivih abiotskih dejavnikov, pomanjkanja
hranil in drugih glivičnih okužb ali napadov škodljivcev.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Moška rastlina A. americanum na P. contorta (foto: Brytten
Steed, USDA Forest Service, Bugwood.org)
Slika 2: Ženska rastlina A. americanum z zrelimi modro zelenimi plodovi v obliki jagod (foto: William M. Ciesla, Forest Health Management
International, Bugwood.org)
Slika 3: Prečni prerez veje gostiteljskega drevesa z vidnim endofitskim
koreninskim sistemom A. americanum (foto: USDA Forest Service -
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Rocky Mountain Research Station - Forest Pathology , USDA Forest
Service, Bugwood.org)
Slika 4: Poganjki borove pritlikave omele z značilno zadebelitvijo
gostiteljske veje (foto: Oscar Dooling, USDA Forest Service,
Bugwood.org)
Slika 5: Presvetljenost krošnje P. contorta in metličasti grmički A.
americanum (foto: Brytten Steed, 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) ter v okviru programa mladih raziskovalcev.
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Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
Evropska smrekova grizlica (Gilpinia hercyniae)
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Evropska smrekova grizlica
LATINSKO IME

Gilpinia hercyniae (Hartig, 1837)

RAZŠIRJENOST

Domorodna in razširjena je v srednji in severni Evropi ter
Aziji. V Aziji njen areal sega do Sibirije na severu, preko
Mongolije do Koreje in Japonske na vzhodu. Vnesena
je bila v Veliko Britanijo in Severno Ameriko, kjer je
invazivna tujerodna vrsta. V Sloveniji še ni podatkov o
njenem pojavljanju.

GOSTITELJI

generacije na leto, odrasle rojijo okvirno v obdobju maj–
junij, julij–avgust in september. Ose so dobri letalci, vnos
s človekom pa poteka s premiki gostiteljev in deli rastlin,
s prstjo ter kot slepi potniki. Zaradi partenogenetskega
načina razmnoževanja se lahko hitro namnoži in vzpostavi
aktivno populacijo osebkov.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
•

defoliacija (izguba iglic) starejših iglic, sivkasto
rjav videz krošnje in sušenje krošnje v smeri od
spodaj navzgor; navadno napad postane zaznaven šele
po nekaj letih,
svetlo zeleni do rdečkasto rjavi ovalni iztrebki (2 x 1 mm)
pagosenic, ki se nabirajo med iglicami napadenih
poganjkov in na tleh, so eden najbolj očitnih znakov
napada,
zelene do 20 mm dolge pagosenice, ki so postavljene s
telesom ob iglici (Slika 1),
odrasle osice v krošnji (Slika 3).

Napada smreke (Picea spp.). V Evropi je njen glavni gostitelj
navadna smreka (P. abies (L.) H. Karst.). V Severni Ameriki
se pojavlja na severnoameriških vrstah smrek, prednostno
na beli smreki (P. glauca (Moench) Voss) in tudi na sitki
(P. sitchensis (Bong.) Carrière). Ob odsotnosti naravnih
gostiteljev se pojavlja tudi na jelkah (bela jelka (Abies alba
Mill.), balzamova jelka (A. balsamea (L.) Mill.) in druge).

•

OPIS

VPLIV

Evropska smrekova grizlica spada med rastlinske ose
(Hymenoptera, Symphyta). Ličinke (pagosenice) se hranijo
z iglicami prejšnjega leta in starejšimi. Iglice objedajo od
junija do oktobra. Pojavljajo se predvsem na nižjih vejah
dreves in na drevju ob robu sestojev. So varovalno zeleno
obarvane, pogosto postavljene s telesom vzdolž iglice
in zato težko opazne. Starejše ličinke imajo vzdolž telesa
pet belih vzdolžnih prog in so zato opaznejše. Glavo
imajo sprva črno, v poznejših stadijih pa porjavi. Ličinke
zrastejo 15 do 20 mm v dolžino. Pagosenica se jeseni
zabubi v kokonu, ki ga sprede med iglicami, ali pa se spusti
na tla in se zabubi v tleh. Kokon je rdeče rjav, ovalne do
vretenaste oblike, velik 9 x 4 mm. Buba prezimi. Naslednjo
pomlad se izležejo odrasle ose. V populaciji prevladujejo
samice, ki merijo 6 do 9 mm v dolžino in imajo črno telo z
rumenimi vzorci. Glavo imajo rumeno s črno progo preko
oči. Samica ima žagasto leglico, s pomočjo katere odloži 35
do 60 jajčec. Bledo zelena ovalna jajčeca odlaga posamič v
enoletne iglice. Sprva so neopazna, pozneje pa žepek iglice
z razvijajočim se jajčecem dobi prepoznavno nabreklost
in rumenkasto do svetlo rjavo obarvanost. Samci so
zelo redki in manjši (4 do 8 mm). Grizlica se večinoma
razmnožuje nespolno s partenogenezo; ima eno do tri

•

•

Vpliv grizlice v njenem naravnem arealu je zelo majhen, saj
na tem območju ne prihaja do namnožitev. Večji je vpliv
vrste na območjih, kamor jo je vnesel človek in kjer prihaja
do večjih namnožitev na neevropskih vrstah smrek. V
ekstremnih primerih lahko pagosenice povzročijo skoraj
popolno defoliacijo – ostanejo le najmlajše iglice na koncih
poganjkov. Zaradi defoliacije drevo oslabi in postane
dovzetno za negativne vplive drugih škodljivih dejavnikov
(podlubniki ...). V ZDA in Kanadi je evropska smrekova
grizlica pomembna gozdna škodljivka, ki povzroča obsežno
sušenje smrekovih gozdov.

MOŽNE ZAMENJAVE

Vrsto je mogoče zamenjati z nekaterimi drugimi
smrekovimi grizlicami, npr. navadno smrekovo grizlico
(Pristiphora abietina). Zanesljivo razlikovanje ličink in
odraslih osebkov je večinoma mogoče samo s pomočjo
analize osebkov v laboratoriju.

INFORMACIJE

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

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: Pagosenice evropske smrekove grizlice (foto: Gerhard Elsner,
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Bugwood.org)
Slika 2: Bube evropske smrekove grizlice v kokonih (foto: Gerhard Elsner,
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Bugwood.org)
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Slika 3: Bube evropske smrekove grizlice v kokonih (foto: Gerhard
Elsner, Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft,
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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People, 2014). Drevesa v urbanem okolju lahko
zmanjšajo škodo zaradi naraslih voda ali poplav,
stroške čiščenja ob poplavah ali stroške, povezane
z vzdrževanjem kakovosti vode (Dolejši, 2009).

2.3 Vpliv urbanih dreves na biotsko
raznovrstnost
Urbana vegetacija prispeva k dolgoročnemu
delovanju mestnih ekosistemov, ki so za urbane
prostoživeče živalske vrste življenjski prostor in
vir hrane. Za proces migracij prostoživečih živali
v urbanem okolju so pomembne večje gozdne,
vodne in zelene površine (Van Druff in sod.,
1995). Urbanizacija lahko privede do ustvarjanja
in izboljšanja rastlinskih habitatov, kar posledično
povečuje biotsko raznovrstnost. Hkrati so mestni
parki lahko rezervoar za ogrožene rastlinske vrste.
Vnos novih, tujih rastlinskih vrst v urbana območja
lahko povzroči težave pri izpodrivanju avtohtonih
vrst. Hkrati lahko spreminjanje vegetacijske strukture v urbanih območjih spremeni razširjenost
in pojav novih rastlinskih bolezni in škodljivcev
(Nowak in McBride, 1992; Howenstine, 1993).

2.4 Učinki dreves na onesnažen zrak
Drevesa v mestnem okolju vplivajo na zmanjšanje
onesnaženosti zraka. Škodljive snovi iz zraka
sprejemajo po načelu absorpcije in impaktacije (Menke in sod., 2013). Za rast listi dreves
absorbirajo iz zraka ogljikov dioksid in druga
onesnaževala zraka, kot so ogljikov monoksid,
žveplov dioksid in ozon, ter hkrati v zrak oddajajo kisik. Drevesa odstranjujejo mikroprašne, v
zraku lebdeče delce, ki jih prestrežejo na listno
površino. Onesnaženi atmosferski delci se na
listni površini zadržijo začasno in se sperejo s
padavinami ali pa se resuspendirajo v ozračje,
odstranijo z odpadanjem listja ali z rezjo (Smith,
1990; Šiftar in sod., 2017).
Stopnja učinkovitosti dreves na zmanjšanje
onesnaženosti zraka je odvisna od zdravstvenega
stanja listne površine, dolžine obdobja olistanja,
stopnje transpiracije, usedanja in koncentracije
lokalnih polutantov in lokalnega vremena (Nowak,
2002). Učinkovitost izboljšanja kakovosti zraka je
med drevesnimi vrstami različna, zato je v urbanih
naseljih potrebna ustrezna pestrost drevesnih vrst
in grmov. V procesu zmanjševanja onesnaženosti
zraka so iglavci učinkovitejši kot listopadna drevesa. Pline, kot so NOX in O3, dobro prestrezajo
listavci s širokimi in gladkimi listi. Pri listavcih so
za prestrezanje prašnih delcev učinkoviti grobi,
poraščeni in lepljivi listi (Smith, 1990; Menke in
sod., 2013; Šiftar in sod., 2017).

2.5 Vloga dreves pri zmanjšanju hrupa

Slika 4: Ustrezno načrtovano sajenje dreves v bližini
stavb v mestnem okolju, lahko pripomore k zmanjšanju
stroškov ogrevanja ali hlajenja. (foto: M. Brglez Sever)
GozdVestn 78 (2020) 7-8

Pravilno zasnovane zasaditve dreves in grmovnic
lahko znatno zmanjšajo hrup v mestnem okolju.
Listi in stebla zmanjšajo zvok tako, da ga »razpršijo« (Aylor, 1972). Drevesa in grmovnice lahko
hrup prekrijejo tudi z ustvarjanjem lastnega zvoka
ali z vizualnim blokiranjem izvora hrupa zmanjšajo posameznikovo dojemanje jakosti hrupa.
Učinkovitost vegetacije pri zmanjševanju hrupa je
odvisna od zvoka, bližine izvora hrupa, rastlinske
vrste, uporabljene konfiguracije sajenja in podnebnih razmer. Drevesa z večjimi dlakavimi listi
ter z veliko gostoto listja v notranjosti krošnje in
pravokotno postavitvijo listov glede na vir zvoka
bolj blažijo hrup (Robinette, 1972; Anderson in
sod., 1984; Šiftar in sod., 2017).
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2.6 Urbano drevje in varčevanje z
energijo

2.7 Učinki dreves na emisijo hlapnih
organskih spojin in ozona

S primerno načrtovanim sajenjem dreves v bližini stavb lahko zmanjšamo stroške njihovega
ogrevanja ali hlajenja. Kvantitativno je varčevanje
z energijo odvisno od podnebja, lokacije, vrste
in razporeditve dreves ter količine in velikosti
listov (Akbari in sod., 1992; Nowak, 2002).
Drevesa s hlajenjem in vlaženjem zraka vplivajo
na mikroklimo, kar zmanjšuje potrebo energije
za klimatizacijo stavb v bližini odraslih dreves.
Poleti listopadna drevesa prestrežejo od 75 do
90 % sončne svetlobe, kar zagotavlja naravno
hlajenje stavb (Hough, 2004). Velika drevesa
listavcev v zimskih mesecih dopuščajo prodiranje svetlobe v zgradbe, kar omogoča izkoristek
naravnega ogrevanja sonca (Brown in Gillespie,
1995). Hkrati drevesa zimskim vetrovom ovirajo
dostop do stavb in zmanjšajo stroške ogrevanja v
zimskih mesecih. Nepravilna razporeditev dreves
v bližini stavb lahko poveča stroške ogrevanja ali
klimatizacije (Nowak, 2002).

Nekatera drevesa v ozračje oddajajo hlapljive
organske spojine – VOC (Volative Organic Compounds). Oddajanje VOC je odvisno od temperature zraka in vrste rastline. Če je zrak hladnejši,
je oddajanje VOC manjše, zato je v zraku manj
škodljivega ozona. Pri tvorbi ozona so katalizatorji
predvsem derivati izoprena in monoterpeni, iz
katerih nastajajo smole in drugi organski izločki,
ki sodelujejo v procesu usedanja polutantov na
površino dreves ter hkrati drevesom koristijo pri
privabljanju opraševalcev in zaščiti pred škodljivci
(Kramer in Kozlowski, 1979; Šiftar in sod., 2017).
Količina hlapljivih organskih zmesi je odvisna
od drevesne vrste, temperature zraka in količine
biomase urbanih dreves. Velika populacija dreves
v urbanem okolju lahko vpliva na zmanjšanje koncentracije ozona (Cardelino in Chameides, 1990).

3

DEJAVNIKI STRESA PRI
DREVESIH V URBANEM OKOLJU

3.1 Sušni stres

Slika 5: Urbana vegetacija prispeva k izboljšanju mikroklimatskih razmer in vpliva na dobro počutje mestnih
prebivalcev. (foto: M. Brglez Sever)
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Suša je pri drevesih najpogostejši stresni dejavnik,
zlasti v urbanih območjih, kjer je razpoložljivost
z vodo manjša. Poleg neposrednega vpliva (npr.
zaviranje rasti, odpadanje listov) suša vpliva na
večjo dovzetnost dreves za pojav škodljivcev in
bolezni. Toleranca na sušo je pri starejših drevesih
večja kot pri mlajših (Siewniak in Kusche, 2009).
Drevesa se lahko suši prilagajajo z zmanjšanjem
površine listov, razširitvijo koreninskega sistema
idr. Koreninski sistem se razvija glede na prevladujoče razmere v tleh (vrsta tal, oskrba z vodo,
vsebnost vlage, oskrba s hranili). V primeru zadostne preskrbljenosti z vodo se korenine razvijejo
predvsem v zgornjem sloju tal, z zmanjšanjem
količine razpoložljivosti vode pa se koreninski
sistem razširi v globlje sloje tal (Burk, 2006).
Odziv dreves na fiziološko sušo je lahko kratkoročen, srednjeročen ali dolgoročen (Roloff, 2010).
Kratkoročen odziv dreves na sušo se pojavi, ko
se tla izsušijo in se zmanjša njihova hidravlična
prevodnost. Listne reže se zaprejo zaradi zmanjšanja vodnega potenciala. Sposobnost zmanjšanja
vodenega potenciala v koreninah, steblu in listih
se kaže kot prilagoditev sušnemu stresu (Stöhr in
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Lösch, 2004). Vendar v daljšem sušnem obdobju
tudi zmanjšanje vodnega potenciala ne zadostuje
za vzdrževanje potrebne oskrbe z vodo. Zapiranje
listnih rež lahko povzroči ali poveča temperaturni
stres in prepreči sprejem ogljikovega dioksida.
Ker zaprtje listnih rež v celoti ne prepreči izgube
vode, daljše in neprekinjeno pomanjkanje vode
povzroči poškodbe na listih, ki lahko tudi odpadejo (Bréda in sod., 2006; Burk, 2006; Roloff,
2013a). Fiziološka suša negativno vpliva na
številne procese, kot so: rast celic, sinteza celične
stene in fotosinteza (Hsiao, 1973). V daljšem in
neprekinjenem obdobju fiziološke suše se pojavijo srednjeročni odzivi dreves. Drevesa zaradi
zmanjšanja izgube vode v procesu transpiracije
odvržejo liste ali v nekaterih primerih (npr. pri
hrastu) tudi celotne olistane veje. V letih, ki sledijo
dolgim sušnim obdobjem, se na drevesih razvijejo
manjši listi (Rust in Roloff, 2004; Roloff, 2013b).
Posledica zmanjšane listne površine ter daljšega
in neprekinjenega obdobja zaprtosti listnih rež
je pojav dolgoročnih odzivov dreves na sušo,

kot je okrnjena rast poganjkov in debla. Kratki
poganjki imajo v primerjavi z daljšimi zmanjšano
sposobnost prevodnosti vode (Bréda in sod., 2006;
Roloff, 2013b).
Fiziološki odziv na sušo se med različnimi
drevesnimi vrstami razlikuje (Ryan, 2011). Izohidrične vrste (A. pseudoplatanus, B. pendula, P. nigra,
Q. robur) zmanjšajo stomatalno prevodnost listov,
če se v tleh zmanjšuje potencial vode. Zmanjša
se izguba vode in hkrati prepreči zmanjšanje
potenciala vode v listih (Stöhr, 2003; McDowell
in sod., 2008; Herrero in sod., 2013; Zapater in
sod., 2013; Urli in sod., 2014). Slaba stran izohidričnega odziva je tveganje za pomanjkanje ogljika,
saj se fotosinteza zmanjšuje z zapiranjem listnih
rež (Allen in sod., 2010). Izohidrične vrste slabo
prenašajo sušo in prenesejo le kratka sušna obdobja
(Gill in sod., 2013). Anisohidrične vrste (A. glutinosa, F. excelsior, F. sylvatica) ohranjajo višjo
stomatalno prevodnost listov in se tako soočajo z
večjimi izgubami vode in z zmanjšanjem vodnega
potenciala listov. Zaradi sposobnosti osmotske
prilagoditve se lahko odzivajo z zmanjšanjem
osmotskega potenciala (Stöhr, 2003; McDowell
in sod., 2008; Worrall in sod., 2010; Pretzsch in
sod. 2014). Tveganje za pomanjkanje ogljika je pri
ansiohidričnih vrstah manjše kot pri izohidričnih,
ker listne reže ostajajo odprte (Allen in sod., 2010).

3.2 Temperaturni stres

Slika 6: V urbanem okolju je pri prilagajanju na podnebne spremembe potrebna pravilna izbira drevesnih
vrst in dosledna nega dreves. (foto: M. Brglez Sever)
GozdVestn 78 (2020) 7-8

Temperaturni stres vpliva na metabolizem in
vitalnost dreves in nastane kot posledica neposrednega sončnega sevanja ali visokih temperatur
zraka. Nekatere površine v mestnih območjih
(zlasti nad asfaltom in betonom) lahko v toplem
delu leta, pri brezveterju in močnem sončnem
sevanju dosežejo do 70 °C (Larcher, 2001; Roloff,
2013b). Odrasla drevesa so manj izpostavljena
temperaturnemu stresu kot grmičevje in zeliščno
rastje. Kljub temu lahko visoke temperature v
bližini tal vplivajo na sadike dreves in mlajša
drevesa (Schulze in sod., 2005; Roloff, 2010).
Pri sočasnem pojavu temperaturnega in sušnega
stresa je lahko vzrok za pregrevanje rastlin zaprtje listnih rež. V takem primeru se transpiracija
zmanjša in ni zagotovljeno potrebno hlajenje listov
(Bréda in sod., 2006). Visoke temperature zraka
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lahko povzročijo zmanjšanje fotosinteze, izgubo
celovitosti membrane, denaturacijo encimov in
posledično zmanjšanje encimske aktivnosti ter
tkivno nekrozo (Roloff, 2013b; Jones, 2014). Pri
drevesih, ki so prilagojena senčnim območjem,
lahko nastanejo poškodbe pri 40 °C. Temperaturni
stres pri listavcih povzroči poškodbe pri 50 °C
(Schulze in sod., 2005; Roloff, 2010).
Drevesa se temperaturnemu stresu lahko
izognejo z različnimi mehanizmi, vključno z
obliko in položajem listov, tj. z izpostavljenostjo
neposredni sončni svetlobi. K hlajenju dreves
lahko pripomore proces transpiracije, kar je lahko
problematično, če je ob pojavu temperaturnega
stresa sočasno omejena oskrba z vodo (Schulze in
sod., 2005). Kombinacija vročine in suše lahko za
drevesa učinkuje kompleksno, kar je odvisno od
trajanja in pogostosti obeh stresov (Allen in sod.,
2010). Zato je treba posebno pozornost nameniti
sekundarnim vplivom visokih temperatur. Pri
temperaturi zraka pod 5 °C potekajo kemijski
procesi v drevesih počasneje. Za mraz občutljive
rastline ali tkiva so lahko poškodovani že pri –1
°C (Schulze in sod., 2005).

3.3 Onesnaženost s posipno soljo
Povišane vrednosti natrija v tleh povzročijo zbitost tal ter zmanjšajo oskrbo korenin s kisikom.
Hkrati lahko povišane koncentracije natrijevega
klorida v tleh povečujejo alkalnost tal in preprečijo sprejem kalcija in kalija. Posledično se
lahko pojavijo kloroze na listih, zemlja postane
manj sipka in zadržuje manj vlage in hranljivih
snovi. Onesnaženost s soljo lahko ovira naravno
osmozo rastlin (Okolje v Sloveniji, 1998; Roloff,
2008). Natrijev klorid v drevesu povzroči motnje v
funkciji membran in encimov. Fiziološka suša, ki
nastane zaradi posipanja s soljo, omeji sposobnost
fotosinteze (Schulze in sod., 2005).

3.4 Pomanjkanje kisika v tleh
Med vegetacijsko dobo znaša dnevna poraba
kisika v tleh od 10 do 20 l/m2. Količina porabe
kisika v tleh je odvisna od prepletenosti korenin
in dejavnosti mikrobov v tleh. Na proces izmenjave zraka med tlemi in atmosfero pomembno
vpliva struktura zgornjega horizonta tal. Oskrba s
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kisikom je pri urbanih drevesih pogosto omejena
ali celo preprečena zaradi zbitosti tal, kar povzroči
motnje pri izmenjavi plinov med ozračjem in
koreninami. Zmanjšana oskrba s kisikom pri
manjših koreninah dreves lahko povzroči nezadostno oskrbo drevesa z vodo in hranljivimi snovmi
(Rust, 2008, cit. po Roloff, 2008).

4

TOLERANCA NA DEJAVNIKE
STRESA PRI NEKATERIH
DREVESNIH VRSTAH

Navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum
L.) uspeva predvsem na delno zasenčenih, pred
vetrom zaščitenih območjih. Čeprav najbolje
uspeva na vlažnih, toplih in zračnih rastiščih, ima
veliko ekološko amplitudo in se prilagaja različnim
podnebnim razmeram (Schmidt in Roloff, 1996).
Najbolje raste pri polni osvetljenosti, brez poškodb
prenese temperaturo do –30 °C. Pozeba prizadene
mlade rastline na preveč mokrih tleh. Občutljiv je
za posipno sol (Fischer, 2005) in zmerno toleranten
za sušo ter dobro prenaša onesnažen zrak (Brus,
2012; Roloff, 2013a). Kot urbano drevo je pogosta
izbira, predvsem zaradi njegovega senčenja in
estetske vrednosti (Roloff, 2005).
Navadna breza (Betula pendula Roth) je zaradi
svoje estetske in kulturne vrednosti priljubljena
drevesna vrsta v urbanih območjih (Roloff, 2013a).
Drevo potrebuje veliko svetlobe, vendar ni zahtevno glede tal in razpoložljivosti vode ter lahko
raste tudi v bolj ekstremnih razmerah. Najraje raste
na rahlih, peščeno-ilovnatih in nekoliko zakisanih
tleh, vendar lahko uspeva tudi na skrajno revnih,
izčrpanih in degradiranih rastiščih. Dobro prenaša
onesnaženost s posipno soljo in je odporna proti
nizkim zimskim temperaturam in slani. Slabše
prenaša sušo in sončno pripeko, zlasti v mladosti
(Burk, 2006; Roloff in Bonn, 2008; Brus, 2012;
Zinauer in Bejo, 2020).
Navadna bukev (Fagus sylvatica L.) najbolje
uspeva v globokih, s kalcijem bogatih humoznih
tleh. Je občutljiva za nizke temperature, sušo in
mokra tla (Muck in sod., 2009). Predvsem mlada
drevesa so občutljiva za spomladansko pozebo
in daljšo sušo. F. sylvatica je prikladno drevo za
mestne parke, medtem ko zaradi občutljivosti za
posipno sol ni primerna kot obcestna vegetacija.
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Preglednica 1: Toleranca na nekatere dejavnike stresa pri posameznih drevesnih vrstah
Drevesna vrsta

Aesculus hippocastanum L.

Toleranca na nekatere dejavnike stresa
mraz

suša

posipna sol

osiromašena
tla

*

**

***

**

Betula pendula Roth

*

**

**

*

Fagus sylvatica L.

**

**

***

***

Fraxinus excelsior L.

**

**

*

**

Acer platanoides L.

*

*

**

**

Alnus glutinosa L.

*

*

**

**

Populus nigra L.

*

***

**

**

Quercus robur L.

**

**

**

***

Salix alba L.

**

***

*

**

*dobra; **zmerna; ***slaba;

Slabo prenaša mestno okolje, zlasti zbita tla in
industrijske pline (Brus, 2012; Gillner, 2012).
Drevo se lahko z uporabo reverzibilnih morfoloških sprememb prilagodi začasnim sušnim
obdobjem (Roloff in Grundmann, 2008).
Veliki jesen (Fraxinus excelsior L.) uspeva v
različnih podnebnih, talnih in vodnih razmerah
(Stöhr, 2003; Clark, 2013); najdemo ga na vlažnih, dobro prepustnih in s hranili bogatih tleh.
Občutljiv je za zmrzal in bolje uspeva v toplih
območjih. Suše ne prenaša dobro, vročino le ob
obilici vlage. Njegova potreba po svetlobi je zelo
odvisna od starosti; v mladosti je sencozdržna
rastlina, pozneje svetloljubna. Zaradi tolerance
na posipno sol ter zbitost tal in onesnaženje ter
estetske vrednosti in nizke stopnje ogroženosti
zaradi bolezni in škodljivcev, ga uvrščamo med
primerna drevesa za urbana območja (Pietzarka
in Roloff, 2000; Percival in sod., 2006; Brus, 2012).
Ostrolistni javor (Acer platanoides L.) najbolje
uspeva v zmerno celinskem podnebju s toplimi
poletji (Brune, 2016). Je polsencozdržna vrsta in
najraje raste na rahlih, svežih in bogatih tleh, a
prenese tudi bolj sušna, vlažna ali revnejša rastišča.
Odporen je proti onesnaženemu zraku in močnemu vetru, dobro prenaša nizko temperaturo,
slano in onesnaženost s posipno soljo (Brus, 2012;
Zinauer in Bejo, 2020). Ni občutljiv za sušo in se
dobro prilagaja sušnemu stresu. A. platanoides je
na urbanih zelenih površinah priljubljen zaradi
GozdVestn 78 (2020) 7-8

svoje florescence, manj primeren je kot obcestna
vegetacija (Roloff in sod., 2009; Roloff, 2013a).
Črna jelša (Alnus glutinosa L.) je razširjena
v Evropi, pretežno v nižinah in nižjih gorskih
območjih (Pietzarka in Roloff, 2000). V rastni
sezoni potrebuje dovolj svetlobe in toplote, hkrati
dobro prenaša tudi zmrzal. A. glutinosa prenese
temperaturo do 44 °C brez poškodb listov. Je
zelo zahteven glede oskrbe z vodo in vsebnosti
vlage v tleh (Breunig in sod., 2002; Walentowski
in Ewald, 2003; Claessens in sod., 2010). Najraje
raste na mokrih, globokih, humoznih, nekoliko
kislih glinasto-ilovnatih ali peščenih aluvialnih
tleh. Slabo prenaša suha tla in je zmerno tolerantna na posipno sol (Gilman in Watson, 1993;
Brus, 2012).
Črni topol (Populus nigra L.) je razširjen v
Evropi, severni Afriki ter zahodni in srednji
Aziji (Weisgerber, 1999; Huber, 2010). Uspeva v
toplem podnebju, a hkrati dobro prenaša mraz in
potrebuje zadostno oskrbo z vodo in hranili ter
dovolj svetlobe (Roloff in Bonn, 2008). Najbolje
raste na vlažnih, zračnih, aluvialnih in rahlo
peščenih tleh. Zelo dobro prenaša onesnažen
zrak in ni občutljiv za posipno sol (Brus, 2012;
Zinauer in Bejo, 2020). P. nigra je zelo občutljiv
za sušo in se dobro prilagodi visoki vlažnosti tal
pa tudi začasnim poplavam (Weisgerber, 1999;
Marron in sod., 2006) in po poročanju Monclus
in sod. (2006) ni najboljša izbira za urbano okolje .
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Dob (Quercus robur L.) je eden najpogostejših in
gospodarsko pomembnih dreves v srednji Evropi
(Aas, 2002). Najbolje raste na globokih, mineralno
bogatih, humoznih tleh z visoko podtalnico in
na občasno poplavljenih tleh Q. robur je dobro
ukoreninjen zmerno toleranten do suše in je po
poročanju Roloffa (2013a) in Brusa (2012) prikladna drevesna vrsta za urbano okolje. Koller in sod.
(2013) pri daljšem obdobju sušnega stresa (>50 dni)
poročajo o ireverzibilnem zmanjšanju fotosintetske
aktivnosti in osipanju listja. Je svetloljubna drevesna
vrsta, včasih prenese rahlo senčenje in ni občutljiv
za posipno sol (Zinauer in Bejo, 2020). Občutljiv
je za pozno spomladansko pozebo (Brus, 2012).
Bela vrba (Salix alba L.) je razširjena predvsem
v zmernih, subcelinskih podnebnih razmerah
(Schirmer in Stimm, 1999). Je neobčutljiva za
onesnaženost tal s posipno soljo, a ne prenaša
poznih zmrzali. Je zelo tolerantna do poplav in
visokega nivoja podtalnice ter najbolje uspeva
na rodovitnih, globokih, vlažnih aluvialnih tleh,
pogosto tudi na peščenih ali težkih zamočvirjenih
(Türk, 1999; Breunig in sod., 2002; Brus, 2012).
S. alba je občutljiva za sušo in v večjem sušnem
stresu odvrže tudi celotne zelene veje, da zmanjša
izgubo vode zaradi transpiracije, zato ni najboljša
izbira za urbano okolje (Roloff, 2013a).
V Preglednici 1 je predstavljena toleranca na
nekatere dejavnike stresa (mraz, sušo, posipno
sol in osiromašena tla) pri posameznih drevesnih
vrstah. Podatki so povzeti po literaturi iz poglavja
4: Toleranca na dejavnike stresa pri nekaterih
drevesnih vrstah.

5

ZAKLJUČEK

Drevesa v urbanem okolju pripomorejo k omilitvi
škodljivih posledic že obstoječih podnebnih sprememb. Ekstremni vremenski pojavi, kot so vroča
in suha poletja ter pozne pozebe spomladi, lahko
spremenijo lokalno mikroklimo in vplivajo na
počutje ljudi in drugih živih bitij v urbanem okolju.
Dosedanje raziskave kažejo, da je prilagoditev
urbanih dreves na podnebne spremembe nujna
za ohranjanje njihove ekološke, gospodarske in
estetske vloge. Drevesa imajo v mestnem okolju
pomembno vlogo, saj ugodno vplivajo na urbano
mikroklimo, hidrologijo, rastlinsko in živalsko
pestrost ter kakovost zraka. Zaostrene razmere
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urbanega okolja, ki so posledica spremenjenih
mikroklimatskih razmer, onesnaženja, visokih temperatur zraka, zmanjšane razpoložljivosti vode ter
slabe kakovosti tal, vplivajo na rast in vitalnost urbanih dreves. Sušni in temperaturni stres škodljivo
vplivata na številne kemične procese in povečata
dovzetnost dreves za bolezni in škodljivce. Drevesa
obvladujejo škodljive vplive stresnih dejavnikov z
različnimi obrambnimi mehanizmi, ki pripomorejo
k ohranitvi dreves in njihovih funkcij v mestnem
okolju. Pri prilagajanju na podnebne spremembe
v urbanem okolju je potrebno ustrezno krajinsko
načrtovanje, pravilna izbira drevesnih vrst in dosledna nega dreves. Strokovno poznavanje tolerance in
fiziološkega odziva posameznih drevesnih vrst na
ekstremne vremenske razmere je ključno pri izboru
dreves in prilagajanju na podnebne spremembe v
urbanem okolju.

6

POVZETEK

Vse pogostejši in intenzivnejši škodljivi učinki
podnebnih sprememb kažejo na potrebo po
ukrepih, ki lahko pripomorejo k prilagoditvi na
podnebne spremembe v mestnem okolju. Urbana
vegetacija, kot so parki, drevesa, zelene površine
idr., spada med najpomembnejše ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam v urbanem
okolju, saj prispeva k izboljšanju mikroklimatskih
razmer in vpliva na dobro počutje mestnih prebivalcev. Podnebne spremembe in z njimi povezani
ekstremni vremenski pojavi, kot sta sušni in
temperaturni stres, vplivajo na rast in vitalnost
urbanih dreves ter zagotavljanje njihovih funkcij,
od ekološke, estetske, gospodarske ter družbene.
Dodatne obremenitve za urbano drevje so tudi:
izpostavljenost mehanskim poškodbam, onesnaženje tal in zraka, onesnaženost tal s posipno
soljo, zmanjšana vsebnost hranil v tleh, zbitost
tal, manjša razpoložljivost vode idr.
Urbana drevesa blažijo učinke podnebnih sprememb, posebno ekstremnih vremenskih pojavov, saj
vplivajo na zmanjšanje stopnje sončne obsevanosti.
Hkrati drevesa znižujejo temperaturo zraka ter
povečujejo relativno zračno vlago, kar zmanjšuje
učinek poletnega pregrevanja. Drevesa v urbanem
okolju nudijo protivetrno zaščito in pripomorejo
k vzdrževanju normalnega vodnega krogotoka,
zadržujejo padavinsko vodo in zmanjšajo škodo
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zaradi naraslih voda in poplav. Drevje v mestnem
okolju vpliva na zmanjšanje emisij ter onesnaženosti zraka in ima aktivno vlogo pri nastajanju
kisika. Drevesa pripomorejo tudi k varčevanju
z energijo, blažijo hrup in ohranjajo rastlinsko
in živalsko pestrost v urbanem okolju. Drevesne
krošnje lahko učinkovito omilijo vplive povečane
stopnje škodljivega UV-B-sevanja, količino ozona
in nekaterih drugih škodljivih delcev v zraku.
Optimalne življenjske razmere dreves lahko
porušijo obremenitve, ki jih povzročijo stresni
dejavniki. Poleg biotičnih stresnih dejavnikov
(npr. okužba s patogeni) na drevesa pomembno
vplivajo abiotični dejavniki (npr. vročina, mraz,
pomanjkanje vode). Suša je eden najpogostejših
stresnih dejavnikov, ki na drevo vpliva neposredno
(zavira rast ali povzroči odpadanje listov) in hkrati
povzroči večjo dovzetnost dreves za bolezni in
škodljivce. Sušni stres lahko vpliva na proces rasti
celic, sintezo celične stene, fotosintezo, zmanjšanje
vodnega potenciala in listne površine, odpad listov
ali olistanih vej ter zmanjšano rast poganjkov in
debla. Drevesa se sušnemu stresu lahko izognejo
z različnimi mehanizmi, vključno z izboljšanjem
transporta vode, zmanjšanjem listne površine
in razširitvijo koreninskega sistema. Pri pojavu
sušnega stresa se listne reže zaprejo, da se zmanjša
vodni potencial v listih, steblu in koreninah, kar
pripomore k obvladovanju sušnega stresa. V
daljšem sušnem obdobju zmanjšanje vodnega
potenciala ne zadostuje za vzdrževanje potrebne
oskrbe z vodo. Drevesa odstranijo liste ali celotne
olistane veje, da preprečijo izgubo vode zaradi
transpiracije. Fiziološki odziv na sušo se razlikuje
glede na drevesno vrsto. Izohidrične drevesne
vrste slabo prenašajo sušo; v primeru zmanjšanja
vodnega potenciala v tleh zmanjšajo stomatalno
prevodnost. Pri izohidričnih vrstah lahko nastane
pomanjkanje ogljika, saj se z zapiranjem listnih rež
zmanjšuje proces fotosinteze. Anisohidrične vrste
se uspešneje prilagodijo na sušni in temperaturni
stres. Hkrati je tveganje za pomanjkanje ogljika
manjše, saj listne reže ostanejo odprte.
Temperaturni stres je posledica neposrednega
sončnega sevanja in visokih temperatur zraka.
Odrasla drevesa so temperaturnemu stresu izpostavljena v manjši meri kot grmičevje. Kljub temu
visoke temperature v bližini tal ogrožajo sadike
GozdVestn 78 (2020) 7-8

dreves in mlajša drevesa. Temperaturni stres
vpliva na metabolizem in vitalnost dreves, izgubo
celovitosti membrane, denaturacijo encimov,
zmanjšanje fotosinteze in encimske aktivnosti
ter tkivno nekrozo. Zaprtje listnih rež lahko pri
sočasnem pojavu temperaturnega in sušnega
stresa povzroči pregrevanje rastlin. V takem
primeru potrebno hlajenje listov ni zagotovljeno,
saj se zmanjša proces transpiracije. Mehanizmi,
ki pripomorejo k obvladovanju temperaturnega
stresa, vključujejo obliko in položaj listov, tj. izpostavljenost neposredni sončni svetlobi. K hlajenju
dreves pripomore proces transpiracije, kar je lahko
v primeru, če je ob pojavu temperaturnega stresa
sočasno omejena oskrba z vodo, problematično. Za
urbana drevesa ima kombinacija temperaturnega
in sušnega stresa lahko kompleksne učinke, ki so
odvisni od trajanja in pogostosti obeh stresov.
Pri prilagajanju na podnebne spremembe je
potrebno ustrezno načrtovanje pri izbiri drevesnih
vrst in lokacije sajenja glede na kategorizacijo
urbanih dreves (npr. parkovna ali ulična drevesa).
Fiziološki odziv posameznih drevesnih vrst na
stresne dejavnike je pomemben dejavnik v procesu krajinske izbire dreves v urbanem okolju.
Predvsem je pomembna zmožnost prilagoditve
dreves na podnebne spremembe, kot sta sušni in
temperaturni stres.

7
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Iz tujih tiskov
Beech and silver fir’s response along the Balkan’s latitudinal
gradient
Odziv bukve in jelke vzdolž gradienta geografske širine na Balkanu
Izvleček

Na 1000 km razdalji vzdolž dinarskih gorskih sestojev
jelke (Abies alba Mill.) in bukve (Fagus sylvatica L.)
smo opazovali odziv dreves na transektu od izbranih
severozahodnih rastišč v Sloveniji proti jugovzhodnim,
sušnejšim rastiščem v treh zaporednih rastnih obdobjih
(2011, 2012 in 2013). Na enajstih stalnih raziskovalnih
lokacijah smo vzdolž geografskega gradienta oblikovali
vzorčne ploskve v raznodobnih, odraslih jelovo bukovih sestojih z nadmorsko višino nad 800m. V vsakem
rastnem obdobju smo merili fiziološki (asimilacijsko
učinkovitost) in morfološki odziv (plagiotropnost) obeh
vrst na različno intenziteto svetlobe v naprej določenih
svetlobnih kategorijah, ki smo jih opredelili z analizo
hemisfernih fotografij. Debelinsko rast smo vzporejali
s padavinami, temperaturami in dvema kazalnikoma
suše. Primerjali smo tudi odziv v gospodarskih sestojih
in pragozdnih rezervatih.
Rezultati so potrdili zmanjševanje količine skupnih
padavin in enako, skoraj nespremenjeno povprečno
zračno temperaturo rastnega obdobja v smeri od severozahoda proti jugovzhodu. Fiziološka učinkovitost
bukve je na vseh lokacijah največja v kategoriji popolne
odprtosti, brez zastiranja krošenj, učinkovitost jelke
pa v razmerah popolnega zastiranja odraslega sestoja.
Pri obeh vrstah je učinkovitost v istih svetlobnih
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razmerah vedno večja v pragozdnih rezervatih, kot
v gospodarskih sestojih. Na geografskem transektu
je učinkovitost bukve največja na sredini transekta
(Bosna in Hercegovina), učinkovitost jelke pa na
severu (Slovenija).
Nagnjenost k plagiotropni (kolenasti rasti) se spreminja
v smeri jugozahoda pri obeh vrstah. Rastni odziv na
klimatske parameter je šibak, večji pri jelki in se pri
obeh vrstah zmanjšuje v smeri jugovzhoda.

Objavljeno v:

ČATER, Matjaž, LEVANIČ, Tom. 2019. Beech and
silver fir's response along the Balkan's latitudinal
gradient.

Scientific reports, 9, 16269: 14 str.
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1038/s41598-019-52670-z
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Iz tujih tiskov
Factors Hindering Forest Management Among Engaged
and Detached Private Forest Owners:
Slovenian Stakeholders’ Perceptions
Dejavniki, ki ovirajo vključene in odsotne zasebne lastnike pri
gospodarjenju z gozdom: Pogledi slovenskih deležnikov
Izvleček
Majhna in razdrobljena gozdna posest je prevladujoča v slovenskih zasebnih gozdovih. Lastniki
zasebnih gozdov postajajo vse bolj raznoliki s
prevladujočo večnamensko usmerjenostjo pri
gospodarjenju, katera je pripeljala do neizkoriščenosti naravnih potencialov gozdov v zadnjih
desetletjih. V raziskavi smo anketirali 24 deležnikov, da bi razumeli njihove zaznave povezane z
dejavniki, ki vplivajo na gospodarjenje z zasebnimi
gozdovi. Njihove zaznave smo uporabili pri razumevanju sprememb, ki so potrebne na področju
gozdarske politike. Raziskava temelji na zadnji
tipologiji zasebnih lastnikov gozdov v Sloveniji,
katera je lastnike delila v dva tipa – »vključene«
in »odsotne«. Metodološko je bila raziskava izvedena kot večkriterijski model odločanja, kjer so
deležniki imeli v naprej pripravljene kategorije
in dejavnike (6 kategorij: politični okvir, naravni
dejavniki, demografske značilnosti, ekonomski
dejavniki, lastniško-posestna struktura in psihološki dejavniki; ter 29 dejavnikov), katere so
vrednotili s pomočjo metode SMART. Rezultati
so pokazali, da so deležniki zaznali le majhne
razlike v zaviralnih dejavnikih med tipi lastnikov.
Psihološki dejavniki so bili prepoznani kot ključna
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kategorija, katera ločuje ta dva tipa lastnikov,
ekonomski dejavniki pa kot najbolj pomembna
kategorija. To nakazuje da se mora politika v
prihodnje usmeriti k strategijam, ki v ospredje
postavlja ekonomske donose pri gospodarjenju z
gozdovi. Nadalje rezultati nakazujejo da deležniki
celostno gledajo na problem gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi, ter da so za izboljšanje gospodarjenja potrebni inovativni politični pristopi
ne glede na tip lastnika. Ti pristopi bi morali
upoštevati večnamensko usmerjenost lastnikov,
njihove značilnosti in trende v strukturi lastništva.
Objavljeno v:
KUMER, Peter, PEZDEVŠEK MALOVRH,
Špela. 2019. Factors hindering forest management among engaged and detached Private forest
owners: Slovenian stakeholders' perceptions.

Small-scale forestry 18, 1_ str 105-124
Povezava do celotnega prispevka:
https://doi.org/10.1007/s11842-018-9409-2
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Gozdarstvo v času in prostoru
Jože Skumavec – in memoriam

Slika: Portret Jožeta Skumavca (arhiv Lovske družine Bled)

Drugega maja 2020 je v štiriinsedemdesetem letu
starosti odšel gozdar, statistik, urejevalec, gojitelj
in direktor Jože Skumavec. Osnovno šolo je obiskoval v Zgornjih Gorjah in na Bledu. Po osnovni
šoli je šolanje nadaljeval na Srednji gozdarski šoli
v Postojni. Da se je odločil za gozdarsko stroko,
je razumljivo in je bilo pričakovano, saj se je
rodil v kraju Zgornje Laze, ki je obdan z gozdovi
Mežaklje, Pokljuke, Jelovice in Karavank. Ni mu
bila dovolj le srednješolska izobrazba, želel je
več – poglobljen študij gozdarstva, ki mu je omogočil globlje spoznati bit narave gozda. Uspešno
je končal univerzitetni študij. Kot univerzitetni
diplomirani inženir se je zaposlil na Gozdnem
gospodarstvu Bled (GG Bled) na področju urejanja in tudi gojenja gozdov. Sprejel je delovno
mesto računaličarja statistika, in začel pionirsko
delo računalniške obdelave gozdno ureditvenih
podatkov za celotno blejsko gozdnogospodarsko
območje. Bil je tudi med prvimi računalničarji
v slovenskih gozdarskih podjetjih in ustanovah,
kjer sta z ženo Olgo orala ledino.
Kmalu po reorganizaciji slovenskega gozdarstva (1991) je zapustil GG Bled in zasedel mesto
direktorja Gozdnokmetijske zadruge na Bledu.
Uspešno je vzpostavil nekatera sodobnejša načela
delovanja zadruge. Predvsem pa se je zavzemal
za dobrobit članov zadruge in njihovo stalno izobraževanje v skladu z načelom naravnih danosti
in tehnološkega napredka.
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Ne le kot gozdar, tudi kot kmečki sin, je bil od
malega povezan z naravo. Ob študiju gozdarstva
je bilo zanj zelo zanimivo in »bližnje« področje
botanike, tako spoznavanje rastlin kot njihovih
združb, še posebej gozdnih. V stroki je bil vnet
zagovornik gojenja in urejanja gozdov na podlagi
vegetacijskih preučevanj. Svoje kolege v GG Bled
je vedno in vztrajno spodbujal k ekološkemu
načelu gospodarjenja z gozdovi. Ta njegova prizadevanja so segala celo onkraj domačega okvirja
na republiško raven.
Po upokojitvi je svoje zanimanje za vegetacijo – in posebej za posamezne rastlinske
vrste – nadaljeval tako samostojno kot v družbi
somišljenikov. Vendar je bilo to zanj premalo. S
kolegi in prijatelji je dal pobudo za ustanovitev
Naravoslovnega društva Bled. Predsednik društva
je postal ob ustanovitvi in to delo predano opravljal
do le nekaj tednov pred smrtjo. Dal je pobudo za
veliko naravoslovnih ekskurzij na Gorenjskem
in v drugih slovenskih pokrajinah od Primorske
do Prekmurja. Njegovo delovanje na področju
raziskovanja rastlinstva in rastja je prineslo lepe
rezultate, saj je sam ali v soavtorstvu objavil več
tehtnih in zanimivih člankov (predvsem v revijah
Proteus in Folia biologica et geologica), skupaj z
Mitjem Zupančičem in Jožetom Mihoričem tudi
dve monografski obdelavi: Pokljuške soteske in
alpske doline Kot (obe v založbi Naravoslovnega
društva Bled). Razmišljali smo o pripravi tretjega
zvezka, a je Jože zbolel. Predstavil je drevesno
dediščino v parkih na Bledu z bližnjo okolico,
pisal o Gogalovi lipi v Radovni in zavarovanju
Pokljuške soteske. Pod Srednjim vrhom nad
Krnico je odkril škrlatnomodro ptičje seme
(Buglossoides purpurocaerulea), na Gorenjskem
redko toploljubno rastlino iz družine srhkolistkovk
(Boraginaceae) in o tej najdbi smo napisali članek.
Še zadnje mesece svojega življenja (nazadnje 12.
aprila 2020) se nam je po elektronski pošti oglašal
z botaničnimi sporočili. V zadnjem nas je prosil
za določitev okrasne hijacintovke, ki jo je opažal
na pokopališču v Zgornjih Gorjah. Za pomoč smo
prosili dr. Valerijo Babij, botaničarko in fitocenologinjo na Zavodu za gozdove Slovenije. Določila
mu je okrasno rastlino, v njenem dejanju pa lahko
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Slika: Jože Skumavec pri orjaškem lipaku oz. lipovcu
v Zgornji Radovni (Arhiv družine Skumavec)

vidimo tudi simbolno gesto, saj se je njegovo dolgoletno prizadevanje, da bi ta ustanova zaposlila
fitocenologa, končno le uresničilo.
Poleg njemu zelo ljubega naravoslovnega delovanja se je ukvarjal še z gospodarsko-organizacijskimi dejavnostmi, v katerih je dejavno deloval v
republiškem in lokalnem merilu ter bil član – ali
funkcionar – v več strokovnih združenjih, med
drugim svetov Triglavskega narodnega parka in
Zavoda za gozdove Slovenije. Kot predstavnik v
svetu edinega narodnega parka v državi je Jože
aktivno usmerjal njegovo upravljanje zadnjih deset
let, v vlogi svetnika pa sta ga odlikovali neposrednost in jasnost pri vsebinskih obravnavah, kar
je sejam s praviloma diplomatskim pristopom
dalo prepotrebno svežino. Kljub svojim trdnim
načelom pa je bil pripravljen kadarkoli prisluhniti
utemeljitvam sogovornikov in jih upoštevati v
svojih stališčih. Podobno je deloval v svetu Zavoda
za gozdove, kar zgovorno priča dokument, ki ga
je sestavil po posvetu z nekaterimi gozdarskimi
prijatelji in ga razposlal na številne naslove. Posthumno ga predlagamo v objavo.

Slika: Jože Skumavec (v sredini) z blejskima gozdarjema: levo Janez Košir in desno Zvone Šolar (Arhiv družine
Skumavec)
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Tretja njegova ljubiteljska dejavnost je bil
zgodovina, predvsem zgodovinski dogodki v
domačem okolju, ki so se nanašali na Habsburžane
in briksenško škofijo. Naj omenimo še njegovo
posebnost, da je znal na pamet kar nekaj Prešernovih pesmi in jih recitiral ob ustrezni priložnostih.
V spominu nam bo ostal kot prizadeven gozdar
in srčen ljubitelj narave.
Mitja ZUPANČIČ, Andrej ARIH,
Igor DAKSKOBLER
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Predlogi za boljše gospodarjenje z gozdom in ureditev
prometa z lesom
Zadružna zveza Slovenije me je dvakrat zapored
predlagala za člana sveta Območne enote Bled
ZGS. V zadnjem mandatu sem bil član tudi sveta
Centralne enote ZGS.
Pri zaključevanju mojih mandatov v obeh svetih
sem se odločil, da napišem predloge z namenom
izboljšanje gospodarjenja z gozdom in ureditev prometa z lesom. Pripombe in tudi predlogi izhajajo iz
mojega več kot štirideset letnega dela v gozdarstvu.
Sem univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva.
Delal sem na revirju, pri gozdnogospodarskem
načrtovanju, pri izmeri in odpremi ter odkupu lesa
na panju in ob kamionski cesti. Več kot petindvajset let sem delal na računalniških informacijskih
sistemih v gozdarstvu.
Moje pripombe in predlogi, povzeti le na nekaj
straneh, so usmerjeni k boljšemu gospodarjenju z gozdom, spoštovanju lastnikov gozdov,
vrednotenju lesa in izboljšanju informacijskega
sistema.

1

Pomen rastišč - gozdnih
združb

Gozd jemljem kot naravno tvorbo. Kazalec naravnega gozda je gozdna združba. Pri gospodarjenju z
gozdom je cilj ohraniti naravni gozd in ga usmerjati
v trajnostno krepitev funkcij gozda. V ta namen
stroka pri ZGS izdeluje gozdnogospodarske načrte
za gozdnogospodarske enote, območja do nivoja
države. V načrtih so upoštevane vse funkcije gozda:
ekološke, socialne in proizvodne. Pri tem naj pogosteje izstopa proizvodna funkcija. To ocenjujem, da
je dobro ker gospodarsko kakovosten gozd, čemur
sledijo načrti, najbolje opravlja tudi socialne in ekološke funkcije s pogojem, da je ohranjeno naravno
rastišče gozdne združbe. S stalnim preverjanjem in
upoštevanjem združb v gozdu ter primerjanje s stanjem gozda nam reprezentira razliko med gozdom,
ki naj bi bil na tej združbi in kakšno je dejansko
stanje. Večja je razlika, bolj je stanje oddaljeno
od sonaravnega gospodarjenje z gozdom. Cilj je,
da dosežemo sonaravno gospodarjenje in pri tem
trajnostno krepimo vse funkcije gozda.
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Kako ta cilj doseči, če pa so v praksi gozdne
združbe postale skoraj nepomembne. Kar pomeni,
da primerjava ni mogoča. Torej ne vemo kje smo.
V načrtih gozdnogospodarskih enot so združbe
večkrat tako posplošene, da je ista združba tudi
na večji površini od 1000 hektarov. To nam kaže
na nizko intenzivnost ugotavljanja in uporabo
gozdnih združb.
Za operativno načrtovanje ukrepov v gozdu je
potrebno upoštevati gozdne združbe, ki jih razlikujejo njihove značilnice oziroma razlikovalnice.
Rastišča združb so ena od osnov sonaravnega
gospodarjenja z gozdom. V okviru njih je v naravnem gozdu možno pospeševati funkcije gozda do
stopnje, ki še ohranja naravni gozd. Odstopanje
od gozdnih združb oziroma njihovih rastišč
vodi v deviacijo, ki lahko pripelje v degradacijo
naravnega gozda. V današnji praksi v gozdarstvu
je fitocenologija premalo upoštevana in premalo
uporabljena. Pri vsakem načrtovanem ali izvedbenem ukrepu bi morala strokovna organizacija
ZGS zahtevati od revirnih gozdarjev, gojiteljev,
načrtovalcev intenzivnejše upoštevanje gozdnih
združb, torej rastišča v gojitvenih in urejevalnih
načrtih ter njih izvedbo na terenu.
Z upoštevanjem rastišč na osnovi gozdnih
združb v praksi bi bil obseg različnih dejavnikov
in škodljivih vplivov na gozd manjši, na primer
napad podlubnikov. Pri mojem poizvedovanju
o intenzivnosti napada podlubnikov glede na
gozdne združbe, sem dobil odgovor, da ZGS
po združbah ne spremlja podatkov o napadu
podlubnikov. Ti podatki bi koristili pri bodočem
gospodarjenju in pri saniranju sedanjega stanja
poškodovanih gozdov.
Brez upoštevanja gozdnih združb ne vidim
sonaravnega gospodarjenja.
Danes doživljamo, da je gozdarstvo le izvrševalec predpisov, evidentiranja stanja, pisanja
odločb in izkoriščanja gozdov.
Le z upoštevanjem gozdnih združbi se bomo
z ustreznimi in njim prilagojenimi ukrepi
približali sonaravnemu gospodarjenju z gozdom.
To je osnova za kakovosten in trajnosten gozd.
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Škode divjadi in pašne
živine v gozdu

Zakaj kaj nenaden preskok z gozdnih združb
na divjad in pašo živine v gozdu? Zato ker bi
bile z doslednim upoštevanjem gozdnih združb
posledice po divjadi in paši živine manjše. Kljub
temu bi škode po divjadi in paši živine ZGS
moral intenzivneje preprečevati. Stanje, obseg in
stopnjo (intenzivnost) poškodb v gozdu najbolj
pozna revirni gozdar. Njegova naloga naj bi bila,
da z ukrepi v gozdu poškodbe preprečuje ali vsaj
zmanjša. V dogovoru z lastnikom gozda naj bi
izstavil odločbo za izvedbo sanacije poškodb in
uredil za morebitne subvencije. Lastnik divjadi,
torej država, bi morala kot odškodnino povrniti
stroške za sanacijo lastniku gozda. V enaki obliki
bi moral ravnati pri preprečevanju škod pred
divjadjo.
Paša živine v gozdu je z zakonom prepovedana.
Torej je nedopustna in jo mora gozdar preprečiti.
O paši v gozdu bi moral gozdar najprej obvestiti
lastnika živine, gozdarskega inšpektorja in lastnika
gozda. Za nastalo škodo bi gozdar izstavil odločbo
lastniku gozda z opisom in izračunom stroškov
sanacije, ki jo je opravil lastnik gozda, plača pa
lastnik živine.
Z doslednim izvajanjem navedenih ukrepov
bi prispevali k zmanjšanju škod in prispevali h
kvaliteti gozda, posebej proizvodnje funkcije.
V skrajnih primerih bi preprečili devastacijo
gozda.

3

Izdelava gojitvenih in
sečno-spravilnih načrtov

Na podlagi stanja gozda z upoštevanjem gozdnih
združb in gozdnogospodarskih načrtov gozdar
pripravi ukrepe za gojitvena in varstvena dela.
Pri rednem poseku ima pomemben vpliv lastnik
gozda.
Gozdar za nadaljnje ukrepe izdela gozdnogojitvene in sečno-spravilne načrte, ki jih lastniku
gozda skupaj z odločbo posreduje. Dosledno za
vse ukrepe v gozdu tudi, če načrta ni (le nekaj
sušic), gozdar mora izračunati potrebne norma
ure, ob upoštevanju izbire primernega spravilnega
sredstva. Priprava in izračun bi bil enak kot je
današnji v primerih izvršbe. V odločbo bi moral
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gozdar vpisati tudi izračunano pričakovano neto
količino lesa.
Opravljena dela mora gozdar pregledati in
sestaviti poročilo o pregledu.
S tem bi izboljšali kvaliteto del in zaščitili
lastnika pred morebitnim izkoriščanjem s strani
izvajalcev. Lastnik bi bil opremljen s podatki za
enakovredno pogajanje z izvajalci. Izboljšali bi
gozdnogospodarske evidence.

4

Promet z lesom

V Sloveniji lesa ne cenimo. To trdim na podlagi
današnjega prepogostega ugotavljanja količine
lesa in določevanja gozdno-lesnih sortimentov. Večina lesa je odkupljenega ob kamionski
cesti. Ob nakladanju lesa na tovornjak merilec
ugotavlja – izmeri količino lesa kar je z vidika
varnosti pri delu in zdravja nedopustno. Istočasno
določa gozdno-lesne sortimente. Količino ugotavlja manj z izmero, več pa z oceno. Ocenjena
je tudi debelina lubja, ki mora biti od premera
odšteta. Točnost tako ugotovljenih podatkov
(»izmere«) je lahko nestvarna in odvisna od
usmeritve merilca - odkupovalca. Tako ugotovljeni podatki količine lasa po gozdno-lesnih
sortimentih so upoštevani in uporabljeni kot
100% točni. Ti podatki so podlaga za plačilo
lesa lastniku in pogosto tudi za plačilo izvajalcu
gozdne proizvodnje in tudi za statistiko. Pri tem
lahko nastajajo različne deviacije, ki dohodkovno
omogočajo prodajo lesa izven Slovenije in so
nestvarni za statistiko.
Za »čisti trg« mora biti količina lesa brez lubja
po gozdno-lesnih sortimentih točno ugotovljena,
šele nato se lahko uporabijo cene po kvaliteti lesa.
Ta dva podatka sta osnova za trženje. Cilj je, da
bo les prodan kupcem, ki ga najbolje vrednotijo
in tudi plačajo, ne glede na njihovo lokacijo.
Torej naj ga dobi kupec, ki bo iz njega izdelal
najvrednejši izdelek ali opravil naj kvalitetnejšo
storitev. Drugi prodajni kriteriji so kratkoročni
in hitro pripeljejo celo do uničevanja lesa. Zato
ne potrebujemo številnih obratov za storitev
razreza lesa in posledično ne dodatnih – novih
lesnih obratov s tem namenom. Zbirni centri bi
nastali pri sedanjih kupcih. Vsak kupec bi lahko
imel zbirni center, če bi zadostil od države pred299
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pisanim pogojem. Obstali bi najbolj konkurenčni
kupci. Da bi to dosegli, bo treba mešano oblovino
naloženo pri kamionski cesti pripeljati do kupčevega skladišča, ki bo oblovino olupil, skrojil
v gozdno-lesne sortimente, jih točno izmeril in
razvrstil v kakovostne razrede.
Od kamionske ceste do kupčevega skladišča
naj bi bila še vedno spremljajoča dokumenta
tovora dobavnica in kopija odločbe. Dobavnico
bi izpolnil voznik. Lastnik lesa bi imel možnost
spremljave tovora do izmere in določitve kakovostnih razredov za vsak kos posebej. Tako bi
lastnik dobil plačan les na osnovi točne količine
in cene po klasah s priloženimi podatki po kosih.
To nam omogoča sodobna tehnologija. Pogoje
za opisani postopek bi moral izpolnjevati vsak
kupec lesa sicer ne bi od države dobil dovoljenje
za promet z lesom.
Tako bi bil les točno izmerjen in razvrščen po
kakovosti, da bo na voljo za obdelavo in izdelavo
najvrednejših izdelkov iz slehernega kosa lesa.
Pri trgovini z lesom bi nastal red.
Lastnik lesa bi dobil pregleden obračun in
točno plačilo prodani les.
Les bi dobili slovenski lesarji, če bi ga enako
vrednotili kot lesarji v drugih državah, seveda pa
bi imeli še vedno primerjalno prednost zaradi
nižjih stroškov transporta.
Končno bi točno vedeli koliko lesa dobimo
iz naših gozdov.

5

Izboljšanje
informacijskega sistema

Odločba za izvedbo del v gozdu mora biti opremljena s podatki za gojitvene in sečno-spravilne
načrte z izračunom potrebnih norma ur, seveda
tudi za ukrepe za katere načrti niso potrebni.
Evidenčni list poslan lastniku z odločbo je treba
ukiniti. Datumi izvedbe na odločbah so že prilagojeni stanju gozda, lastniku in drugim pogojem.
Posebno pomemben je čas izvedbe sanitarnih
sečenj. Odločba za posek izbranih dreves mora
poleg števila in bruto lesne mase po debelinskih
razredih vsebovati tudi izračunano pričakovano
neto količino lesa. Datum zaključene gozdne
proizvodnje in izvajalca del lastnik sporoči revirnemu gozdarju.
Sedanji način zbiranja podatkov za statistiko
je treba pregledati in ugotoviti čemu služi. Za
statistiko predlagam nov način zbiranja podatkov:
• Podatke o odkupljenem lesu naj bi bil kupec
posredoval območni enoti ZGS.
• Poleg sedanjih podatkov, ki so zahtevani v
evidenčnem listu, bi moral kupec vpisati še
številko odločbe.
• Pri prevzemu delovišča bi revirni gozdar
primerjal stanje s kupčevimi podatki in dodal
naziv izvajalca. Če so podatki med seboj
neskladni jih gozdar zavrne in navede kje so
odstopanja.
• ZGS kupcu vrne usklajene podatke, ki jih nato
kupec opremi z doseženimi odkupnimi cenami
na odkupnem skladišču.
• Podatke kupec posreduje statistiki.
• Lastnik podatke za lastno uporabo sporoči
območni enoti ZGS.
S tem bi dobili točen pregled poseka dreves
in vseh del v gozdu kar je osnova za gozdnogospodarske evidenco.
Preprečili bi delo na črno in odpravili
možnost goljufanje pri prometu z lesom.
Podatki o pridobljenih količinah lesa bi bili
točni.
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ZAKLJUČEK

Revirni gozdarji imajo znanje iz gozdne fitocenologije na podlagi opravljenega izpita, kar jim
daje možnost in pravico, da uspešno načrtujejo
izvedbo gozdnogojitvenih del na osnovi združb.
Ponovno je treba dosledno uveljaviti gospodarjenje na osnovi ustreznih biološko – ekoloških
razmer rastišča.
Revirni gozdar je prvi, ki preprečevanju škode
po paši in divjadi v gozdu. Tako kot sedaj gozdar,
v primerih izvršbe izdela sečno-spravilni načrt,
bi jih izdelal za vse ukrepe v gozdu in jih priložil
odločbi s tem bi pomembno prispeval h gozdni
ekonomiki. Za lastnike bi bila to velika pomoč
pri sklepanju pogodb za izvedbo del. Revirni
gozdarji poznajo razmere v gozdu in bodo prav
oni ukrepe najbolj prilagodil ekološko – ekonomskim razmeram.
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Upoštevati je treba, da bodo to za revirne
gozdarje dodatna dela. Dejansko bi revirni gozdar
postal skrbnik gozda in bi moral prvi vedeti kaj
se v gozdu dogaja.
Delo revirnega gozdarja bi postalo najodgovornejše za stanje gozda zato bi moral za dobro
delo, brez vtikanja v trženje lesa, dobiti dobro
plačilo. Organizacija ZGS bi morala biti takšna,
da bi službe pripravile informacije, ki bi jih revirni
gozdar potreboval pri svojem delu.
Ko je oblovina pri kamionski cesti se začne
trženje. Lastnik poišče registriranega kupca in
postopek poteka kot je opisano v poglavju Promet
z lesom in v poglavju Izboljšanje informacijskega
sistema.

Laze, 6.2.2019

Jože Skumavec
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Zapisnik rednega letnega občnega zbora Zveze gozdarskih
društev Slovenije
Redni letni občni zbor ZGDS je potekal v torek,
23. junija 2020, v mali sejni sobi na ZGS, Večna
pot 2, Ljubljana.
Prisotni so bili delegati društev:
Tomaž Polajnar (Kranjsko GD), Janez Konečnik (GD Medved Kočevje), Adolf Trobec (GD
Postojna), Edvin Drobnjak (Kraško gozdarsko
društvo), Zala Uhan (Društvo študentov gozdarstva), Daniel Zorko (DIT gozdarstva Pomurje),
Gregor Jan (GD Bled), Manca Vintar (DIT gozdarstva Brežice), Andrej Breznikar (Podravsko
GD), Maja Vrčkovnik (Savinjsko GD), Marija
Černe (DIT gozdarstva Novo Mesto).
Na seji je bilo prisotnih 11 od 15 delegatov
posameznih društev znotraj ZGDS, zato je bil
občni zbor sklepčen.
Ostali prisotni člani IO: predsednik Lojze Gluk,
Vasja Leban in Tone Lesnik.
Opravičeno odsotni člani IO: Jure Žlogar, Mitja
Skudnik in Jože Prah.
Dnevni red:
1) Pozdrav in nagovor predsednika ZGDS
2) Izvolitev delovnega predsedstva
3) Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi
4) Poročilo o realizaciji Programa dela in
finančnega načrta ZGDS za leto 2019 (poročilo
predsednika, blagajnika, predsednikov komisij
in sekcij in poročilo nadzornega odbora)
5) Razprava o poročilih in sprejem poročil
6) Program dela in finančni načrt ZGDS za
leto 2020
7) Razprava in sprejem Programa dela in
Finančnega načrta za leto 2020
8) Spremembe Pravil ZGDS (sklepčnost,
videokonferenčno in korespondenčno
poslovanje, delovanje v javnem interesu,
prenehanje sekcije Prosilva Slovenija)
9) Včlanitev Prosilve Slovenija združenja za
sonaravno gospodarjenje z gozdovi v ZGDS
10) Gozdarski etični kodeks - potrditev
11) Razno: manjša pogostitev in druženje.
Ad1)
Predsednik je s pozdravom in nagovorom otvoril občni zbor ter se prisotnim delegatom zahvalil
za dober odziv in zagotovitev sklepčnosti zbora.
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Ad2)
Izvolitev delovnega predsedstva:
• OZ je predsedoval predsednik zveze Lojze
Gluk,
• za člana delovnega predsedstva in overovatelja
zapisnika sta bila potrjena Vasja Leban, Andrej
Breznikar.
Ad3)
Za verifikacijsko komisijo sta bila izvoljena: Tomaž
Polajnar in Janez Konečnik.
Za zapisnikarico je bila imenovana Marija
Černe.
Verifikacijska komisija je preštela delegate in
ugotovila, da je prisotnih 11 delegatov od 15, torej
je bil zbor sklepčen.
Ad4)
Poročilo o realizaciji Programa dela in finančnega
načrta ZGDS za leto 2019:
Predsednik Lojze Gluk je na kratko povzel
poročilo dela za l. 2019, ki je bilo tudi predhodno
posredovano vsem društvom. Zaradi časovne
dinamike in obsežnega dnevnega reda je zboru
predlagal, da sam predstavi poslovno in finančno
poročilo ter delo sekcij in komisij s čemer so se
prisotni soglasno strinjali.
Zveza je realizirala podoben program kot
pretekla leta. Nekatera društva so poslala letno
poročilo, še vedno pa so manj odzivni oz. neodzivni v društvih: Slovenj Gradec, Ljubljana.
Ad5)
Razprava o poročilih:
Predsednik nadzornega odbora Tomaž Polajnar je opozoril na negativni poslovni izid zveze
v finančnem poročilu.
Predsednik Lojze Gluk je obrazložil, da je do
dodatnih sredstev za delovanje zveze možno priti s
projekti ali nižanjem stroškov, npr. računovodstva
o čemer je bilo govora tudi na seji IO.
Prisotni delegati so soglasno sprejeli vsa poročila.
Ad6)
Predsednik je predstavil predlog programa dela
za l. 2020 in finančni načrt, ki je bil predhodno
posredovan IO in društvom.
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Ad7)
Razprava o programu in finančnem načrtu:
Predstavnica društva študentov je predlagala, da
bi ob začetku študijskega leta bilo dobro navdušiti
študente gozdarstva, da se naročijo na Gozdarski
vestnik (GV).
Prisotni delegati so soglasno potrdili program
in finančni načrt za l. 2020.
Zaradi potrjevanja statusa delovanja zveze v
javnem interesu so prisotni soglasno potrdili tudi
predlog programa aktivnosti v javnem interesu za
leto 2021 (za status je potreben dvoletni program).
Ad8)
Spremembe Pravil ZGDS:
Spremenjene razmere v zadnjih letih so narekovale aktivno iskanje rešitev, prilagajanje, racionalizacijo in posledično tudi spremembe Pravil
ZGDS.
Predsednik je predstavil predlog sprememb in
dopolnitev Pravil Zveze.
Spremembe v Pravilih Zveze:
• seja IO se lahko skliče tudi korespondenčno
ali preko videokonference,
• če na začetku OZ ni sklepčen, je po pol ure za
sklepčnost dovolj tretjina delegatov, torej 6,
ker bo po novem 16 delegatov društev zveze,
• občni zbor lahko poteka tudi dopisno, ali s
pomočjo videokonference, če okoliščine to
narekujejo,
• dodana je bila novo ustanovljena sekcija za
gozdno pedagogiko ter sekcija za šport in
rekreacijo,
• dodane so bile nekatere dopolnitve povezane
s statusom delovanja zveze v javnem interesu.
Spremembe in dopolnitve Pravil so bile soglasno sprejete. V roku 30 dni od občnega zbora bodo
posredovane na Upravno enoto v preverjanje oz.
potrditev. Po končanem postopku bo čistopis
Pravil objavljen v Gozdarskem vestniku in na
spletni strani ZGDS.
Ad9)
Predsednik je predstavil delovanje sekcije Prosilva,
ki je v Zvezi delovala od l. 2011.
Sekcija se je 18.6.2020 na ustanovni seji oblikovala v društvo Pro Silva Slovenija - združenje
za sonaravno gospodarjenje z gozdovi.
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Predsednik Zveze je čestital novo ustanovljenemu društvu. Tone Lesnik, član društva, je zboru
predlagal včlanitev v Zvezo.
Društvo je bilo soglasno sprejeto v Zvezo.
Predsednik je povedal, da se s tem ukinja sekcija
Prosilva ter preneha članstvo Toneta Lesnika v
IO, Lesnika pa je predlagal za predsednika sekcije
za gozdno pedagogiko kar so delegati soglasno
potrdili.
Ad10)
Predsednik je povzel dogajanje okrog priprave
Gozdarskega etičnega kodeksa. Izpostavil je,
da gre za zelo pomemben dokument, ki naj bi
gozdarkam in gozdarjem služil kot vodilo pri
ravnanju z gozdovi, naravo, z lastniki gozdov,
javnostjo ter pri odnosih med gozdarji.
Delovna skupina ga je pripravila, nato je bil
predstavljen na IO, kjer se je pregledalo vsebino.
Predlog etičnega kodeksa je bil nato aprila 2019
poslan društvom z namenom, da se pregleda
še v društvih in poda morebitne pripombe. Na
zadnji seji IO 15.6.2020 je bilo podano mnenje,
da je kodeks dobro zastavljen in se ga na občnem
zboru predlaga v sprejem oz. potrditev. V primeru,
da bodo tehtni predlogi za popravke, se ga bo
naknadno spreminjalo ali dopolnjevalo.
Prisotni delegati so soglasno potrdili Gozdarski
etični kodeks.
Kodeks bo poslan vsem društvom ter objavljen
na spletni strani Zveze ter v Gozdarskem vestniku.
Predsednik se je zahvalil delovni skupini, IO
in predhodnim pripravljavcem za opravljeno delo
in povedal, da se je na pripravi kodeksa delalo že
vse od l. 1996.
Ad11)
Predsednik pove, da je za status društva v javnem
interesu zahtevano sprejetje dvoletnega programa
dela in dvoletni finančni načrt, zato je OZ predlagal, da OZ program in finančni načrt za aktivnosti, ki so v javnem interesu – izdaja strokovnih
publikacij in Gozdarskega vestnika, organizacija
javnih posvetov, izobraževanj, prireditev in strokovnih ekskurzij, delovanje v različnih delovnih
skupinah itd. v podobnih finančnih okvirjih
potrdi še za l. 2021.
Delegati so soglasno potrdili predlog programa
in finančni načrt za l. 2021.
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Nekateri delegati so izročili še poročila o
delovanju njihovih društev.
Predsednik je prisotne seznanil, da imajo društva možnost objavljati na spletni strani ZGDS,
prav tako jih je pozval k večjem angažiranju
priprave poljudnih prispevkov o delu društev za
objavo v Gozdarskem vestniku. Vsem aktivnim
društvom in posameznikom se je zahvalil ter jim
čestital za angažirano delo ter uspešno realizacijo
programov dela v letu 2019.

Na osnovi zapisnika, ki ga je zapisala tajnica
ZGDS mag. Marija Černe, vsebino dopolnil in
pripravil Lojze Gluk, predsednik ZGDS
V vestniku objavljamo vsebinsko in finančno
poročilo o delu ZGDS v letu 2019 ter Program
dela za leto 2020 kot je bil predstavljen na občnem
zboru 23.6.2020. V zvezi s Programom dela ZGDS
za leto 2020 je potrebno izpostaviti, da je zaradi
spremenjenih razmer zaradi pojava korona virusa
načrtovanje in realizacija zelo otežena in negotova.

Komentar k spremenjenim razmeram zaradi pojava korona virusa
Spoštovane kolegice in kolegi gozdarji,
situacija v naši državi in širom po svetu je zaradi pojava korona virusa bila, je in kot izgleda bo precej
spremenjena tudi še nekaj časa v prihodnje in to kar je bilo do sedaj običajno in samoumevno je dobilo
čisto drugačen pomen. Temu smo se bili dolžni vsi prilagoditi ter v največji možni meri upoštevati navodila
za obvladovanje in preprečevanje širjenja obolelosti s strani pristojnih institucij in državnih organov.
Tudi Zveza gozdarskih društev zaradi omenjenega v letošnjem letu ne more normalno izvajati svojih
aktivnosti, npr. morali smo odpovedati Gozdarsko smučarsko prvenstvo 2020, onemogočene so bile
aktivnosti povezane s stiki, srečevanjem in druženjem (sestanki, seje, izobraževanja, strokovni posveti itd.).
Kljub vsemu je Zveza poskušala čim bolj nemoteno delovati na področjih kjer je to bilo možno
(izdaja Gozdarskega vestnika, javne objave na spletni strani in Facebook strani itd.), seveda pa lahko
vsebinske zadeve tekoče rešujemo korespondenčno – preko emaila, telefonov in ostalih modernih
komunikacijskih orodij.
Verjamem, da se gozdarji dobro zavedamo sedanje situacije, saj je naše delo ter razmišljanje v
zelo veliki meri povezano z naravo, z njenim opazovanjem, učenjem, z vplivi na naravo in posledicami, s spremembami, ki se dogajajo, s širokim razmišljanjem o številnih povezavah, pogledom
v preteklost in prihodnost ipd.
Nedvomno sporočilo, ki ga je prinesel pojav novega korona virusa je, da bi se še močneje zavedali, da smo ljudje del našega planeta in da morajo biti naša ravnanja sonaravna, trajnostna. Da
neomejena rast na omejenem planetu ni prava pot.
Najbrž drži, da je za obvladovanje prenosa korona virusa bilo potrebno omejiti interakcije, stike med
ljudmi (OSTANI DOMA!), morda premalo pa je v tem času poudarjeno, da je za zdravje in imunski
sistem zelo koristno, da čas preživljamo v naravi, v gozdovih (npr. »OBIŠČI NARAVO – OBIŠČI
GOZD«). Da bi v večji meri izkoristili priložnost poudariti mnogotere večnamenske vloge in dobrine
gozda. Seveda s spoštovanjem omejitev stikov, druženja ter ostalih priporočil o obnašanju v naravi.
V želji po dobrem sodelovanju ter, da vsi uspešno prebrodimo te negotove čase in da bodo sporočila,
ki jih prinaša nova oz. spremenjena situacija, v pozitivnem vplivala na nadaljnje bivanje in odnos ljudi
do narave, vse lepo pozdravljamo in vam želimo obilo pozitivnega vzdušja, notranjega miru, korajže,
motivacije, veselja in zdravja!
V imenu ZGDS:
Lojze Gluk,
univ.dipl.inž. gozd., predsednik ZGDS
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Poslovno poročilo Zveze gozdarskih društev Slovenije za leto 2019
ZGDS ima status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju gozdarstva (odločba MKGP,
št. 322-85/00 z dne 4. 12. 2000) in na področju
znanosti (odločba MVŠZŠ, št. 0142-60/2010/6
z dne 1. 7. 2010). Deluje in je organizirana na
podlagi Zakona o društvih in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi.
Program dela zveze so aktivnosti in projekti na
področjih, ki zajemajo vsebine, zaradi katerih so
se gozdarska društva povezala v zvezo. Sestavni
del tega programa so tudi programi društev, še
posebno aktivnosti, namenjene širši javnosti, ki
jih zveza lahko tudi sofinancira. Poslovno poročilo
zveze obravnava realizacijo navedenih vsebin za
minulo leto.
Zvezo sestavlja 15 društev in sekcija Prosilva
Slovenija, ki imajo od 30 do 150 članov; skupaj
ima zveza več kot tisoč članov. Vsako društvo
izvaja svoj letni program.
Letni program dela in finančni načrt ZGDS
pripravi izvršni odbor, sprejme pa ga občni zbor.
Sestavni del programa so tudi programske vsebine
društev, ki so po pomenu in vsebini namenjene
širši javnosti. Izvršni odbor zveze jih na podlagi
ocene (podlaga so programi in poročila društev)
vključi v letni program.
Izdajanje strokovne revije Gozdarski vestnik
(GV) in izdajanje monografij ter publikacij za
strokovno in širšo javnost v okviru Gozdarske
založbe (GZ) zaenkrat še omogoča delovanje in
obstoj ZGDS. Drugi finančni viri, kot so javna
sredstva, sponzorstva, sredstva za izvedene in
naročene projekte, se iz leta v leto zmanjšujejo.
Tudi v letu 2019 so ostale druge pomembnejše
vsebine programa podobne kot v prejšnjih letih.
Omeniti velja: skrb za razvoj slovenskega gozdarskega izrazja, skrb za širjenje misli in dejanj glede
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji
in Evropi, razvijanje športne in rekreativne dejavnosti članov, organizacija razstav v galeriji GIS.
Pomembno je tudi mednarodno povezovanje na
strokovnem, športnem in družabnem področju s
sorodnimi stanovskimi organizacijami v Evropi.
Sprejeti program za leto 2019 je bil zaradi
manj zbranih sredstev kot je bilo predvideno
v finančnem načrtu uresničen v zmanjšanem
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obsegu, nekaterih aktivnosti pa zaradi objektivnih
razlogov ni bilo mogoče izvesti. Ponovno so ostale
nerealizirane tudi nekatere aktivnosti, ki so bile v
program uvrščene že nekaj let zapored.
Komunikacija in povezanost z društvi sta se
izboljšali, nekatera društva so ponovno začela
z aktivnim delom, nekaj pa jih je še vedno zelo
slabo aktivnih oz. neaktivnih.
Tudi v letu 2019 velja v največji meri zahvala
za uresničitev programa ob Tednu gozdov, tako
kot že vrsto let, Zavodu za gozdove Slovenije in
njegovim območnim enotam, ki so v sodelovanju
z gozdarskimi društvi in drugimi organizacijami
organizirale precej javnih prireditev, namenjenih
seznanjanju z gozdom in njegovim pomenom.
21. 3. 2019 se je predsednik udeležil osrednje
prireditve ob praznovanju mednarodnega dneva
gozdov v Mestnem gozdu v Celju.
25. 4. 2019 je bil izveden občni zbor zveze, na
katerem je bilo predstavljeno poročilo o delu za
l. 2018 ter program dela za l. 2019.
14. 5. 2019 se je predsednik v imenu ZGDS
udeležil delovnega sestanka glede praznovanja 25
let delovanja javne gozdarske službe v Ljubljani,
29. 5. osrednje prireditve Tedna gozdov (svečana
akademija, novinarska konferenca) ter 4. 7. srečanja gozdarjev na Pokljuki.
23. 10. 2019 se je predsednik udeležil praznovanja 70-letnice univerzitetnega študija gozdarstva
na BF v Ljubljani.
Udeležili smo se tudi drugih strokovnih srečanj,
posvetov in izobraževanj (13. 2. – ogled licitacije
lesa v Slovenj Gradcu; 12. 4. – Gozdarski študijski
dnevi Gozdna tla; 17. 5. – razstava Čar lesa; 3.
10. 2019 – seminar o gozdni pedagogiki Nekaj
zdravega, sladkega in užitnega iz gozda, 24. 10. –
seminar Obvladovanje tveganj pri gospodarjenju
s smreko v gozdovih Slovenije itn.
ZGDS je – tako kot vsako leto od leta 2013
naprej – aktivno sodelovala pri pripravi in odprtju
razstav, pa tudi pri njihovi finančni realizaciji.
Tudi v letu 2019 je bil program razstav uresničen/izpeljan v celoti. Organizirane so bile štiri
razstave in dve predavanji. Obiskovalci, ki jih je
po navadi na odprtjih od 40 do 70, so razstave
dobro sprejeli in bili zadovoljni tudi s predava305
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njem ob odprtju prve in tretje razstave. Na ogled
so bile naslednje razstave: 7. 2. 2019 Notranjski
muzej Postojna – Slavko Polak: Živi svet Pivških
presihajočih jezer (predavanje: Slavko Polak –
Pomen jezer za ohranjanje narave in film Voda
in Kras); 23. 5. 2019 Petra Varl, Drevesa; 26. 9.
2019 Simon Lavrič, Favnistika (predavanje: dr.
Klemen Jerina – Volk v Sloveniji včeraj, danes,
jutri); 28. 11. 2019 Društvo popotnih fotografov
in fotoreporterjev, Svet v gozdu. Z ZGDS razstave
uspešno koordinira in organizira Jože Falkner.
Z ZGDS aktivno deluje v delovni skupini
GOZD-LES dr. Mateja Cojzer, katere naloga je
priprava dodatnih ukrepov Akcijskega načrta
za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesnega
sektorja v Sloveniji do leta 2020 ter priprava
letnih poročil o izvajanju ukrepov Akcijskega
načrta. Delovna skupina je bila ustanovljena 21.
januarja 2019.
Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti
gozdno-lesne verige v Slovenij do leta 2020 s
promocijskim sloganom Les je lep je sprejela
Vlada Republike Slovenije 27. 6. 2012. Lani letu
so bile naslednje aktivnosti: 1. sestanek delovne
skupine (21. 3. 2019) ter aktivnosti na področju
promocije lesa.
V letu 2019 je potekalo nadaljevanje aktivnega
dela tudi na področju priprave gozdarskega etičnega kodeksa (GEK), za katerega je bila zadolžena
delovna skupina Jože Falkner, Vasja Leban in
Tone Lesnik s sodelovanjem preostalih članov
izvršnega odbora. Aprila je bil osnutek v razpravo
posredovan vsem gozdarskim društvom.

GOZDARSKA ZALOŽBA
Leta 2019 je skladno s programom redno izhajal
77. letnik Gozdarskega vestnika. Ta izdajateljska
dejavnost je bila uresničena z desetimi številkami
strokovne revije Gozdarski vestnik (dve številki
sta bili dvojni) v osmih zvezkih.
Revija je izšla v skupnem obsegu 464 strani
(vključno s sredico) + ovitki skupaj 494 strani. Na
zadnji strani ovitka so bili praviloma objavljeni
prispevki iz zgodovine Gozdarskega vestnika.
V letu 2019 je bilo v reviji objavljenih 11 znanstvenih razprav, 14 strokovnih razprav ter številne
druge krajše strokovne razprave in poljudna
besedila. Znanstveni in strokovni prispevki so
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zajemali celotno področje gozdarstva. Objavljenih
je bilo 16 sredic, prek katerih gozdarje obveščamo
o karantenskih in drugih, gozdu nevarnih organizmih. Izšla je bila tematska številka z naslovom
Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji – 25 let
javne gozdarske službe. V reviji smo uvedli novo
rubriko Iz tujih tiskov, v kateri v vsaki številki
domačim bralcem predstavimo po dva prispevka
domačih raziskovalcev, ki sta bila objavljena v
mednarodno priznanih tujih znanstvenih revijah.
Celoten vestnik je dostopen na spletni strani
revije Gozdarski vestnik (http://zgds.si/wp-content/uploads/2020/03/GV-2019_%C5%A1t.1-10.
pdf) in hkrati so člankih tudi v repozitoriju CTK
(DiRROS) (http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6335&lang=slv).
Revija že vrsto let nadaljuje svoje poslanstvo,
da z objavo znanstvenih in strokovnih razprav
ozavešča in izobražuje domačo strokovno in
bolj poljudno javnost glede vsebin, povezanih
z gozdom in gozdno-lesno verigo. S podobno
usmeritvijo stopa Gozdarski vestnik v 78. letnik.
Prek gozdarske založbe je potekalo tudi urejanje
spletne strani ZGDS in spletne strani vestnika
ter promocija dela ZGDS na socialnih omrežjih.
Tudi za leto 2019 lahko ponovimo ugotovitev iz
prejšnjih let, da v uredništvo prejmemo premalo
prispevkov, ki bi predstavljali in odgovarjali na
najpomembnejše konkretne težave, ki se v praksi
pojavljajo pri gospodarjenju z gozdovi.
V letu 2019 je bil program založniške dejavnosti
uresničen, in sicer je založba izdala publikacijo
Gozdarski slovar za lastnike gozdov: Izbrani
gozdarski termini za vsakdanjo rabo. Vse delo je
vodil vodja terminološke komisije Vasja Leban.
Slovar je požel veliko zanimanje.

SEKCIJA PROSILVA SLOVENIJA
Sekcija in z njo tudi ZGDS sta članici mednarodne
organizacije za promocijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi PROSILVA Evrope.
Za leto 2019 so bile načrtovane naslednje
dejavnosti: priprave in izvedba jubilejne konference Prosilva Evropa 2019 (JKEP), delo pri
postavitvi Centra za sonaravno gospodarjenje z
gozdovi (CSG), ekskurzija v mestni gozd Celje in
ustanovitev društva Prosilva Slovenija.
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V letu 2019 je bila najobsežnejša dejavnost
sekcije priprava in izvedba jubilejne konference
Pro Silva Evropa 2019 (JKEP). Pri tem smo sodelovali s številnimi organizacijami na področju
gozdarstva in drugimi.
JKEP je potekala v Radljah ob Dravi, na Pohorju
in v Celju v dneh od 11. 9. do 14. 9. 2019. Organizatorji v Sloveniji smo si za izvedbo jubilejne
konference postavili cilje:
• prikaz dobrih praks sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi v Sloveniji,
• izboljšanje prenosa znanstvenih izsledkov v
prakso in uporaba v razmerah podnebnih
sprememb,
• predstavitev razstave Gozdarstvo v sozvočju z
naravo – odločilnega koraka k postavitvi in
razvoju Centra za sonaravno gospodarjenje z
gozdovi,
• poudarek na širitvi načel sonaravnega
gospodarjenja na vse funkcije gozdov,
• povezovanje gozdarskih in drugih organizacij
pri prenosu načel sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi v prakso.
Vsebino je povezoval skupen naslov Gozdovi za
prihodnost – od znanosti k ljudem in je zajemala
tri glavne sklope: uvodni dogodek s poudarkom
na širitvi načel sonaravnega gospodarjenja z vsemi
funkcijami gozdov (11. 9. 2019, Radlje), predavanja in razprave (12. 9. 2019, Radlje) in strokovne
ekskurzije (12., 13. in 14. 9. 2019, Pohorje, Celje).
Jubilejne konference se je udeležilo skupno v vseh
dneh okrog 150 udeležencev, od tega 70 delegatov
iz 20 držav.
Velik korak za postavitev CSG je bil narejen
že v okviru JKEP; postavljena in predstavljena je
bila zgodovinska razstava o razvoju sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi; položen je bil temeljni
kamen za postavitev novega paviljona v okviru
CSG. Delo pri postavitvi CSG se je nadaljevalo v
času po izvedbi JKEP. Predstavniki konzorcija za
postavitev CSG (Občina Radlje ob Dravi, Koroški
pokrajinski muzej, Pahernikova ustanova, Pro Silva
Slovenija) smo se srečali na več delovnih sestankih.
V Tednu gozdov je Prosilva Slovenija sodelovala na osrednji prireditvi z izvedbo gozdne
pedagogike.
Delo pri ustanovitvi društva Prosilva Slovenija
se je preneslo v leto 2020.
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Poleg načrtovanih dejavnosti za leto 2019 se je
Prosilva Slovenija kot partner vključila v projekt
Nega podnebno odpornega gozda, katerega nosilec je CIPRA Slovenija (društvo za zaščito Alp).

KOMISIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO
Smučarske prireditve v letu 2019
Slovenske tekme: Slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo je bilo 8. marca na Rogli. Sodelovalo
je več kot 70 udeležencev iz 11 GD, GIS in ekipa
gozdarjev iz Italije (Furlanija - Julijska krajina).
Alpe Adria: Srečanje gozdarjev smučarjev
sosednjih dežel (držav) je bilo 25. in 26. januarja
na smučišču Jochgrimm na Južnem Tirolskem.
Slovenska ekipa je štela 21 tekmovalcev.
EFNS: 51. prireditev je bila od 11. do 16. februarja na biatlonskem centru Grosse Arber v bližini
Narodnega parka Bavarski gozd na Bavarskem
v Nemčiji. Nemci so prireditev uspešno izvedli.
Nastopilo je več kot 20 tekmovalcev iz Slovenije.
Tenis: Ponovno so bila tekmovanja v tenisu.
Potekalo je tudi teniško sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi gozdarji. V letu 2019 je bilo
organizirano tudi prvenstvo Slovenije v tenisu.
Košarka: V aprilu 2020 je bil v Ljubljani
košarkarski turnir, na katerem je sodelovalo pet
ekip. Zmagala je ekipa gostiteljev iz podjetja
Gozd Ljubljana.

KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI
(KEUPS)
V letu 2019 je bilo veliko dogodkov in prireditev, ki
so potekale pod okriljem KEUPS in v sodelovanju
z drugimi (PZS, TZS, ZGS, lokalne skupnosti ...).
Poudarek je bil na delih za vzdrževanje E-6, E-7
in E-12. Pomembne aktivnosti so: organizacija
vsakoletnega Srečanja Evropohodnikov, popularizacija pešpoti, stiki z Evropsko popotniško
zvezo (ERA) in druge.
Komisijo vodi Jože Prah, sodelujeta tudi člana
Tone Lesnik in Janez Konečnik.
V letu 2019 je komisija organizirala naslednje
aktivnosti:
• pohod po E12, Hrvaška, 26. 1. 2019
• sodelovanje na sejmu Zelenega turizma in
bivanja, Gornja Radgona, 12.–14. 4. 2019
• Slovenija hodi, Iška–Bloke, 24. in 25 .5. 2019
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• Srečanje Evropohodnikov 2019, Bloke,
25. 5. 2019,
• tiskovno konferenco,
• vodene pohode po evropskih pešpoteh zunaj
naše države, 20.–24. 7. 2019, Nemčija
• vzdrževanje markacij E6, E7, E12 in poti,
• urejanje spletne strani, posodobitve in
vzpostavitev delovanje strani na socialnem
omrežju Facebook,
• obnovo žigov E7, E6, E12,
• informacijski prostor za evropske pešpoti,
• stiki z Evropsko popotniško zvezo in drugimi
popotniškimi organizacijami,
• sestanki KEUPS in administracijska dela,
• sodelovanje s komisijo za pohodništvo in
kolesarjenje na GIZ in STO,
• izdajo propagandnega materiala in doseči
prepoznavnost evropskih pešpoti
• sodelovanje na Dnevih mobilnosti v Kopru,
• povezanost koordinatorjev s KEUPS (delovno
srečanje z izobraževanjem)
• afirmacija Kluba popotnikov po evropskih
pešpoteh

TERMINOLOŠKA KOMISIJA
V letu 2019 se je terminološka komisija sestala
vsako drugo sredo v mesecu ob 14. uri v prostorih Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire. V juliju, avgustu, septembru in oktobru sej
ni bilo. Komisijo je sestavljalo sedem članov, od
tega je bil en član dopisni. Zaradi aktivnosti pri
izdaji Gozdarskega slovarja za lastnike gozdov
smo večkrat sodelovali prek drugih medijev (npr.
e-pošta, telefon). Namen slovarja je približati strokovno področje in laično javnost ter prispevati k
doslednejši rabi ustrezne strokovne terminologije.
V začetku leta smo zaključili redakcijo in se z
oblikovalko, risarjem in tiskarno dogovorili vse
potrebno za izdajo. Slovar je izšel junija 2019 in
uradno predstavljen javnosti prek revij Gozdarski
vestnik in Kmečki glas.
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POROČILA GOZDARSKIH DRUŠTEV
Gozdarska društva, ki so sestavni del zveze, so
aktivnosti uresničila skladno s svojimi načrtovanimi programi. Promocijo gozdov in njihovega
pomena javnosti so v največji meri predstavila
predvsem v okviru Tedna gozdov, pa tudi med
letom. Mnoga med njimi so organizirala predavanja in pohode po gozdovih ter vodenje po gozdnih
učnih poteh. Nekatera društva so na področju
dela z javnostjo še posebno aktivna.
Poročanje društev zvezi o svojih aktivnostih se
je izboljšalo, kar je omogočilo celovitejši pregled
o aktivnostih društev za širšo javnost, le nekaj
društev žal ni poslalo poročil. Vzpostavitev še
boljše komunikacije in povezanosti zveze in
društev tako ostaja izziv še naprej.
Uresničitev programa je bila skladna z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki jih je določil
Finančni načrt za leto 2019. Finančni viri, ki so
omogočali izvedbo programa, se niso spremenili,
nekoliko se je spremenil njihov delež. Ponovno je
treba poudariti, da so poglavitni viri prihodkov
naročnina na strokovno revijo, izdajanje in trženje
izdanih monografij ter sofinanciranje strokovne
revije iz javnih sredstev.
Avtorji:
Lojze GLUK (predsednik ZGDS),
Jože FALKNER (galerija GIS)
Anton LESNIK (Sekcija ProSilva Slovenija),
Janez KONEČNIK
(Komisija za šport in rekreacijo),
Vasja LEBAN (Terminološka komisija),
Jože PRAH (Komisija za Evropske pešpoti),
Mitja SKUDNIK (Gozdarska založba)
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Predlog programa dela in finančnega načrta zgds za leto 2020
Zveza gozdarskih društev ima v svojem
poslanstvu med nalogami opredeljeno skrb za
popularizacijo slovenskih gozdov in slovenskega
gozdarstva, vključevanje v pripravo predpisov
na področju gozdarstva, aktivno vključevanje v
razprave, opozarjanje na aktualne probleme, skrb
za izobraževanje, ustrezno interpretacijo gozdov,
izdajo strokovnih publikacij, prizadevanje za
oblikovanje in razvoj strokovnega izrazja in izražanja v gozdarstvu ter poznavanje in uveljavljanje
dosežkov slovenskega gozdarstva, povezovanje,
druženje stroke, koordiniranje stikov gozdarske
stroke z drugimi strokami, promocijo gozdne
pedagogike, spodbujanje etičnega ravnanja svojih
članov v odnosu do narave itd. Pri uresničevanju
tega verjamemo, da je potrebno aktivno sodelovanje in komuniciranje z ostalimi deležniki na
področju gozdarstva, razvoja podeželja, varstva
narave, turizma itd.

1. POSVETOVANJA IN PRIREDITVE
1.1 Občni zbor ZGDS (junij 2020)
Na občnem zboru bodo društva seznanjena o
poslovanju zveze v letu 2019, potrjen in sprejet
bo program dela in finančni načrt za leto 2020.
1.2 Soorganizacija prireditev v okviru Tedna
gozdov (maj 2020)
Tako kot vsako leto bo tudi letos Zveza gozdarskih društev Slovenije sodelovala z Zavodom za
gozdove Slovenije in drugimi soorganizatorji
pri realizaciji projektov v okviru Tedna gozdov
2020. Organizirali bomo razstavo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, nadaljevali s pripravo
gozdarskega etičnega kodeksa ter sodelovali pri
drugih aktivnostih.
1.3 Priprava Gozdarskega etičnega kodeksa
in organizacija javne predstavitve
Delovna skupina za pripravo izhodišč je v l. 2018
s pomočjo IO ZGDS oblikovala osnutek kodeksa. Osnutek je ZGDS v razpravo posredovala
gozdarskim društvom, na podlagi odzivov bo
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oblikovan končen predlog, ki bo podan v potrditev
na občnem zboru ZGDS. Organizirana bo javna
predstavitev kodeksa.
1.4 Koordinacija priprave strokovnih
izhodišč za nadgradnjo predpisov o
gospodarjenju z gozdovi
Zveza bo v sodelovanju z drugimi strokovnimi
deležniki poskušala pripraviti strokovna izhodišča
za spremembe Zakona o gozdovih. Prvi korak k
pripravi strokovnih premislekov je oblikovanje
delovne skupine, ki naj bi jih pripravila. Sestavljali
bi jo predstavniki gozdarskih ustanov (GIS, BF
- Odd. za gozd., ZGS, SGLŠ, GZS, SiDG, ZGDS
itd.). O pripravljenih izhodiščih bo zveza organizirala delavnice s katerimi bi zagotovili njihovo
poenotenje in potrditev.
1.5 Razčiščevanje strokovnih dilem in
sodelovanje v različnih delovnih skupinah
Zveza bo tudi v letu 2020 spodbujala razpravo o
vsebinskih dilemah, ki so prisotne v gozdarskem
strokovnem vsakdanu. Posebna komisija bo spodbujala razpravo o njih in skupaj s sodelujočimi
iskala odgovore. To je trajna strokovna naloga, ki
se je začela uresničevati že v letu 2012, vendar s
premalo odziva. Izvajala pa naj bi jo vsako leto še
naprej komisija za izobraževanje pri zvezi.
Predstavniki zveze bodo aktivno sodelovali
v različnih delovnih skupinah (npr. skupina
»Gozd-les« za izvajanje akcijskega načrta »Les je
lep« - ustanovljena 21. januarja 2019 ipd.)
1.6 Ogledi strokovnih dobrih praks, izvedba
strokovnih ekskurzij
Gozdarsko strokovno delo mora povezovati
teorijo s prakso, zato je potrebno sodelovanje
vseh deležnikov na področju gozdarstva. Zveza
je v sodelovanju z ostalimi pripravljena prevzeti
organizacijo strokovnih ekskurzij, predvidoma
dve letno (spomladi, jeseni) ali vsaj eno. Pred
tem je zaželjeno pridobiti nabor dobrih praks
iz vse Slovenije. V skladu z možnostmi bo zveza
poskušala sofinancirati avtobusni prevoz.
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1.7 Priprava razstav v Galeriji - GIS
Tudi v letošnjem letu bomo skupaj z Gozdarskim
inštitutom Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije
in Oddelkom za gozdove in obnovljive gozdne vire
BF nadaljevali z organiziranjem razstav. V letu
2020 naj bi skupaj organizirali 4 razstave. Kot razstavljavci naj bi še vedno imeli prednost ustvarjalci
iz gozdarskih vrst. Vsak od soorganizatorjev naj bi
praviloma pokril stroške ene razstave.
Zap.
št.

Razstavljalec

Mesec

Datum

1

Kostja Virant

Februar

četrtek,
6.2.2020
ob 16.00

2

Več
avtorjev

Junij

četrtek,
4.6.2020
ob 16.00

3

Janez Papež

September

četrtek,
24.9.2020
ob 16.00

4

Jožef Mrakič
- Pepi

November

četrtek,
26.11.2020
ob 16.00

1.8 Udeležba predstavnikov zveze na
različnih strokovnih dogodkih, občnih
zborih ipd.
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IZDAJATELJSKA DEJAVNOST

2.1 Izdaja 10 številk Gozdarskega vestnika
S podobno usmeritvijo kot je bila za letnik 77
stopa Gozdarski vestnik v 78 letnik, z željo, da bi
vključili več poljudnih kratkih prispevkov dobrih
praks s terena in več razprav iz področja pridobivanja lesa, trženja ter ekonomike gozdarstva.
Gozdarski vestnik si je zadal nalogo, da bo tudi
v letu 2020 redno izhajal in omogočal znanstvenikom in operativcem objavo njihovih raziskovalnih
dosežkov in spoznanj s ciljem njihovega prenosa
v prakso. S tem bo prispeval k razreševanju aktualnih problemov slovenskega gozda in gozdarstva.
Izšlo bo 10 številk v 8 zvezkih. Predvidoma
ena številka bo tematska.
V letu 2020 bo revija Gozdarski vestnik nadaljevala z objavami na spletni strani in s tem povečala
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krog bralcev in oglaševalcev v reviji. Vsi prispevki
bodo odloženi v Digitalni repozitorij raziskovalnih
organizacij Slovenije (DiRROS). S tem bo tako
ZGDS kot revija pridobila na prepoznavnosti.
Prepoznavnost bo poskušala povečati tudi z
objavami na družbenih omrežjih. K naročanju na
revijo bomo poskušali pritegniti več naročnikov.
2.2 Izdaja monografij
V letu 2020 bo Gozdarska založba pričela z delom
izdaje monografije mag. Živana Veseliča »Zelišča,
polgrmi in vzpenjalke v gozdovih Slovenije«.
Knjiga je povzeta po mali flori Slovenije in bo
zaradi širokega slikovnega materiala primerna za
uporabo med gozdarskimi strokovnjaki. Za pokritje
stroškov izdaje bo potrebno predhodno zagotoviti
sponzorska sredstva oziroma prednaročila.
2.3 Spletna in Facebook stran ZGDS
Prenovljena spletna stran z ažurnimi in aktualnimi objavami bo pomemben način posredovanja
informacij gozdarski stroki ter širši zainteresirani
javnosti. Še večji obseg promocije gozdarskih
vsebin bo poskušala doseči z ažurnimi objavami
na svoji strani družbenega omrežja Facebook.
2.4 Priprava Kafolovega priznanja
Potrebno je dokončati merila za nagrajevanje aktivnosti članov zveze ter izdelati priznanja in kipec.
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DELOVANJE KOMISIJ IN SEKCIJ
ZVEZE V LETU 2020

3.1 Komisija za šport
Smučarske prireditve v letu 2020:
Slovenske tekme: tekmovanje bodo organizirali
člani Kranjskega GD na Soriški planini.
Alpe Adria: srečanje gozdarjev smučarjev sosednjih dežel (držav) bo tokrat v Sappadi (Furlanija
Julijska krajina) 21. do 22.2.2020.
EFNS: 52. prireditev na Poljskem v turističnem
kraju Duszniki Zdroj od 19. do 25. januarja 2020.
Tenis: Ponovno naj bi bilo odprto gozdarsko
prvenstvo Hrvatske v Vinkovcih ter teniški dvoboj
SLO-CRO, ki bo tokrat v Sloveniji.
Košarka: V letu 2020 bo v Celju košarkarski
turnir.
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3.2 Komisija za evropske pešpoti v
Sloveniji
Aktivnosti:
• Urejanje spletne strani, posodobitve in
delovanje na socialnem omrežju Facebook
• Obnova žigov E7, E6, E12.
• Pohod po E12 Hrvaška, 25. januarja 2020
• Sodelovanje na sejmu Alpe Adria, 29. januar
- 1. februar 2020
• Slovenija hodi: Krka 24. in 25.4.2020
• Ureditev poti Vrhnika KEUPS
• Srečanje Evropohodnikov 2020
• Vodeni pohodi po evropskih pešpoteh
• Vzdrževanje markacij E6, E7, E12 in poti,
• Informacijski prostor za evropske pešpoti,
• Povezovanje koordinatorjev s KEUPS,
• Kontakti z Evropsko popotniško zvezo in
drugimi popotniškimi organizacijami,
• Sestanki KEUPS in administratorska dela,
• Ureditev trase E7, E6 in E 12,
• Sodelovanje s komisijo za pohodništvo in
kolesarjenje na GIZ in STO,
• Priprava promocijskega spota,
• Priprava vodnika E 6, 7, 12,
• Razstava o evropskih pešpoteh
• Sodelovanje na dnevih mobilnosti v Kopru,
• Ureditev skrbniških pogodb za evr. pešpoti
• Obnova križišča E6 in E7, Mačkovec in srečanje
ob obletnici evropskih pešpoti.
• Evrorando 2021
• Organiziranje strokovnega posveta z ustanoviteljicami KEUPS na temo bodočnosti sodelovanja in vizije evropskih pešpoti v Sloveniji.
3.3 Terminološka komisija
V letu 2020 si bomo prizadevali okrepiti vrste
terminološke komisije z novimi člani in članicami.
Člani komisije se bodo sestajali po ustaljenem
redu, vsako drugo sredo v mesecu v prostorih
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete, ali po potrebi. Dolgoročni
načrt dela komisije ostaja izdaja Gozdarskega
terminološkega slovarja pod vodstvom inštituta
za slovenski jezik Fran Ramovš ZRC SAZU.
3.4 Sekcija Prosilva Slovenija
Aktivnosti:
• Nadaljevanje dela za postavitev Centra sonaravnega gospodarjenja v Radljah (delovni sestanki),
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• Sodelovanje pri ogozditvi Krasa na Cerju, 29.
februarja 2020,
• Vodenje ekskurzije ob pragozdu Rajhenav v
Tednu gozdov 2020,
• Udeležba na strokovnih ekskurzijah, delavnicah, predavanjih, posvetih itd.,
• Ustanovitev društva Prosilva Slovenija (18. junij
2020), prenehanje sekcije ter včlanitev društva
v ZGDS.
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Delovanje gozdarskih
društev

Akcije v javnem interesu
Izvedba projektov, ki so sestavni del programa
gozdarskih društev za leto 2020 in po vsebini
presegajo ožji društveni okvir, postanejo tudi
sestavni del programa zveze. Na podlagi programov društev in določenih kriterijev jih bo v
program zveze uvrstil IO. Društva bodo zvezi
poročala o njihovi realizaciji.
Realizacija izdajateljskega programa, razen
GV, mora biti vezana izključno na dodatno
zbrana sredstva iz sponzorstev in reklam oziroma dodatnih sredstev iz prodaje že izdanih
oziroma za izdajo načrtovanih monografij.
V zadnjih letih zveza za svoje delovanje porablja finančna sredstva, ki jih je uspela pridobiti
v letih ugodnejšega poslovanja, zaradi česar se
vse bolj zmanjšuje znesek rezervnih sredstev.
Zaradi zmanjševanja obsega in razpoložljivosti finančnih sredstev bo potrebno poslovati zelo
varčno, aktivno iskati možnosti racionalizacije
ter nove oblike financiranja, verjetno pa tudi
opustiti še kakšno v programu dela načrtovano
aktivnost. O tem bo moral IO ZGDS odločati
sproti in pravočasno. Vse odločitve bodo morale
biti vezane na razpoložljiva finančna sredstva.
Avtorji:
Lojze GLUK (predsednik ZGDS),
Jože FALKNER (galerija GIS)
Anton LESNIK (Sekcija ProSilva Slovenija),
Janez KONEČNIK
(Komisija za šport in rekreacijo),
Vasja LEBAN (Terminološka komisija),
Jože PRAH (Komisija za Evropske pešpoti),
Mitja SKUDNIK (Gozdarska založba)
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Uvodnik
Leto 2020 je leto mednarodnega zdravja rastlin
Pred vami je tematska številka Gozdarskega vestnika, ki je v celoti posvečena izzivom v povezavi z biotskimi
škodljivci gozda, še posebno karantenskimi škodljivimi organizmi (glive, virusi, bakterije, živali), ki lahko
s svojim negativnim vplivom ogrožajo okolje in gospodarstvo države. Karantenski organizmi največkrat
izvirajo iz drugih ekoloških regij, pri nas pa še niso prisotni ali pa le še niso zelo razširjeni. V izvornem
okolju so za svoje gostitelje pogosto neškodljivi, saj so se razvijali skupaj z njimi in so rastline postale nanje
do neke mere prilagojene in odporne. Karantenski organizmi se prenašajo in širijo z globalizacijo in vse večjo
mobilnostjo ljudi in blaga. Z namerno naselitvijo, prenosom kontaminiranega blaga in transportom slepih
potnikov, pobegom organizmov iz omejenega okolja, prehajanjem prek novih poti in končno spontanim
širjenjem karantenskih organizmov pogosto nastane ogromna škoda v novem, nanje neprilagojenem okolju.
Tokratni Gozdarski vestnik je izšel v času strogih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. V
tem času se veča obisk gozdov in tudi zavedanje o njihovi pomembnosti. Zato je pravi čas, da se bolj zavemo
tudi pomembnosti ohranjanja njihovega zdravja in tudi pozitivnega vpliva, ki ga imajo za zdravje ljudi.
Mitja Skudnik in Polona Hafner

Samoumevnost zdravja gozdov
Dejstvo je, da se v naših gozdovih že pojavljajo organizmi, ki so k nam prišli z drugih območij in že povzročajo škodo ter dolgoročne posledice za gozdove, okolje in prebivalce. Kar se lahko naučimo iz preteklih
izkušenj ob soočanju z vdori novih bolezni in škodljivcev v gozdove, je, da sta ključna hitro odkrivanje in
hitro odzivanje. Oboje gre z roko v roki z ozaveščenostjo stroke in širše javnosti ter z veliko nacionalno
strokovno in diagnostično podporo. Hitro odzivanje vključuje tudi hitro ukrepanje in v Sloveniji smo na
začetku priprav načrtov, ki bodo začrtali protokole ob prvih najdbah še posebno nevarnih bolezni in škodljivcev v slovenskih gozdovih.
V prihodnjih letih se bodo vdori novih bolezni in škodljivcev intenzivirali in področje varstva gozdov
je pred številnimi izzivi. Že zdaj opažamo, da podnebne spremembe vplivajo na stanje gozdov in priča
smo hiranju različnih drevesnih vrst v naših gozdovih. Pojavljajo se bolezni ali poškodbe, ki jih povzročajo
organizmi, ki so sicer del normalne združbe dreves ali gozdov. Taki gozdovi, ki so oslabljeni zaradi zunanjih
dejavnikov ter napada različnih gliv, žuželk, bakterij, virusov, so še manj odporni proti novim in prihajajočim
boleznim ali škodljivcem. Videz naše gozdne krajine se že spreminja. Od gozdarske stroke pa je odvisno, ali
bo v dolgoročno upravljanje z gozdovi znala vplesti nova spoznanja in nove tehnološke ter informacijske
pristope s področja varstva in zdravja gozdov. Nekatere rešitve in pristopi so že na voljo …
Pred pol stoletja je bil v slovensko gozdarsko razmišljanje zasejan dvom o smiselnosti in pomenu raziskav s področja varstva gozdov v luči sonaravnega gojenja gozdov. Posamezni strokovnjaki so opozarjali
na kratkovidnost takega razmišljanja. A zdaj postaja jasno, da gozdovi v Sloveniji potrebujejo močno, strokovno in proaktivno politiko na področju varstva gozdov, utemeljeno z aktualnimi raziskavami. V Sloveniji
so raziskovalni projekti s tega področja redki; za izvajanje aplikativnih raziskav s tujerodnimi škodljivimi
organizmi nam za nameček primanjkuje raziskovalna infrastruktura, ki bi v zaprtih, strogo nadzorovanih
razmerah omogočala proučevanje tolerantnosti oziroma odpornosti naših gozdov proti takim organizmom.
Za učinkovit odziv na bolezni in škodljivce je nujna tudi diagnostična in strokovna podpora; v Sloveniji
je povezava med raziskovalci, strokovnjaki in gozdarji na terenu dobra in se je izkazala za učinkovito.
A vzpostavljeno strukturo je treba okrepiti tudi za prihodnje izzive.
Letošnje leto je posebno leto. Kaj lahko storijo globalizacija, nepripravljenost in podcenjevanje, vidimo
na katastrofalnih posledicah bolezni, ki jo povzroča koronavirus SARS-CoV-2. Majhni, očesu nevidni organizmi imajo izredno moč in skupaj z ignoranco in nepremišljenimi ukrepi lahko povzročijo nepredstavljive
posledice. V gozdovih ni nič drugače. Tudi naši gozdovi, na katere smo tako ponosni in ki prekrivajo več
kot polovico naše države, imajo svoje bolezni in škodljivce. In letošnje leto je posebno tudi zato, ker je mednarodna skupnost prepoznala pomen zdravih rastlin in s tem tudi gozdov za zdravo in varno prihodnost.
Letošnje leto je mednarodno leto zdravja rastlin. In čas je, da za zdrave gozdove naredimo še več – stroka,
javnost in odločevalci.
dr. Barbara Piškur
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Strokovni članek
Seznam prednostnih škodljivih organizmov Evropske unije
The European Union List of Priority Pests
Alenka Zupančič1,*
Izvleček:
Zupančič, A.: Prednostni seznam škodljivih organizmov Evropske unije; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 9.
V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 6. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
V zakonodaji Evropske unije je predpisan seznam prednostnih škodljivih organizmov rastlin, v katerem so
navedeni škodljivi organizmi rastlin z najbolj resnimi potencialnimi gospodarskimi, okoljskimi ali družbenimi
učinki za ozemlje Evropske unije. Seznam je pripravljen na vrednotenju, za katerega sta metodologijo pripravila
in pozneje ovrednotila podatke za posamezen organizem Skupni raziskovalni center Evropske komisije (JRC) in
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), pri čemer sta upoštevala možnosti širjenja, ustalitve, gospodarske,
družbene in okoljske posledice za Evropsko unijo. Na seznamu so tudi karantenski škodljivi organizmi rastlin, ki
lahko veliko škodo povzročijo v gozdovih; to so brezov krasnik (Agrilus anxius Gory), jesenov krasnik (Agrilus
planipennis Fairmaire), kitajski kozliček (Anoplophora chinensis (Thomson)), azijski kozliček (Anoplophora
glabripennis (Motschulsky), borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.),
sibirska svilena kokljica (Dendrolimus sibiricus Tschetverikov). Nobeden od njih še ni bil najden v Sloveniji.
Ključne besede: karantenski škodljivi organizmi, prednostni škodljivi organizmi, Anoplophora, Agrilus, Bursaphelenchus, Dendrolimus
Abstract:
Zupančič, A.: The European Union List of Priority Pests; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry),
78/2020, vol 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 6. Translated by Breda Misja, proofreading of the
Slovenian text Marjetka Šivic.
A list of priority pests with plant pests causing the most serious economic, environmental and social effects
for the European Union territory is adopted in the European Union legislation. The list is prepared based on
the assessment, for which the methodology was prepared and the data for individual organisms later evaluated
by the Joint Research Center of the European Commission (JRC) and European Food Safety Agency (EFSA),
whereby they took account of the possibility for spreading, establishment, economic, social, and environmental
consequences for the European Union. The list also includes quarantine plant pests, that can cause major damage in forests; these pests are bronze birch borer (Agrilus anxius Gory), emerald ash borer (Agrilus planipennis
Fairmaire), citrus long horn bettle (Anoplophora chinensis (Thomson)), Asian longhorn beetle (Anoplophora
glabripennis (Motschulsky), pinewood nematode (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.),
and Siberian silk moth (Dendrolimus sibiricus Tschetverikov). None of them has been found in Slovenia yet.
Key words: quarantine pests, priority pest, Anoplophora, Agrilus, Bursaphelenchus, Dendrolimus

1

GLAVNA VSEBINA

Konec leta 2019 so v Sloveniji in v drugih državah Evropske unije začela veljati nova pravila
na področju zdravja rastlin, ki so enotna za
celotno območje Evropske unije. Zakonodajno
so opredeljena v Uredbi o ukrepih varstva pred
škodljivimi organizmi rastlin, ki sta jo sprejela
Evropski parlament in Svet EU (Uredba (EU)
2016/2031). Namen novih pravil je posodobitev
sistema zdravstvenega varstva rastlin in zagotovi1

tev strožjih ter učinkovitejših ukrepov za varstvo
rastlin na ozemlju Evropske unije pred nevarnimi
boleznimi in škodljivci rastlin.
V Uredbi (EU) 2016/2031 in v Izvedbeni uredbi
Komisije (EU) 2019/2072 so opredeljeni karantenski
škodljivi organizmi rastlin, za katere je treba sprejeti
ukrepe za preprečevanje njihovega vnosa na celotno
ozemlje Evropske unije in širjenja po njem. Za tiste
škodljive organizme, ki imajo najbolj resne potencialne gospodarske, okoljske ali družbene učinke
za ozemlje Evropske unije, je Evropska komisija s

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

* dopisni avtor: a.zupancic@gov.si
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pomočjo Skupnega raziskovalnega centra Evropske
komisije (JRC) in Evropske agencije za varnost
hrane (EFSA), strokovnjakov iz držav članic in
pripomb javnosti izmed karantenskih škodljivih
organizmov pripravila seznam prednostnih škodljivih organizmov rastlin za Evropsko unijo. Trenutno seznam obsega 20 reguliranih karantenskih
škodljivih organizmov rastlin (Delegirana uredba
Komisije (EU) 2019/1702).
Poleg že omenjenih učinkov je merilo za uvrstitev na seznam tudi razširjenost:
• ni znano, da je karantenski škodljiv organizem
rastlin navzoč na določenem ozemlju,
• kadar je navzoč le na njegovem omejenem delu
ali
• se pojavlja v posameznih, nerednih, osamljenih
in redkih primerih (Uredba (EU) 2016/2031).
Seznam je pripravljen na vrednotenju, za
katerega sta metodologijo pripravila in pozneje
ovrednotila podatke za posamezen organizem JRC
in EFSA. EFSA je pripravila sezname potencialnih gostiteljskih rastlin in razširjenost škodljivih
organizmov na ozemlju Evropske unije, parametre,
ki opredeljujejo potencialne posledice škodljivih
organizmov, kot so npr. izpad donosa in izguba
kakovosti, hitrost širjenja in čas do določitve škodljivega organizma. Pri lesnatih rastlinah so pri
oceni ekonomskih izgub upoštevali propad dreves,
saj okuženo drevo ne doseže normalne velikosti
za posek, les pa je primeren le še kot celulozni
les ali za sekance, katerih vrednost je po ocenah
EFSA tako nizka, da tega prihodka niso zajeli v
oceno. Pri brezovem krasniku so upoštevali tudi
izgubo pri proizvodnji furnirja (Baker in sod.,
2019). JRC pa je za vsak potencialni prednostni
škodljiv organizem opredelil ekonomske (proizvodnja, vpliv na trgovino , cena in vpliva na trg),
socialne (zaposlitev, prehranska varnost, varnost
hrane) in okoljske vplive (ulična drevesa, parki,
naravna in nasajena rastišča, nezaželeni vplivi
kontrolnih ukrepov, vpliv na biotsko raznovrstnost
in ekosistem) (Sanchez in sod., 2019).
Ko je karantenski škodljiv organizem določen
kot prednostni, mora država članica zanj vsako
leto opravljati preiskave, ki obsegajo vizualne
preglede gostiteljskih rastlin in po potrebi odvzem
vzorca in laboratorijsko testiranje. Države članice Evropske unije za vsak prednostni škodljiv
organizem pripravijo načrt ukrepov, ki vsebuje
informacije glede postopkov odločanja, postopkov
in protokola, ki jih je treba upoštevati, minimalnih
virov, ki jih je treba dati na voljo, ter postopkov, s
316

katerimi se zagotovijo dodatni viri. V povezavi z
izvajanjem načrtov izrednih ukrepov so predvidene tudi simulacijske vaje. V primeru potrditve
prednostnega škodljivega organizma pa je takoj
treba sprejeti akcijski načrt, s katerim se določi
ukrepe za izkoreninjenje škodljivega organizma
v skladu z zakonodajo (Uredba (EU) 2016/2031).
Med 20 prednostnimi škodljivimi organizmi
so za gozd pomembni predvsem: brezov krasnik
(Agrilus anxius Gory), jesenov krasnik (Agrilus
planipennis Fairmaire), kitajski kozliček (Anoplophora chinensis (Thomson)), azijski kozliček
(Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), borova
ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et
Bührer) Nickle et al.), sibirska svilena kokljica
(Dendrolimus sibiricus Tschetverikov) (Slika 1).
Nobenega izmed navedenih organizmov še nismo
našli v Republiki Sloveniji.
Prednostni škodljivi organizmi lahko povzročijo veliko gospodarsko, socialno in okoljsko
škodo. Ugotovljeno je bilo, da bi v primeru, če
bi se azijski kozliček (Anoplophora glabripennis)
razširil po celotni Evropski uniji, nastala izguba
več kot 5 % lesne zaloge različnih gozdnih rastlin,
kot so jelša, jesen, breza, bukev, brest, javor ali
platana. Vrednost naštetih dreves so ocenili na
24 milijard, za celoten gozdarski sektor pa bi
bila lahko škoda tudi 50 milijard evrov (Plant
health ..., 2019).

2

VIRI

Baker, R., Gilioli, G., Behring, C., Candiani, D., Gogin,
A., Kaluski, T., Kinkar, M., Mosbach‐Schulz, O., Neri,
F. M., Siligato, R., Stancanelli, G. and Tramontini, S.
2019. Scientific report on the methodology applied
by EFSA to provide a quantitative assessment of pest‐
related criteria required to rank candidate priority
pests as defined by Regulation (EU) 2016/2031.
EFSA Journal 2019;17(6):5731, 61 pp. 10.2903
https://efsa.onlinelibrar y.wile y.com/doi/
full/10.2903/j.efsa.2019.5731 (14. 9. 2020).
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 z dne
1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031
Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo
seznama prednostnih škodljivih organizmov, UL L
260, 11.10.2019, str. 8–10.
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28.
novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje
Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in
Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi
organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES)
št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije
(EU) 2018/2019, UL L 319, 10.12.2019, str. 1–279.
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Plant Health: prioritising the fight against 20 quarantine
plant pests on the EU territory (7. 11. 2019)
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-big-arepotential-impacts-quarantine-pests-eu-agricultureand-forestry (14. 9. 2020).
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, EUR
29793 EN, Publications Office of the European
Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-087854, doi:10.2760/585182, JRC116973, s. 12, 74-75, 84.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/
bitstream/JRC116973/2019-07-02_jrc_tech_report_
plant_health_identifiers_online_pdf_version.pdf
(14. 9. 2020).
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,
UL L 317, 23.11.2016, str. 4–104.

Slika 1: Brezov krasnik (Agrilus anxius Gory) (foto: Hanna Royals, Screening Aids, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org) (zgoraj levo), jesenov krasnik (Agrilus planipennis) (foto: David Cappaert, Bugwood.org) (zgoraj
desno), kitajski kozliček (Anoplophora chinensis) (foto: National Plant Protection Organization, the Netherlands,
Bugwood.org) (v sredini levo), azijski kozliček (Anoplophora glabripennis (foto: Donald Duerr, USDA Forest
Service, Bugwood.org) (v sredini desno), poškodba z borovo ogorčico (Bursaphelenchus xylophilus) (USDA Forest
Service - North Central Research Station, USDA Forest Service, Bugwood.org) (spodaj levo), sibirska svilena
kokljica (Dendrolimus sibiricus) (Pest and Diseases Image Library, Bugwood.org) (spodaj desno)
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Strokovni članek
Varstvo gozdov pred novo vnesenimi škodljivimi organizmi za
gozd v Sloveniji
Protection of forests against new diseases and pests in Slovenia
Barbara PIŠKUR1,*, Marija KOLŠEK2, Dušan JURC3
Izvleček:
Piškur, B., Kolšek, M., Jurc, D.: Varstvo gozdov pred novo vnesenimi škodljivimi organizmi za gozd v Sloveniji;
Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 15. Prevod Breda Misja, jezikovni
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V besedilu sta predstavljeni organiziranost in delovanje javne gozdarske službe na področju varstva gozdov, ki
obsega dve inštituciji: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) in Gozdarski inštitut Slovenije (GIS). Opisana je tudi
umeščenost varstva gozdov v slovenski sistem zdravja rastlin, ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin. V letu 2020 sodelavci GIS in ZGS vodijo ali sodelujejo v naslednjih programih preiskav karantenskih organizmov v okviru sistema zdravja rastlin: brezov krasnik (Agrilus anxius), jesenov krasnik (Agrilus
planipennis), kitajski kozliček (Anoplophora chinensis), azijski kozliček (Anoplophora glabripennis), borova
ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus), sibirska svilena kokljica (Dendrolimus sibiricus), bolezen tisočerih rakov
(Geosmithia morbida in vektor Pityophthorus juglandis), borov smolasti rak (Fusarium circinatum), neevropski
žagovinarji (Monochamus spp. (neevropski)), neevropski rilčkarji (Pissodes spp. (neevropski)), azijski ambrozijski
podlubnik (Xylosandrus crassiusculus), fitoftorna sušica vej (Phytophthora ramorum). V preteklosti so sodelovali
še v programih preiskav za: kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuryphilus), šarka (Plum pox potyvirus), rjavenje
borovih iglic (Lecanosticta acicola), rdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma spp.), hrastova uvelost (Bretziella
fagacearum), zlatopegasti krasnik (Agrilus auroguttatus), borov črni rak (Atropellis spp.) in rjavenje plodov pravega kostanja (Gnomoniopsis smithogilvyi). Podrobneje je predstavljeno delo o šestih škodljivih organizmih in
našteti so raziskovalno-strokovni izzivi, ki bi jih slovensko gozdarstvo moralo obravnavati, da bi uspeli uresničiti
končni cilj, ki je zdrav in stabilen slovenski gozd.
Ključne besede: karantenski škodljivi organizem, javno pooblastilo, zdravstveno varstvo gozdov, javna gozdarska služba
Abstract:
Piškur, B., Kolšek, M., Jurc, D.: Protection of forests against new diseases and pests in Slovenia; Gozdarski vestnik
(Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 15. Translated by
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The inclusion of forest protection in the Slovenian plant health system, which is coordinated by the Administration for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection, is discussed. Further, the Public Forestry Service,
consisting of the Slovenian Forest Service and the Slovenian Forestry Institute, is described. In 2020, the Slovenian
Forest Service and the Slovenian Forestry Institute, lead or participate in the following survey programmes: Agrilus
anxius, Agrilus planipennis, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Dendrolimus sibiricus, Geosmithia
morbida and its vector Pityophthorus juglandis, Fusarium circinatum, non-European Monochamus spp., non-European Pissodes spp., Xylosandrus crassiusculus, Phytophthora ramorum. In the past, the survey programmes
for the following organisms were performed: Dryocosmus kuryphilus, Plum pox potyvirus, Lecanosticta acicola,
Dothistroma spp., Bretziella fagacearum, Agrilus auroguttatus, Atropellis spp. and Gnomoniopsis smithogilvyi. In
the following contribution, the work on six harmful organisms is presented, and the research and professional
challenges that Slovenian forestry should address in order to achieve the ultimate goal of a healthy and stable
Slovenian forest are listed.
Keywords: quarantine pests, public authority, forest health, public forestry service
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1

UVOD

Varstvo gozdov obsega vrsto dejavnosti in aktivnosti, ki potekajo z namenom ohranjanja zdravih
in kakovostnih gozdov ter biotskega ravnovesja.
Zakon o gozdovih (Ur. list RS, 30/93) opredeljuje naloge, ki jih izvajajo posamezne inštitucije v
Sloveniji z namenom varstva gozdov, tudi v obliki
javne gozdarske službe (JGS) ali v obliki javnih
pooblastil za zdravstveni nadzor nad gozdnim
semenarstvom in drevesničarstvom. Leta 2019 je
javna gozdarska služba praznovala 25 let, organizacijska struktura te službe pa obstaja že več kot
šest desetletij in temelji na ključni delovni povezavi
med gozdarji na terenu (zdaj Zavod za gozdove
Slovenije, ZGS, prej pa Gozdna gospodarstva) in
raziskovalci (Gozdarski inštitut Slovenije, GIS).
Leta 2001 sta bila ZGS in GIS z Zakonom o
zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. list RS, 62/07,
ZZVR-1) vključena v celostni slovenski sistem zdravstvenega varstva rastlin. Gozdarski strokovnjaki
in raziskovalci so po tem zakonu pridobili naloge
in pooblastila za fitosanitarne preglede, vzorčenje
ter strokovno podporo s področja zdravstvenega
varstva gozdov. GIS oziroma njegov laboratorij
za varstvo gozdov je po tem zakonu pridobil tudi
pooblastilo za opravljanje diagnostične dejavnosti
na področju entomologije in mikologije, to je
preiskav vzorcev, s sumom na še posebno nevarne

škodljive glive in žuželke za gozdove in druge
lesnate rastline. V letu 2019 je Laboratorij za varstvo
gozdov na GIS postal član dveh novoustanovljenih
konzorcijev nacionalnih referenčnih laboratorijev
za škodljive organizme rastlin, in sicer za glive in
oomicete ter insekte in pršice.
Naloge zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu so povezane z vsemi škodljivimi organizmi
rastlin, ki jih urejajo predpisi s področja zdravja
rastlin, še posebno s karantenskimi škodljivimi
organizmi. Le-ti praviloma še niso prisotni na
ozemlju Evropske unije oziroma so prisotni
v omejenem obsegu, njihova navzočnost ali
razširjanje pa bi lahko pomenila nesprejemljive
gospodarske, okoljske ali družbene učinke. Naloge
javne gozdarske službe, ki jo opravljata ZGS
in GIS, pa v okviru varstva gozdov zadevajo
gospodarske škodljive organizme, ki so že v naših
gozdovih in niso urejeni s predpisi s področja
zdravja rastlin. Poleg tega je naloga javne gozdarske službe spremljanje zdravstvenega stanja
gozdov v širšem pomenu, poročanje o pojavih
škodljivih organizmov, napovedovanje pojavov
škodljivih organizmov ali poškodb zaradi abiotskih dejavnikov, informiranje strokovne in širše
javnosti o aktualnih težavah s področja, določanje
preventivnih ter preprečevalno-zatiralnih ukrepov
in njihova izvedba (Slika 1).

Slika 1: Shema umestitve varstva gozdov in izvajalcev v trenutne zakonodajne okvirje. Navedeni so tisti izvajalci,
ki opravljajo aktivnosti v navezavi z gozdom.
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V letu 2019 je v Evropi začela veljati prenovljena zakonodaja s področja zdravja rastlin,
ki je zavezujoča in neposredno veljavna za vse
države članice. Prenova zakonodaje si je za cilj
postavila posodobiti sistem zdravstvenega varstva
rastlin v EU, postaviti okvirje za učinkovitejše in
poenoteno ukrepanje za varstvo rastlin, krajine,
gozdov, javnih in zasebnih zelenih površin. Nov
pravni red za zagotavljanje zdravja rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu omogoča tudi večjo finančno
podporo EU za izvajanje ukrepov nadzora in
izkoreninjenja ali omejevanja širjenja še posebno
nevarnih rastlinskih škodljivih organizmov. V
Sloveniji so pristojni organi, ukrepi, postopki
ter sankcije določeni z Uredbo o izvajanju uredb
(EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi
rastlin (Ur. list RS, 78/19). Uprava za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je
osrednji organ v Sloveniji, ki je odgovoren za
zdravstveno varstvo rastlin.
Zgodovinsko smo se z vsemi škodljivimi
organizmi v slovenskih gozdovih, vključno z
abiotskimi poškodbami, ukvarjali v sklopu nalog
javne gozdarske službe in zakonodaje s področja
gozdarstva. V zadnjih dveh desetletjih se pomen

novih, še ne prisotnih tujerodnih organizmov na
zdravje gozdov povečuje in postaja globalno prepoznaven kot eden ključnih izzivov za ohranjanje
gozdov in krajine nasploh. Z globalno trgovino in
premeščanjem rastlin, rastlinskih proizvodov in
drugih predmetov je vedno pogostejši vnos novih
bolezni in škodljivcev rastlin, ki lahko povzročijo
veliko škodo, tudi v gozdovih (npr. Santini in sod.,
2013; Seidl in sod., 2018).
Vsakoletno spremljanje izbranih, še posebno
nevarnih škodljivih organizmov rastlin predpiše
UVHVVR kot Program preiskav za ugotavljanje
navzočnosti škodljivih organizmov rastlin. Programi preiskav, ki ji sofinancira Evropska unija,
pa so določeni z delovnim programom Komisije.
Prvo sofinanciranje iz evropskega proračuna je bilo
omogočeno leta 2016, pred tem pa so bili stroški
izvajanja preiskav v celoti poravnani iz proračuna
Republike Slovenije. Poleg škodljivih organizmov
rastlin, navedenih v delovnem programu Komisije,
UVHVVR vsako leto sprejme tudi nacionalne
programe preiskav, v katere so vključeni tisti
organizmi, ki so ocenjeni, da pomenijo nevarnost
za območje Republike Slovenije (povzeto po Pajk
in sod., 2017).

Slika 2: Število opravljenih aktivnosti (pregledi, vzorci, pasti, koordinacija), ki so jih v letih od 2003 do 2020
opravile gozdarske inštitucije (ZGS, BF–LEŠ, GIS), vključene v naloge zdravstvenega varstva rastlin (opomba:
za leto 2020 so vključeni podatki iz načrta dela za leto 2020).
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V programe preiskav škodljivih organizmov
rastlin v gozdovih in lesnatih rastlin so bile
od začetka leta 2003 vključene tri gozdarske
organizacije: GIS, ZGS in Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo (Laboratorij za ekološke
raziskave – LEŠ). V prvih letih je bila intenzivnost programov preiskav v gozdovih manjša, se
pa je z leti povečevala (Slika 2). Prva leta so bili
programi preiskav z dogovorom med MKGP in
UVHVVR vključeni v izvajanje javne gozdarske
službe, pozneje pa se je postopoma začelo izvajanje
programov preiskav pod okriljem UVHVVR.
Od leta 2020 sta v izvajanje programov preiskav
vključena GIS in ZGS. Večino programov preiskav za škodljive organizme rastlin, pomembnih
za gozd, koordinira GIS, nekaj pa tudi Kmetijski
inštitut Slovenije (povzeto po Piškur in sod., 2016).
V letu 2020 potekajo naslednji programi
preiskav, v katerih ugotavljamo, ali so navedeni
organizmi že v Sloveniji oziroma v kolikšni meri
so že razširjeni in kolikšno škodo povzročajo:
• brezov krasnik (Agrilus anxius)
• jesenov krasnik (Agrilus planipennis)
• kitajski kozliček (Anoplophora chinensis)
• azijski kozliček (Anoplophora glabripennis)
• borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus)
• sibirska svilena kokljica (Dendrolimus sibiricus)
• bolezen tisočerih rakov (Geosmithia morbida
in vektor Pityophthorus juglandis)
• borov smolasti rak (Fusarium circinatum)
• neevropski žagovinarji (Monochamus spp.
(neevropski))
• neevropski rilčkarji (Pissodes spp. (neevropski))
• azijski ambrozijski podlubnik (Xylosandrus
crassiusculus)
• fitoftorna sušica vej (Phytophthora ramorum)
Poleg naštetih pa smo v 18-ih letih sodelovanja
v programih preiskav sodelovali še pri naslednjih
programih:
• hrušev ožig (Erwinia amylovora)
• kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuryphilus)
• šarka (Plum pox potyvirus)
• rjavenje borovih iglic (Lecanosticta acicola),
rdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma
spp.)
• hrastova uvelost (Bretziella fagacearum)
• zlatopegasti krasnik (Agrilus auroguttatus)
• borov črni rak (Atropellis spp.)
• rjavenje plodov pravega kostanja (Gnomoniopsis
smithogilvyi)
Za učinkovito delovanje varstva gozdov je
pomembno hitro odkrivanje navzočnosti škodljiGozdVestn 78 (2020) 9

vih organizmov ter pravilna določitev povzročiteljev poškodb in pozneje, v primeru najdbe, izvajanje učinkovitih ukrepov. Omenjena dejavnika
sta pogoj za učinkovito in primerno ukrepanje ob
prvi najdbi in morebitnem izbruhu. Z namenom
seznanjanja strokovne in širše javnosti izvajata GIS
in ZGS vrsto aktivnosti s področja ozaveščanja o
pomenu zdravih rastlin, predvsem s seznanjanjem
o karantenskih škodljivih organizmih, vsakoletno
izvedbo strokovnega srečanja in delavnice na temo
varstva gozdov, pripravo in objavo podatkovnih
listov in drugih informacij s področja zdravja in
varstva gozdov (sredice v Gozdarskem vestniku,
portal varstvo gozdov in podobno).
V nadaljevanju predstavljamo nekatere programe preiskav, ki so jih oziroma jih še v gozdovih izvajata ZGS in GIS z namenom odkrivanja
nekaterih najbolj nevarnih škodljivih organizmov
za gozdove in lesnate rastline.

2

HRUŠEV OŽIG

GIS in ZGS sta bila v nadzor nad navzočnostjo
oziroma razširjenostjo škodljivih organizmov po
predpisih iz zdravstvenega varstva rastlin vključena
v letu 2003 ob prvem izbruhu bakterije Erwinia
amylovora, povzročiteljice hruševega ožiga, saj
so med gostiteljskimi rastlinami te bolezni tudi
gozdne drevesne vrste, zlasti Malus, Pyrus in
Sorbus ter grmovnice Crataegus in Amelanchier.
Izvajalce Javne gozdarske službe je v izvajanje nadzora vključil nacionalni organ za varstvo rastlin,
ki se je takrat imenoval Fitosanitarna uprava
Republike Slovenije. ZGS je v letu 2003 po uvajalnem seminarju izvajal zlasti nadzor gostiteljskih
vrst na gozdnih robovih na okuženih območjih.
Strokovni delavci so v večjem obsegu pregledovali
gozdne robove na okuženih območjih in okolico
drevesnic ter sadovnjakov do leta 2013. Pregledi
in odvzem vzorcev so potekali v okviru rednega
dela ZGS. Na odvzetih vzorcih z gozdnih robov
navzočnost bolezni ni bila ugotovljena.

3

KOSTANJEVA ŠIŠKARICA

V letu 2005 je bila v Sloveniji odkrita navzočnost
kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuryphilus),
pomembnega škodljivca pravega kostanja. Pri
nadzoru nad razširjenostjo kostanjeve šiškarice
so se izkazale prednosti vzpostavljene mreže
poročevalske, prognostično-diagnostične službe
JGS, teritorialne pokritosti ZGS z gozdarskim strokovnim kadrom, povezav med raziskovalnimi in
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strokovnimi službami ter razpoložljivosti podatkov
o navzočnosti oziroma zastopanosti drevesnih vrst
v gozdovih Slovenije. Zlasti na podlagi podatkov, ki
so jih zbrali izvajalci JGS o razširjenosti kostanjeve
šiškarice na pravem kostanju v gozdovih Slovenije, je takratna Fitosanitarna uprava RS izdajala
odločbe o razmejitvi območij napada kostanjeve
šiškarice. Sistematični nadzor je potekal do leta
2013, ko je bila navzočnost kostanjeve šiškarice
ugotovljena na celotnem ozemlju Slovenije. Z
razširitvijo parazitoida kostanjeve šiškarice, osice
Torymus sinensis, domnevno iz Italije ter z umetnim vnosom v letih 2015 in 2016, so se pri nas
občutno zmanjšale poškodbe pravega kostanja
v gozdovih zaradi napadov kostanjeve šiškarice.

4

BOROVA OGORČICA

V letu 2007 se je v izvajanje nadzora nad borovo
ogorčico (Bursaphelenchus xylophilus), povzročiteljico borove uvelosti, vključila Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, ki je v okolico
najverjetnejših točk vnosa borove ogorčice v Slovenijo (Luka v Kopru, letališče na Brniku) postavila
pasti z atraktanti za vektorje iz rodu žagovinarjev
(Monochamus spp.). Od leta 2009 je v izvajanje
programov preiskav vključen tudi ZGS, ki nadzira
gozdove na širšem območju morebitnih vstopnih
točk ter v gozdovih z večjim deležem sanitarne
sečnje. Pooblaščeni laboratorij na Kmetijskem
inštitutu Slovenije (KIS), ki analizira vzorce
glede navzočnosti borove ogorčice, je v lesu že
večkrat določil navzočnost ogorčic iz rodu Bursaphelenchus, a borove ogorčice (B. xylophilus) na
območju Slovenije še niso potrdili. So jo pa našli
ob uvozu lesenega pakirnega materiala iz Kitajske
in po uničenju prestreženega materiala novih
najdb ni bilo (Širca in sod., 2016). Od leta 2016
sodelavci BF in GIS izvajajo tudi program preiskav
za neevropske vrste žagovinarjev (Monochamus
spp., neevropske vrste), kjer s pastmi poskušajo
ugotoviti, ali so v Sloveniji tudi karantenske vrste
hroščev Monochamus, ki so znani vektorji borove
ogorčice. Doslej neevropskih vrst hroščev Monochamus v Sloveniji nismo zaznali.
Gozdarski strokovnjaki so se grožnje karantenskih škodljivih organizmov (KŠO) resneje začeli
zavedati ob pripravi Načrta ukrepanja v primeru
pojava borove uvelosti v Republiki Sloveniji v letu
2010, ki jo je vodila takratna Fitosanitarna uprava
RS. Povzročiteljica borove uvelosti, borova ogorčica, povzroča sušenje borov, med gostitelji pa so
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tudi drugi iglavci, tudi smreka in jelka. Evropska
komisija je zaradi načina širjenja ogorčice na
velike razdalje z vektorji iz rodu žagovinarjev
za izkoreninjenje ogorčice v primeru vdora na
ozemlje Evropske skupnosti določila posek vseh
gostiteljskih iglavcev v trikilometerskem pasu okoli
žarišča ter kontrolirano uničenje vse nadzemne
lesne mase. Glede na veliko lesno zalogo slovenskih gozdov iglavcev ter razdrobljeno posestno
strukturo gozdov sta bila način in tudi rezultat
izvedbe te naloge nepredstavljiva. Slovenija je zato
podala pobudo o proučitvi predvidenih ukrepov
in bila pri tem uspešna. Polmer ukrepanja okoli
žarišča se sedaj določa v manjšem pasu, od 50
m do 3 km, odvisno od okoliščin, ki vplivajo na
obvladovanje tveganja (EPPO, 2018; Izvedbeni
sklep komisije 2012/535/EU).

5

AZIJSKI IN KITAJSKI KOZLIČEK

Med obsežnejšimi programi preiskav so preiskave
o navzočnosti azijskega kozlička (Anoplophora
chinensis) ter kitajskega kozlička (A. glabripennis)
z začetkom v letu 2008. V letu 2015 je bila ena
preiskava razdeljena na dve ločeni glede na vrsto
kozličkov. Obsežnost obeh programov preiskav
je posledica ocenjene ogroženosti slovenskega
ozemlja v primeru vdora obeh KŠO. Z vdorom
tujerodnih kozličkov se že spopadajo v sosednjih
državah (Avstrija, Italija, Hrvaška). V zadnjih letih
je bilo preverjenih že kar nekaj sumov o navzočnosti kozličkov v Sloveniji, a zaenkrat navzočnost
iskanih vrst kozličkov ni bila ugotovljena.

6

BOROV SMOLASTI RAK

Borov smolasti rak je bolezen borov in duglazije, ki jo povzroča gliva Fusarium circinatum
(sin. Gibberella circinata). V Sloveniji izvajamo
program preiskav za to bolezen od leta 2008,
od leta 2013 je koordinacijo programa preiskav
prevzel GIS. Program preiskav obsega vizualne
preglede, pri katerih fitosanitarni pregledniki ZGS
in GIS pregledujemo večinoma gozdne sestoje
ter odvzemamo vzorce iz tako simptomatskih
in asimptomatskih rastlin. Od leta 2018 v okviru
programa preiskav spremljamo tudi vektorje te
bolezni. Raziskave namreč kažejo, da se bolezen
prenaša tudi z žuželkami, predvsem hrošči. Ulov
pasti pregledamo v laboratoriju GIS, in sicer
morfološko (inkubacija osebkov na hranilnem
gojišču in določitev izraslih gliv) ter molekularno
(neposredna določitev glive). V Sloveniji v vseh
GozdVestn 78 (2020) 9
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letih spremljanja nismo zaznali borovega smolastega raka. Raziskovalci GIS smo se vključili
tudi v mednarodno mrežo akcije COST, ki je
bila usmerjena v raziskave borovega smolastega
raka. Pridobljeno znanje smo prenesli v spremljanje borovega smolastega raka v Sloveniji. Velik
napredek smo dosegli tudi pri izvajanju laboratorijskih preiskav s sodobnejšimi pristopi določanja.
Vsako leto ravno pri borovem smolastem raku
sodelujemo v medlaboratorijskih primerjavah,
ki jih organizirajo drugi evropski laboratoriji, in
kjer izkazujemo visoko stopnjo usposobljenosti.

7

ZAKLJUČEK

V letih dela se je vzpostavila vez med GIS in
ZGS, nacionalnim organom za varstvo rastlin
(UVHVVR) ter drugimi pooblaščenimi organizacijami za usklajeno načrtovanje in izvajanje
nalog po predpisih iz zdravja rastlin. Organizirana
so bila potrebna izobraževanja in posvetovanja.
Aplikacija za evidentiranje nalog in rezultatov
izvajanja programov preiskav se prilagaja potrebam in specifiki gozdnega prostora.
Od leta 2003 dalje se je povečevalo število
KŠO, nevarnih gozdnim drevesnim ali grmovnim
vrstam. Zato se je z leti povečeval obseg potrebnega
dela, ki izhaja iz predpisov zdravstvenega varstva
rastlin. Vzporedno s širjenjem nalog s področja
varstva rastlin se je povečalo tudi število zaposlenih
z znanjem o zdravju rastlin. V letu 2020 ZGS pri
izvajanju nalog po predpisih iz zdravstvenega varstva gozdov sodeluje s 27 strokovnimi delavci. Vsi
imajo potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega
varstva rastlin, ki je potrebno za izvajanje programov preiskav ter za izdajanje rastlinskih potnih
listov za sadilni material gozdnih drevesnih vrst,
za les in lubje orehovk in platanovk ter za seme
duglazije in borov. Tako imenovani fitopregledniki
ZGS so razporejeni po vseh gozdnogospodarskih
območjih. Tako je zagotovljena pokritost terena z
manjšimi prevozni stroški pri opravljanju nalog,
zagotovljeno je redno sodelovanje z drugimi strokovnimi sodelavci v GGO ter prenašanje znanja
in informacij o poškodovanosti gozdov med
sodelavci. ZGS ima podeljeno javno pooblastilo
na podlagi 68/2 člena Zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin za opravljanje nalog zdravstvenega
varstva rastlin na področju gozdarstva. Vpisan
je tudi v Register poslovnih dejavnosti (FITO-register) pri UVHVVR. V odločbi UVHVVR,
ki ZGS-ju dovoljuje izdajanje rastlinskih potnih
listov, so fitopregledniki navedeni poimensko.
GozdVestn 78 (2020) 9

Sodelavci GIS so poimensko določeni z javnim
pooblastilom za opravljanje nalog zdravstvenega
varstva rastlin. V letu 2020 ima GIS sedem tehničnih sodelavcev z javnim pooblastilom ter devet
strokovnih sodelavcev, od tega so vsi fitosanitarni
pregledniki, pet zaposlenih pa je dodatno pooblaščenih za diagnostiko.
Dolgoletna sistematična izgradnja sistema za
ugotavljanje najnevarnejših škodljivih tujerodnih organizmov za gozd pri nas je terjala velika
materialna sredstva in kadrovske dopolnitve na
Gozdarskem inštitutu Slovenije ter preusmeritev
dela v Zavodu za gozdove Slovenije na področju
zdravja gozda. Rezulati, objavljeni v mednarodno
uveljavljenih revijah, in drugi izdelki kažejo, da
je delo kakovostno in primerljivo z državami z
mnogo več gozda, sredstev in kadrov. Zasnovana in
vzpostavljena sta bila elektronski sistem za notranjo
rabo obeh sodelujočih inštitucij in javni sistem za
obveščanje in izobraževanje javnosti (portal na
https://www.zdravgozd.si/). Tako se slovensko
gozdarstvo vključuje v skupna prizadevanja za
obrambo pred vdorom invazivnih tujerodnih
organizmov za gozd v Evropi. To je dobro, ampak
treba je vseeno vprašati: »Kaj pa poleg tega še rabi
slovensko gozdarstvo za zdrav, stabilen slovenski
gozd?« Premalo vemo, kako z novimi, boljšimi
metodami ukrepati za zmanjšanje poškodovanosti gozdov zaradi klasičnih težav zdravja gozda
(npr. namnožitve podlubnikov, smrekova rdeča
trohnoba, hrastova pepelovka, holandska bolezen
bresta), kako gospodariti z drevesnimi vrstami,
ki jih množično uničujejo novo vnesene bolezni
(npr. jesenov ožig, kostanjev rak), kaj narediti ob
obsežnih pojavih bolezni, ki so pogojene s sušo in
vročino (npr. pooglenitev bukve, sušenje najmlajših
borovih poganjkov, poglenitev hrastov, namnožitve
krasnikov). Sonaravnost da, vendar se narava hitro
spreminja in spreminjati, prilagajati je treba tudi
upravljanje in gospodarjenje z gozdom ter tudi varstvo gozdov. Potrebujemo poglobljeno ukvarjanje
tudi z navedenimi vprašanji. In kdo drug, če ne mi,
gozdarji, smo tisti, ki lahko iščemo odgovore za
prihodnost stabilnih in zdravih gozdov?

8

Zahvala
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Pregledni znanstveni članek
Živeti s podlubniki: trajnostno upravljanje gozdov v Evropi
Living with Bark Beetles: Sustainable Forest Management in Europe
Maja JURC1,*
Izvleček:
Jurc, M.: Živeti s podlubniki: trajnostno upravljanje gozdov v Evropi; Gozdarski vestnik, 78/ 2020, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 35. Prevod M. Jurc, jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja,
jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Gozdovi pokrivajo več kot 31 odstotkov kopnega, evropski gozdovi, skupaj z ruskimi, pa 44,3 odstotka površine Evrazije. Že stoletja gozdovi zagotavljajo človeštvu bistvene ekosistemske storitve in ekonomske dobičke.
Vrednosti gozdov vedno bolj ogrožajo ekstremni dogodki, kot so suša, orkanski veter ter podlubniki. Prav tako
so nekatere prejšnje prakse upravljanja z gozdovi pomembno povečale njihovo ranljivost. Tako so v minulem
stoletju zaradi relativno hitre rasti in dobrih lastnosti lesa sadili navadno smreko (Picea abies) v monokulturah
v nižinskih območjih, zunaj njenega naravnega areala. Nastala so velika območja tako imenovanih sekundarnih
gozdov, v katerih pešajo zdravje, vitalnost in odpornost smreke in njeni sestoji so izredno občutljivi za številne
motnje, med katerimi so najpomembnejši smrekovi podlubniki (predvsem Ips typographus). Namen prispevka
je pomoč nacionalnim oblikovalcem politik razumeti zapletene vloge, ki jih imajo podlubniki v gozdovih, in
predstaviti najpomembnejše znanstvene podlage za gozdno politiko in različne možnosti upravljanja s podlubniki v evropskih gozdovih.
Ključne besede: podlubniki, gozdovi, trajnostno gospodarjenje, strategije, ukrepi, Evropa
Abstract:
Jurc, M.: Living with Bark Beetles: Sustainable Forest Management in Europe; Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 78/2020, vol. 9. In Slovenian, abstracts in English, lit. quot. 35. Translated by M. Jurc, proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Forests cover more than 31 percent of the world’s land area, European forests, together with the Russian ones,
44.3 percent of Eurasia. Forests have provided human societies with essential ecosystem services and economic
values for centuries. These values are increasingly threatened by extreme events such as drought, hurricane wind
and bark beetles. Also, some past forest management practices have significantly increased the vulnerability
of Europe’s forests. Thus, in the past century, due to the relatively rapid growth and good properties of wood,
Norway spruce (Picea abies) has been planted in monocultures in lowland areas, outside its native range. Large
areas of the so-called secondary forests have been created, where the waning health, vitality and resistance of
the Norway spruce led to several disorders, among which the most important are spruce bark beetles (mainly
Ips typographus). The purpose of this paper is to help national policy makers understand the complex roles bark
beetles play in forests and to present the most important scientific basis for forest policy and different options
for bark beetle management in Europe´s forests.
Key words: bark beetles, forests, sustainable management, strategies, actions, Europe

1

Uvod

1 INTRODUCTION
Gozdovi pokrivajo več kot 31 odstotkov kopne
površine Zemlje, evropski gozdovi, skupaj z
ruskimi, pa 44,3 odstotka površine Evrazije (FAO,
2005). Pri nas beležimo 74 gozdno-vegetacijskih
tipov na 58,9 odstotka površine ozemlja (ZGS,
2020) in smo po gozdnatosti na tretjem mestu v
Evropi; za Finsko in Švedsko (FAO, 2005). Drago-

cene vloge gozda poznamo: gozd zadržuje in čisti
vodo, slabi moč vetra, preprečuje erozije, vgrajuje
ogljik iz ozračja v rastlinska tkiva (sekvestracija),
izboljšuje kakovost zraka ter omili posledice
ekstremnih vremenskih dogodkov. Naš kakovosten
gozd ponuja visoko cenjene gozdne proizvode, kot
je okrogli les, les za energetske namene, preostale
gozdne proizvode (hrano, med, okrasne rastline,
rastlinske eksudate, rastline za medicinsko pro-

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Katedra za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali,
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenija
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izvodnjo, meso divjadi …). Lahko naštejemo 17
funkcij gozda, med katerimi po pomenu izstopajo
proizvodna, ekološka in socialna. Iz ekološkega
vidika je, v času intenzivnih podnebnih sprememb, med najpomembnejšimi vloga gozdnih
ekosistemov v privzemu (ponoru) atmosferskega
CO2 s fotosintezo, pri kateri se ogljik veže v les,
opad in tla, kjer je vezan dolgotrajneje. CO2 je
eden od najpomembnejših toplogrednih plinov
in strokovnjaki menijo, da je bistvena funkcija
gozda prav vezava CO2. Trajnostno upravljanje
gozda na 30,3 odstotka Zemlje, ko jo pokriva gozd
(FAO, 2005), lahko občutno zmanjša negativne
učinke podnebnih sprememb (Seidl in sod., 2014).
Evropski gozdovi že stoletja zagotavljajo človeški družbi bistvene ekosistemske storitve in
velike ekonomske koristi. Nekatere prejšnje prakse
gospodarjenja z gozdom so povečale njegovo
ranljivost. Tako so navadno smreko (Picea abies
(L.) Karsten) zaradi relativno hitre rasti, ugodnih tehnoloških lastnosti in ugodne cene lesa
v minulem stoletju v Evropi množično sadili v
monokulturah na rastiščih domorodnih listavcev.
Nastala so velika območja tako imenovanih sekundarnih gozdov, v katerih pešajo zdravje, vitalnost
in odpornost smreke za številne motnje, kot so
veter, suša, bolezni in podlubniki (Wermelinger,
2004; Neuner, 2014). Tudi pri nas se smreka
pojavlja večinoma kot sajena vrsta v nižinskih
območjih in v lesni zalogi naših gozdov zavzema
okoli 32-odstotni delež (ZGS, 2020).
V zadnjih desetletjih so podnebne spremembe
zelo vplivale na razvoj podlubnikov in povzročale
njihove namnožitve v iglastih gozdovih Evrope in
Severne Amerike (Marini in sod., 2012; Thom in
Seidl, 2016; Dhar in sod., 2016; Aukema in sod.,
2006). Tako se je v Evropi v zadnjih štirih desetletjih
sanitarni posek poškodovane smreke in bora povečal za skoraj 700 %, z 2,1 mil. m³/leto (1971–1980)
na 14,5 mil. m³/leto (2002–2010) (Hlásny in sod.,
2019). Hlásny in sodelavci (2019) napovedujejo,
da se bodo podnebne spremembe nadaljevale:
ekstremni vremenski dogodki se ne bodo dogajali
enakomerno, ampak pričakujejo, da bodo prišli v
valovih. Verjetno bodo sinhronizirani in se bodo
pojavili na več sto kilometrih, sprožale pa jih bodo
vremenske skrajnosti, kot so ciklonski nevihtni
dogodki in velike suše. Simulacije za centralno
Evropo na primer kažejo, da bi lahko celo zmerno
segrevanje za + 2,4 °C povzročilo tri- do petkratno
povečanje količine lesa, poškodovanega zaradi
podlubnikov do konca 21. stoletja v primerjavi
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z obdobjem 1990–2004 (Hlásny in sod., 2019).
Napovedujejo, da se bodo izbruhi podlubnikov
pojavljali tudi v naravnih sestojih smreke v alpskih
gorskih gozdovih, kar je bilo doslej zabeleženo le
izjemoma (Zeppenfeld in sod., 2015).
Torej, kako gospodariti predvsem z iglastimi
gozdovi v prihodnosti v Evropi? Odgovore ponujajo kompleksne raziskave podlubnikov v srednjeevropskih gozdovih (Hlásny in sod., 2019; Kautz in
sod., 2014; Jurc in sod., 2017b; Podlesnik in sod.,
2017; Ogris in sod., 2019; Seidl, R. in sod. 2014).

2

Trenutno RAZUMEVANJE
BIOEKOLOGIJE podlubnikov

2

CURRENT UNDERSTANDING OF
BARK BEETLES BIOECOLOGY

Iglasti gozdovi Evrope so dom za številne dendrobionte, med katerimi so najpomembnejši
podlubniki (Curculionidae: Scolytinae). Večina
vrst se razmnožuje le na mrtvih drevesih ter igra
pomembno vlogo pri razgradnji lesa. Nekaj vrst
povzroča namnožitve – to so dvotrni podlubnik
Ips duplicatus (Sahlberg, 1836), mali osmerozobi
smrekov lubadar Ips amitinus (Eichhoff, 1817) ter
najpomembnejši osmerozobi smrekov lubadar
Ips typographus (Linnaeus, 1758). Zadnji naseli
drevje z zmanjšano vitalnostjo ter poškodovano in
sušeče se drevje, ko je velikost njegove populacije
majhna, vendar lahko množično napade veliko
zdravih dreves pri povečani populaciji (Raffa in
sod., 2008; Kautz in sod., 2011; Vega in Hofstetter,
2015) (slika 1).
Podlubniki, ki preidejo v gradacijo, uspešno
kolonizirajo zdrava drevesa, kar je zanje največkrat
usodno, saj na stotine napadov podlubnikov uniči
žive dele drevesa pod skorjo, kot so ličje, kambialno tkivo in beljavo, kar drevesu onemogoča
transport asimilatov in vode z rudninski snovmi.
To so vrste, ki imajo lahko eno ali več generacij na
leto. Fekunditeta (realizirano potomstvo v idealnih
razmerah okolja) se povečuje s premerom drevesa
in debelino skorje. V optimalnih razmerah se
lahko populacije podlubnikov številčno povečajo
več kot 15-krat od ene generacije do naslednje. To
teoretično pomeni 225-kratno povečanje števila
osebkov v naslednjem letu za populacije, ki imajo
dve generaciji na leto (Hlásny in sod., 2019). Vsi
podlubniki tudi okužijo gostiteljska drevesa z
asociacijskimi in patogenimi glivami, kar dodatno
poškoduje drevo (Néve Repe in sod., 2015).
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Podnebne spremembe ugodno vlivajo na razvoj
podlubnikov, ker (Hlásny in sod., 2019; Jurc in sod.,
2006) (a) olajšajo preživetje in razvoj podlubnikov
(npr. z dokončanjem dodatnih generacij hroščev na
leto), (b) povečajo potencialni habitat hroščev tako,
da omogočijo širjenje hroščev v višje nadmorske
višine in bolj proti severu, (c) povečujejo verjetnost
za ekstremne vremenske dogodke, ki zajemajo
celotno regijo (npr. suša), kar slabi obrambo dreves,
in (d) so napadena drevesa dovzetnejša za druge

škodljive organizme. Poleg spreminjanja dinamike
populacije hroščev in dovzetnosti gostiteljskih
dreves podnebne spremembe povečujejo tudi
tveganje za širjenje tujerodnih vrst žuželk.
Tudi pri nas smo v zadnjih desetletjih beležili
ekstremne vremenske dogodke v gozdovih. Tako
je npr. februarja 2014 več kot polovico naših
gozdov prizadel katastrofalen žled, ki je z 9,32
mil. m3 poškodovanega drevja največja zabeležena
naravna ujma v slovenskih gozdovih nasploh.

Slika 1: Prikaz populacijske dinamike Ips typographus. Zunanji dejavniki (suša, vetrolom, žledolom) lahko sprožijo
prehod iz majhne in številčno stabilne populacije v fazo namnožitve (zgornji graf, prilagojeno po Kautz in sod.,
2014). Ta faza po navadi traja več let. Prehod nazaj v latentno fazo uravnavajo naravni antagonisti podlubnikov
(entomopatogene glive, entomopatogene ogorčice, virusi, praživali, pršice, druge žuželke, ptice itn.), neugodno
vreme ali pomanjkanje primernih gostiteljskih dreves. Graf prikazuje dinamiko populacije med sinhronimi
izbruhi I. typographus na Češkem, Bavarskem (Nemčija) in Avstriji (spodnji graf, prilagojeno po Hlásny in sod.,
2019; Seidl, R. in sod., 2014).
Figure 1: Presentation of the population dynamics of Ips typographus. External factors (drought, windthrow, ice
breakage) can trigger the transition from a small and numerically stable population into the gradation phase (the
upper graph, adjusted after Kautz et al., 2014). This phase usually lasts for several years. The transition back into
the latent phase is regulated by natural antagonists of bark beetles (entomopathogenic fungi, entomopathogenic
nematodes, viruses, protozoa, mites, other insects, birds etc., unfavorable weather or lack of appropriate host trees.
The graph presents the population dynamics during synchronous outbreaks of I. typographus in the Chech Republic, Bavaria (Germany), and Austria (the lower graph, adjusted after Hlásny et al., 2019; Seidl, R. et al., 2014).
GozdVestn 78 (2020) 9
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Slika 2: Zapuščina motnje. 29. junija 2006 je Jelovico prizadel orkan, ki je v manj kot 20 minutah na ozko omejenem območju na površini 106 ha podrl 85.000 bto m3 smrekovega debeljaka. (foto: M. Jurc)
Figure 2: The legacy of a disturbance. On June 29, 2006, Jelovica was struck by a hurricane that knocked down
85.000 gross m3 of mature spruce trees in less than 20 minutes on a narrowly limited area on the area of 106 ha.
(photo: M. Jurc)

Slika 3: Poškodovan les zaradi gradacij podlubnikov v Italiji odkupuje Kitajska (severna Italija, 11. 8. 2019).
(foto: D. Jurc)
Figure 3: Wood damaged through the gradation of bark beetles in Italy is bought by China (North Italy, 11. 8. 2019).
(photo: D. Jurc)
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Slika 4: Namnožitve Ips typographus zelo in dolgotrajno
vplivajo na gozdne ekosisteme; segajo od pozitivnih
(spodbujanje biotske raznovrstnosti) do zelo negativnih
vplivov na gozdove. Negativno vplivajo na ekološke
storitve (zmanjševanje skladiščenja ogljika, spremenjeno
kroženje hranil, izgube dušika, spremembe vodne bilance, kar povečuje poplave in erozijo itn.), gospodarske
(lahko zmanjšujejo vrednost lesa zaradi okužb z glivami
modrivkami, motijo trg z lesom) in družbene (trgi,
zaposlenost, socialni odnosi) (foto: M. Jurc).
Figure 4: Gradations of Ips typographus affect forest ecosystems very much and for a long time; they extend from
positive (encouraging biodiversity) to extremely negative
impacts on woods. They affect the following negatively:
ecological services (reducing the carbon storage, changed
nutrients circulation, nitrogen loss, changes of water balance increasing floods and erosion, etc.), economy (they
can reduce wood value due to the infection with bluestain
fungi, they disrupt wood market), and social ones (markets, employment, social relationships) (photo: M. Jurc).

Vendar je žledolom poškodoval manj lesa kot
poznejši napadi I. typographus (sanitarni posek
v letih 2014–2018 je zaradi žledoloma znašal 5,86
mil. m3, zaradi podlubnikov pa 7,13 mil. m3, vir
ZGS, 2020).
Kljub dolgi zgodovini raziskav podlubnikov
je relativno malo znanega, kako se namnožitve
dejansko ustavijo, prav tako ne vemo veliko o
vplivu eksogenih biotskih dejavnikov na populacije
podlubnikov (slika 2).
V prihodnosti naj bi se po vsej Evropi povečale
gradacije podlubnikov. Največje kratkoročno
povečanje pričakujejo v atlantskem območju
Evrope. Povprečna letna škoda zaradi podlubnikov
v letih 2021–2030 bo predvidoma skoraj šestkrat
večja kot je bila v letih 1971–2010. Pričakovati
je, da se bodo kratkoročni trendi nadaljevali v
Evropi v celotnem 21. stoletju (Hlásny in sod.
2019) (slika 3).
GozdVestn 78 (2020) 9

Vplivi podlubnikov na
gozdne ekosisteme in
družbo

IMPACTS OF BARK BEETLES ON
FOREST ECOSYSTEMS AND SOCIETY

Izbruhi I. typographus imajo globok in dolgotrajen
pozitiven vpliv, kamor prištevamo spodbujanje
biotske raznovrstnosti v gozdnem ekosistemu
(Jurc 2004; Beudert in sod., 2015; Thom in sod.,
2017; Jurc in sod., 17a; Hilmers in sod., 2018;
Hagge in sod., 2018), povezovanje skupnosti pri
ukrepih po epidemijah (Flint in Luloff, 2007),
nove priložnosti pri prodaji lesnih sortimentov
po gradacijah (Bogdanski in sod., 2011) ter
uporaba lesa, okuženega z glivami modrivkami,
za umetniške lesne izdelke (Robinson, 2014).
Zelo negativno pa vplivajo na ekološke funkcije
gozdnega ekosistema, kot so zmanjševanje skladiščenja ogljika, spremenjeno kroženje hranil,
izgube dušika, spremembe vodne bilance, kar
povečuje poplave in erozijo (Holling, 1973), ter
tudi na gospodarske funkcije zaradi zmanjševanja
vrednosti lesa in motenj v oskrbi z njim (Loeffer
in Andreson, 2017; Pye in sod., 2011). Prav tako
gradacije podlubnikov negativno vplivajo na
družbene odnose, kot so trgi, zaposlenost, lahko
povzročajo politične konflikte (Müller, 2011).
Negativno vplivajo na rekreacijo (Rosenberger in
sod., 2013) ter na socialne odnose (Qin in sod.,
2015). Namnožitve I. typographus povzročijo
torej predvsem negativne družbene, gospodarske,
ekološke in socialne posledice (slika 4).

4	Politična priporočila

4	PolitiCAL RECOMMENDATIONS

4.1	Prilagojene strategije upravljanja
z izbruhi podlubnikov lokalnim
potrebam
4.1 Strategies of bark beetle outbreak
management adjusted to the local needs

Rezultati obsežne študije (Hlásny in sod., 2019)
kažejo, da je treba glede na lokalne cilje upravljanja oceniti, ali izbruhi podlubnikov škodujejo ali
koristijo. To je neposredno odvisno od lokalnih
ciljev upravljanja.
4.1.1 Jasna opredelitev lokalnega cilja
upravljanja
4.1.1 Clear definition of local management goal

Cilje upravljanja je treba izrecno opredeliti v
tesnem sodelovanju z različnimi deležniki, da
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bi zmanjšali verjetnost družbenih konfliktov
in povečali njihovo legitimnost. Za učinkovito vključevanje lokalnih skupnosti in drugih
zainteresiranih v ta proces so nujne raziskave
socialnih razsežnosti izbruhov podlubnikov, ki
jih v Evropi trenutno primanjkuje. Za razširjanje
novih informacij in odpravljanje morebitnih
napačnih predstav o naravnih motnjah so potrebni
tudi izboljšani izobraževalni in komunikacijski
programi na vseh upravnih in strokovnih (gozdarskih) ravneh.
Učinkovito upravljanje z namnožitvami podlubnikov je treba začeti z jasno določitvijo ciljev
gospodarjenja za obravnavani gozd, tj. katere
so glavne načrtovane vrednosti, ki jih je treba
pridobiti iz gozda (gospodarske, ekološke, družbene). Predstavljamo strategije za obvladovanje
izbruhov podlubnikov, in sicer dveh kontrastnih
ciljev upravljanja, med katerimi je mogoča paleta
drugačnih, lokalnim potrebam prilagojenih ciljev
upravljanja. Zaradi enostavnosti jih označujejo
kot: Večnamenski in proizvodni gozdovi
in Gozdovi z visoko zaščitno vrednostjo.
Večnamenski in proizvodni gozdovi so
gozdovi, v katerih je proizvodnja lesa ključni cilj,
čeprav se po navadi realizira skupaj z več drugimi
storitvami ekosistemov. V takih gozdovih se
upoštevajo vse pravne podlage varovanja gozdov.
Pri upravljanju z izbruhi podlubnikov upoštevamo pravne omejitve za upravljanje izbruhov
podlubnikov. Slovenska gozdarska šola uspešno
sonaravno gospodari z gozdovi z upoštevanjem
proizvodnih, ekoloških in socialnih funkcij gozda.
Velika večina orodij in ukrepov za upravljanje z
izbruhi podlubnikov je že vključena v naš sistem
gospodarjenja z gozdom (Titovšek, 1988; Jurc
in sod., 2017b), nekatera evropska priporočila
(Hlásny in sod., 2019) bo treba preizkusiti tudi
pri nas in tako zmanjšati vedno večjo škodo, ki
jih povzročajo namnožitve podlubnikov.
Gozdovi z visoko zaščitno vrednostjo
so gozdovi, kjer je ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih procesov in drugih nesnovnih
vrednosti prednostna naloga. Taki gozdovi pogosto
nudijo tudi pomembne ekosistemske storitve in/ali
kulturno identiteto lokalnim in širšim skupnostim.
V takih gozdovih, ki so z zakonom ali drugimi
instrumenti določeni za ohranitev, so na voljo
bolj omejeni ukrepi upravljanja.
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4.1.2 Prostorsko definirani in celoviti ukrepi
4.1.2 Spatially defined and comprehensive
measures

Za učinkovito obvladovanje izbruhov podlubnikov
je potreben integriran okvir upravljanja, ki vključuje monitoring – spremljanje stanja, sanacijo in,
pozneje, snovanje novega gozda. V gozdovih z visoko
zaščitno vrednostjo lahko sploh ne posredujemo.
Glavni elementi obvladovanja namnožitev
(1) Uravnotežen poudarek v pristopih za zmanjševanje tveganja in preprečevanje namnožitev ter
upravljavskih ukrepih, ki spodbujajo odpornost
gozdov, tj. sposobnost gozda, da se obnovi po
motnjah. (2) Sanacija motenj mora obsegati celotna
območja motenj in ne sme biti le lokalna. To terja
boljše usklajevanje in komunikacijo med lastniki
gozdov (npr. tudi prek združenj lastnikov) ter javno
gozdarsko službo. (3) Sprejetje zakonodaje, ki podpira izvajanje širšega spektra metod in ukrepov za
varstvo gozdov, da bi povečali prožnost za razvoj
strategij ravnanja pri namnožitvah, prilagojenih
specifičnim upravljavskim ciljem in okoljem. (4)
Posodobitev sedanjega razumevanja sanitarnih
sečenj in množičnega ulova podlubnikov glede na
znanstveno razumevanje njihove učinkovitosti (ali
pomanjkanja razumevanja). To lahko na primer
prepreči učinkovito uporabo virov, stranske vplive
sanitarnih sečenj ali zlorabe obstoječih instrumentov politike. (5) Olajšanje izmenjave podatkov o
škodljivih organizmih in boleznih, ki jih zbirajo
nacionalne agencije za varstvo gozdov in podobni
organi, ter oblikovanje skladnega mednarodnega
sistema spremljanja podlubnikov v Evropi.

4.2 Orodja in ukrepi za obvladovanje
tveganj za skupnosti in okolje
4.2 Tools and measures for controlling the
risks for the community and environment

Kako torej gospodariti predvsem z iglastimi gozdovi v prihodnosti v Evropi in pri nas?
V nadeljavanju je predsatvljen poenostavljen
koncept predlaganih orodij in ukrepov, ki naj bi
bili vključeni v gospodarjenje z gozdovi (povzeto
po Hlásny in sod., 2019).
pripravljenost: (1) Izboljšano izobraževanje in usposabljanje – v mnogih delih Evrope
še vedno prevladujejo tradicionalni pristopi k
obvladovanju izbruhov in dojemanju motenj,
ki pogosto nimajo znanstvene podlage. Zato je
potreben razvoj novih učnih načrtov ter intenGozdVestn 78 (2020) 9

Jurc, M.: Živeti s podlubniki: trajnostno upravljanje gozdov v Evropi

zivno izobraževanje in usposabljanje na vseh
ravneh gozdne politike in odločanja. (2) Krepitev
mednarodnega sodelovanja – področje izmenjave
podatkov in znanja, spremljanja škodljivih organizmov in kriznega upravljanja. (3) Povečanje
prenosa znanja in odločanja na podlagi dokazov
– potreben je boljši prenos znanja od znanosti do
politike, zakonodaje in praktičnega upravljanja, pa
tudi razvoj primerov najboljše prakse. (4) Razvoj
učinkovitih programov kriznega upravljanja –
izbruhi terjajo dobro pripravljene medsektorske
odzive (gozdarstvo, okolje, finance, promet, javna
varnost itn.). Namesto tega dandanes prevladujejo
ad hoc rešitve, ki pogosto nimajo širšega soglasja
in doslednosti in so pogosto vir socialnih konfliktov. (5) Načrtovanje ter vzpostavitev varovalne
cone za območja ohranjanja narave, ki preprečujejo širjenje škodljivih organizmov v sosednje
gospodarske gozdove. (6) Okrepljen dialog med
različnimi deležniki, posebno znanost-politika.
(7) Razvoj in vzdrževanje ustrezne mreže gozdnih
cest. (9) Vzpostavljeni programi spremljanja
populacij podlubnikov. (10) Ohranitev ali povečanje zadostne zmogljivosti gozdnih drevesnic.
(11) Povečanje zmogljivosti za skladiščenje lesa.
PREPREČEVANJE: (1) Razvoj sistemov zgodnjega opozarjanja (ki temeljijo na vremenskih
podatkih v realnem času, samodejnem spremljanju
hroščev in/ali podatkih na daljinsko zaznavanje)
in njihovo vključevanje v obvladovanje izbruhov.
(2) Koordiniranje gospodarjenja s podlubniki v
večlastniškem okolju. (3) Uporaba feromonskih
pasti za spremljanje populacij podlubnikov in
potencialne invazije tujerodnih škodljivih organizmov. (4) Vzdrževanje strukturno raznolikih
sestojev. (5) Zmanjšanje obdobja obhodnje –
dovzetnost dreves za vetrolome in napade podlubnikov se veča s starostjo dreves. (6) Povečanje
odpornosti gostiteljskih dreves s pravočasnim
redčenjem. (7) Zgodnje odkrivanje napadenih
dreves – pogoj za učinkovito sanitarno sečnjo
je zgodnje zaznavanje napadenih dreves (v fazi
zelenega napada) s terestričnim in daljinskim
zaznavanjem. (8) Zmanjšanje nevarnosti izbruha
z odstranjevanjem napadenih in v ujmah podrtih
dreves – odstranjevanje napadenih dreves iz gozda
in uničenjem, ko so podlubniki v skorji, lahko
zmanjša populacije hroščev, ohrani zdravje gozdov
in zmanjša nevarnost izbruha. (9) Preprečevanje
širjenja podlubnikov s podrtega drevja in hlodov
– mehanska obdelava (npr. žlebljenje), lovne
naprave ter pravočasna odstranitev napadenih
GozdVestn 78 (2020) 9

dreves iz gozda lahko preprečijo, da bi hrošči
zapustili drevesa in napadli živa drevesa. (10)
Ustvarjanje habitatov za naravne antagoniste
podlubnikov, kot so ptice, plenilski hrošči, ose
najezdnice, mravlje itn. Ustvarjanje pestrih sestojev
z ugodnimi habitatnimi razmerami za antagoniste
lahko zmanjša populacije podlubnikov in tveganje
izbruha. (11) Sajenje sadik tujerodnih vrst drevja
(ki so prilagojene lokalnim rastiščnim razmeram)
v prizadetih sestojih, ki niso primerni gostitelji
za domače podlubnike.
ODZIV: (1) Učinkovitejše sanitarne sečnje –
odstranitev napadenih dreves, podrtih ali drugače
poškodovanih dreves, katerih glavni namen je
preprečiti ekonomsko škodo ali preprečiti širjenje
podlubnikov. (2) Zmanjšanje načrtovanega poseka
za ublažitev učinkov začasnega presežka lesa na
trgu. (3) Subvencioniranje ukrepov varstva gozdov
lastnikom gozda, kot so subvencioniranje prevoza,
skladiščenja in drugih sestavnih delov ravnanja
z izbruhi, lahko ublaži gospodarske pritiske in
poveča učinkovitost ukrepov sanacij. (4) Odločitev
»brez ukrepanja« kot morebitna možnost – ko
reševanje ni ekonomsko izvedljivo, ko so sanitarne
sečnje preobsežne, ko zatiranje populacij in drugi
ukrepi ne obetajo, da bi preprečili izbruh. Takšne
situacije izkoristimo za dobrobit, ki jo namnožitve
podlubnikov pomenijo za ohranjanje in povečanje
biotske raznovrstnosti na prizadetem območju.
(5) Izboljšanje dialoga z zainteresiranimi deležniki
ter dobro obveščanje o opravljenem delu.
OBNOVA: (1) Ustvarjanje ustrezne strukture
in raznolikosti gozdov – med fazo obnove so
možnosti za vpliv na sestavo drevesnih vrst, s
čimer se zmanjša ranljivost za prihodnje izbruhe.
(2) Podpiranje obstoječe regeneracije – mladje,
ki je že na sečišču, je treba ohranjati, saj omogoča hitrejšo obnovo sestojev. (3) Spodbujanje
naravnega pomlajevanja. (4) Usmerjanje razvoja
podmladka, odstranjevanje invazivnih vrst. (5)
Zaščita podmladka pred objedanjem divjadi. (6)
Vključiti v obnovo mrtev les ter preostala živa
drevesa, ki so nastala/ostala po naravni motnji.
(6) Zavarovanje gozdov – lastniki gozdov se
lahko zavarujejo za primere nekaterih vrst škode
v gozdu in izgubo dohodka, kot je to urejeno
drugod (npr. na Finskem in Norveškem). (7)
Subvencije – obnova je lahko učinkovitejša s
subvencioniranjem pogozdovanja z mešano drevesno sestavo in vrstami, ki so dobro prilagojene
lokalnemu podnebju, zaščitnim ukrepom pred
objedanjem itn.
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Ukrepiti usklajevanje na
evropski ravni

ENHANCING COORDINATION AT
EUROPEAN LEVEL

Za obvladovanje velikih izbruhov, ko bodo po
napovedih zajeli širše regije v Evropi, je potrebno
okrepljeno mednarodno sodelovanje na področju
zdravja gozdov, spremljanja škodljivih organizmov
in upravljanja z gozdovi. Medsektorski načrti
kriznega upravljanja (npr. gozdarski, okoljski,
finančni, prometni in javni varnostni sektorji)
so nujni za ublažitev škodljivih učinkov izbruhov
podlubnikov za lastnike gozdov in družbo.

6
6

ZAKLJČEK

CONCLUSION

Učinkovito upravljanje z namnožitvami podlubnikov je treba začeti z jasno določitvijo ciljev
gospodarjenja za obravnavani gozd. V prispevku
so predstavljene strategije za obvladovanje izbruhov podlubnikov v Evropi, in sicer za gozdove
z dvema različnima ciljema upravljanja, med
katerima je mogoča paleta drugačnih, lokalnim
potrebam prilagojenih ciljev upravljanja. Zaradi
enostavnosti jih označujejo kot: Večnamenski
in proizvodni gozdovi in Gozdovi z visoko
zaščitno vrednostjo.
Slovenski gozdovi so dobro ohranjeni in imajo
veliko biotsko pestrost zaradi splošno sprejetih
in udejanjenih načel sonaravnega, trajnostnega
in multifunkcionalnega gospodarjenja. Táko
gospodarjenje z gozdovi posredno že vključuje
oba izbrana cilja upravljanja.
Izvajamo veliko večino ukrepov, ki jih vsebujejo
predlagane evropske strategije upravljanja s populacijami podlubnikov. Taki ukrepi so: razvijanje
sistemov zgodnjega opozarjanja, subvencije za
lastnike gozdov, uporaba feromonskih pasti za
spremljanje populacij podlubnikov in morebitnega
vnosa tujerodnih škodljivih organizmov, vzdrževanje vrstne in strukturne raznolikosti sestojev.
Vendar se namnožite podlubnikov v naših
smrekovih gozdovih pojavljajo v rednih fluktuacijah, gospodarske škoda za lastnike gozdov in
izgube drugih vrednosti gozda so velike. Razlogov je več in objektivni so predvsem pogostejši
vremenski ekstremni dogodki in spremenjena
bionomija najnevarnejših smrekovih podlubnikov. Premalo pa naredimo glede preventive,
nenehnega spremljanja zdravja gozda, predvsem
v času do rojenja, ter hitre in učinkovite sanacije
332

poškodovanih gozdov v istem letu, ko poškodbe
nastanejo. Premalo se tudi upoštevajo priporočila
gozdarske stroke o drevesni vrstni sestavi pri
obnovi gozdov.
Preprečevanje namnožitev podlubnikov ni
le dolžnost gozdarske stroke; v skrbi za zdravje
gozda imajo temeljni pomen z raziskavami podkrepljeno znanje in preizkušene strategije, ki jih
lahko uresničita le stroka in politika oziroma
družba (država) kot celota.

7	POVZETEK
Gozdovi pokrivajo več kot 31 odstotkov terestričnih ekosistemov Zemlje, evropski gozdovi, pa
skupaj z ruskimi, 44,3 odstotka površine Evrazije.
Že stoletja gozd zagotavlja človeštvu bistvene ekosistemske storitve (zadržuje in čisti vodo, slabi moč
vetra, preprečuje erozije, vgrajuje ogljik iz ozračja
v rastlinska tkiva, izboljšuje kakovost zraka ter
omili posledice ekstremnih vremenskih dogodkov)
ter ekonomske dobičke (les, nelesne dobrine). Iz
ekološkega vidika je, v času intenzivnih podnebnih sprememb, izrednega pomena vloga gozdnih
ekosistemov v privzemu (ponoru) atmosferskega
CO2 s fotosintezo, pri kateri se ogljik veže v les,
opad in tla, kjer je dolgotrajneje vezan. CO2 je
eden od najpomembnejših toplogrednih plinov
in strokovnjaki menijo, da je bistvena funkcija
gozda prav vezava CO2. Vrednosti gozdov vedno
bolj ogrožajo ekstremni dogodki kot so suša,
orkanski veter, sneg, žled. V Evropi prevladujejo
nižinski, močno zasmrečeni, enomerni in zato
slabo stojni ter postarani gozdovi na nenaravnih
rastiščih, ki s starostjo izgubljajo vitalnost, so
izredno občutljivi na vremenske ujme in napade
podlubnikov (predvsem Ips typographus). Priporočilo strokovnjakov, ki se ukvarjamo z varstvom
gozda je povzeto v poročilu European Forest
Institute (april 2019) je jasno: pri upravljanju
s podlubniki uporabimo Prilagojene strategije
upravljanja z izbruhi podlubnikov lokalnim
potrebam. Zaradi enostavnosti jih označujejo
kot: Večnamenski in proizvodni gozdovi
in Gozdovi z visoko zaščitno vrednostjo.
Večnamenski in proizvodni gozdovi so
gozdovi, kjer je proizvodnja lesa ključni cilj,
čeprav se ponavadi realizira skupaj z več drugimi storitvami ekosistemov. V teh gozdovih se
upoštevajo vse pravne podlage varovanja gozdov.
Pri upravljanju z izbruhi podlubnikov upoštevamo pravne omejitve za upravljanje izbruhov
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podlubnikov. Slovenska gozdarska šola uspešno
sonaravno gospodari z gozdovi z upoštevanjem
proizvodnih, ekoloških in socialnih funkcij gozda.
Velika večina orodij in ukrepov za upravljanje z
izbruhi podlubnikov so že vključeni v naš sistem
gospodarjenja z gozdom (Titovšek, 1988; Jurc
in sod., 2017b), nekatera evropska priporočila
(Hlásny in sod., 2019) bo potrebno preizkusiti tudi
pri nas in tako zmanjšati vedno večje škode, ki jih
povzročajo namnožitve podlubnikov. Gozdovi
z visoko zaščitno vrednostjo so gozdovi,
kjer je ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih
procesov in drugih nesnovnih vrednosti prednostna naloga. Ti gozdovi pogosto nudijo tudi
pomembne ekosistemske storitve in/ali kulturno
identiteto lokalnim in širšim skupnostim. V teh
gozdovih, ki so z zakonom ali drugimi instrumenti
določeni za ohranitev, so na voljo bolj omejeni
ukrepi upravljanja. Omenjenim strategijam sledijo ukrepi: Pripravljenost, Preprečevanje, Odziv
in Obnova.
Preprečevanje namnožitev podlubnikov pa ni
le dolžnost gozdarske stroke: v skrbi za zdravje
gozda imajo temeljni pomen z raziskavami podkrepljeno znanje in preizkušene strategije, te pa
lahko uresničijo le stroka in politika oziroma
družba (država) kot celota.
7

SUMMARY

Forests cover over 31 percent terrestrial ecosystems
of the Earth; European forests, together with the
Russian ones, cover 44.3 percent of the Eurasian
area. The forest ensures crucial ecosystem services
(it retains and clears the water, reduces the wind
power, prevents erosion, build the carbon from the
atmosphere into plant tissues, improves air quality,
and alleviates the consequences of extreme weather
events) and economic profits (wood, non-wood
goods) to humanity for centuries. From the ecological point of view in, the role of forest ecosystems
in the binding of the atmospheric CO2 through
photosynthesis, where the carbon is bound into
the wood, leafdrop, and soil, where it stays bound
for a longer period, is of extraordinary importance
the time of intense climate changes. CO2 is one
of the most important greenhouse gases and the
experts believe that the crucial forest function is
binding of CO2. The forest values are more and
more endangered by extreme events like drought,
hurricane wind, snow, sleet. In Europe, lowland,
having a high share of spruce and fir, even-aged
GozdVestn 78 (2020) 9

and therefore poorly stable and aged forest on
non-natural sites prevail. They lose their vitality
with age; they are extremely sensitive to weather
disasters and bark beetle gradations (above all Ips
typographus). The recommendation of the experts
dealing with forest protection is summarized in
the European Forest Institute (April 2019) is clear:
managing bark beetles we apply Strategies of bark
beetle outbreak management adjusted to local
needs. Due to the simplicity, they are marked as:
Multifunctional and production forests
and High conservation value forests. Multifunctional and production forests are
forests, where the wood production represents the
crucial goal, although it is usually realized together
with several other ecosystem services. In these
woods, all legal standings for forest protection are
complied with. Managing bark beetle outbreaks,
we comply with legal limitations for bark beetle
outbreak management. Slovenian forestry school
manages sustainable forest management successfully, bearing in mind production, ecological, and
social functions of the forest. The vast majority
of tools and measures for managing bark beetle
outbreaks is already incorporated in our system
of forest management (Titovšek, 1988; Jurc et
al., 2017b), some European recommendations
(Hlásny in sod., 2019) will also have to be tested
in Slovenia and thus reduce the ever-greater
damages caused by bark beetle gradations. High
conservation value forests are forests where
conservation of biodiversity, natural processes,
and other immaterial values represent a primary
task. These forests also frequently offer important
ecosystem services and/or cultural identity to local
and broader communities. In these forests, which
are specified for preservation, rather limited management measures are available. The mentioned
strategies are followed by measures: Preparedness,
Prevention, Response, and Recovery.
Prevention of bark beetle gradations is not
only a duty of the forestry profession: in the
concern about forest health, knowledge supported by research and well-tied strategies have a
fundamental significance. These strategies can
only be realized by the profession or society (the
country) as a whole.
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Strokovni članek
Spletna orodja za upravljanje s smrekovimi podlubniki
Web Tools for Management of Spruce Bark Beetles
Nikica OGRIS1,*
Izvleček:
Ogris, N.: Spletna orodja za upravljanje s smrekovimi podlubniki; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 26. Prevod avtor, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku predstavljamo spletna orodja, s katerimi si lahko pomagamo pri upravljanju s smrekovimi podlubniki.
Na voljo je več spletnih orodij, ki pomagajo pri načrtovanju spremljanja kontrolnih pasti in kontrolnih nastav,
ki jih uporabljamo za ugotavljanje gostote populacij smrekovih podlubnikov. Na podlagi teh podatkov vsako
leto ugotavljamo lokacije pasti, kjer so se podlubniki prenamnožili. Posledično moramo na takšnih lokacijah
povečati obseg ukrepov in pospešiti izvajanje varstva gozdov pred podlubniki zaradi preprečevanja škode v
gozdovih. Rezultate teh analiz objavljamo v spletni reviji Napovedi o zdravju gozdov. V okviru Javne gozdarske
službe na Gozdarskem inštitutu Slovenije, tj. Poročevalsko prognostično-diagnostične službe za gozdove, vsako
leto izdelamo kratkoročno napoved sanitarnega poseka smreke. Napoved je verjetnostna in pomaga pri bolj
osredotočenem iskanju žarišč smrekovih lubadark; najprej iščemo žarišča na lokacijah, kjer je največja verjetnost
pojava žarišč. Tako se poveča verjetnost, da žarišča najdemo še v zgodnji fazi napada, kar omogoči več časa za
ukrepanje. Ko enkrat najdemo žarišče, nas zanima, koliko časa imamo za sanacijo. Za ta namen smo razvili
spletno orodje, ki izračuna priporočeni rok za izvedbo ukrepov za zatiranje smrekovih podlubnikov. S tem
orodjem si lahko postavimo prioritete za sanacijo žarišč lubadark, tj. najprej saniramo žarišča, katerim bo rok
za izvedbo ukrepov potekel najprej. Izdelali smo tudi dolgoročno napoved sanitarne sečnje zaradi žuželk, ki je
lahko v pomoč pri določitvi smernic za dolgoročno gospodarjenje s smreko in pri usmerjanju ciljne drevesne
sestave v gozdnogospodarskih načrtih. Vsa navedena spletna orodja je razvil Gozdarski inštitut Slovenije in so
javno dostopna na spletnem portalu Varstvo gozdov (www.zdravgozd.si).
Ključne besede: rok sanitarne sečnje, fenološki model, RITY, CHAPY, osmerozobi smrekov lubadar, Ips typographus, šesterozobi smrekov lubadar, Pityogenes chalcographus, pripomoček, spremljanje, monitoring, namnožitev,
napoved, prognoza, gostota populacije
Abstract:
Ogris, N.: Web Tools for Management of Spruce Bark Beetles; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 26. Translated by author, proofreading of the
Slovenian text Marjetka Šivic.
In this article, we present online tools that can help in the management of spruce bark beetles. There are several
online tools available to help us plan the monitoring of pheromone traps and trap trees that we use to determine
the density of spruce bark beetle populations. Based on that data, we determine the locations of traps where a
high density of spruce bark beetles was detected and where the attack on Norway spruce is very likely to occur.
The results of these analyses are published in the online journal Forecasts about Forest Health. Within the Public
Forestry Service at the Slovenian Forestry Institute, i.e. Reporting, prognostic-diagnostic service for forests, we
make a short-term forecast of sanitary felling of spruce every year. The prediction is probabilistic and helps us
in a more focused search for outbreaks of spruce bark beetles, i.e. we first look for attacked trees in the locations
that have the highest probability for occurring outbreak. This increases the likelihood that outbreaks are found
at an early stage of the attack, allowing us more time to act. Once we locate the outbreak, we wonder how much
time is available to take sanitary measures. For this purpose, we have developed an online tool that calculates the
recommended deadline for the implementation of measures to control spruce bark beetle outbreaks. With this
tool we can set priorities for the sanitation of attacked spruce trees, i.e. higher priority has a location for which
the deadline for the implementation of measures will expire first. We have also made a long-term forecast of
sanitary felling due to insects, which can help us in setting guidelines for long-term management of spruce and
in directing the target tree composition in forest management plans. All these online tools were developed by
the Slovenian Forestry Institute and are publicly available on the web portal Varstvo gozdov (www.zdravgozd.si).
Key words: deadline of sanitary felling, phenological model, RITY, CHAPY, eight-toothed bark beetle, Ips
typographus, six-toothed spruce bark beetle, Pityogenes chalcographus, online tool, monitoring, reproduction,
forecast, prognosis, population density, abundance, control
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UVOD

Integralno varstvo gozdov vključuje preventivne,
profilaktične in kurativne ukrepe, ki se jih izvaja
sočasno, neprekinjeno in trajno v vseh razvojnih
fazah gozdnih sestojev (Jurc in sod., 2000). Razvili
smo niz javno dostopnih spletnih orodij, ki lahko
služijo kot pomoč pri izvajanju preventivnih,
profilaktičnih in kurativnih ukrepov v okviru
integralnega varstva gozdov pred smrekovimi
podlubniki.
Pri snovanju preventivnih ukrepov so lahko v
pomoč dolgoročne napovedi poškodb gozdov, kot
je dolgoročna napoved sanitarnih sečenj zaradi
žuželk za različne scenarije podnebnih sprememb
(Ogris, 2007a, 2007b). Dolgoročne napovedi lahko
pomagajo pri dolgoročnem usmerjanju gospodarjenja z gozdovi, kar posledično zagotavlja njihovo
trajno rabo in prilagajanje na nove razmere, kar
lahko potencialno zagotovi bolj zdrave gozdove.
Med profilaktične ukrepe uvrščamo stalno
spremljanje zdravstvenega stanja gozdov, kontrolo
gostote populacij motečih organizmov, preprečevalno zmanjševanje gostote populacij motečih
organizmov v fazi progradacije in kratkoročne
prognoze. Razvili smo spletna orodja, ki pomagajo
in racionalizirajo spremljanje gostote smrekovih
podlubnikov v kontrolnih pasteh s specifičnimi
feromonskimi vabami ter pomagajo pri pravočasnemu postavljanju in spremljanju lovnih nastav.
Razvili, umerili in preverili smo dva fenološka
modela za dva najpomembnejša smrekova podlubnika, tj. osmerozobega smrekovega lubadarja
(Ips typographus, model RITY) in šesterozobega
smrekovega lubadarja (Pityogenes chalcographus,
model CHAPY), ki sta osnovno ogrodje za več
spletnih orodij, opisanih v nadaljevanju (Ogris in
sod., 2019a, 2020). Poleg tega je pri iskanju žarišč
smrekovih lubadark v pomoč kratkoročna napoved
sanitarne sečnje smreke zaradi podlubnikov, ki jo
izdaja Poročevalsko prognostično-diagnostična
služba za gozdove vsako leto in javno objavlja v
spletni reviji Napovedi o zdravju gozdov (Ogris
in de Groot, 2020).
Glavni kurativni ukrep za zatiranje smrekovih
podlubnikov sta pravočasen sanitarni posek in
izvedba zatiralnih del. Ko enkrat najdemo žarišče
lubadark, moramo lubadarke sanitarno posekati
in izdelati pred izletom nove generacije hroščev.
Za ta namen smo pripravili spletno orodje, ki
pomaga izračunati priporočeni rok za izvedbo
zatiralnih del (Ogris, 2020).
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V nadaljevanju predstavljamo spletna orodja
za upravljanje s smrekovimi podlubniki, ki smo
jih razvili na Gozdarskem inštitutu Slovenije in
so prosto dostopna javnosti na našem spletnem
portalu Varstvo gozdov, www.zdravgozd.si (Ogris,
2011a, 2011b, 2012).

2

DOLOČITEV ROKA ZA IZVEDBO
UKREPOV ZA ZATIRANJE

Najučinkovitejši način zatiranja smrekovih podlubnikov je pravočasna izvedba zatiralnih ukrepov v
žariščih podlubnikov s sanitarno sečnjo in izdelavo
lubadark ter uničenje podlubnikov na napadenem
materialu. Lubadarke izdelamo tako, da jih posekamo, obvejimo in olupimo, podlubnike v vejah in
skorji pa uničimo (RS, 2009). Lubadarke moramo
izdelati pred izletom podlubnikov, kajti tako preprečimo nadaljnje širjenje žarišča podlubnikov.
Podlubnike v gozdu ali zunaj njega uničujemo
tudi s sežiganjem napadenih delov dreves (skorja,
lesni ostanki) na urejenih kuriščih, z mletjem
napadenih delov dreves in drugimi ukrepi, ki jih
določi Zavod za gozdove Slovenije.
Pomembno je, da žarišče smrekovih podlubnikov najdemo čim bolj zgodaj, ker tako pridobimo
več časa za izvedbo ukrepov za zatiranje. Ko
odkrijemo žarišče smrekovih lubadark, se pojavi
vprašanje, koliko časa imamo za izvedbo ukrepov.
Gozdarski inštitut Slovenije je razvil spletno
aplikacijo za izračun priporočenega roka za
izvedbo ukrepov za zatiranje smrekovih podlubnikov (Ogris, 2020). Pravilnik o varstvu gozdov
(2009) v osnovi določuje 21-dnevni rok, ki pa se
ustrezno prilagodi, pri čemer se upošteva razvojna
faza podlubnikov v žarišču, velikost žarišča, delež
iglavcev v preostalem sestoju, vremenske in druge
razmere ter populacijske značilnosti smrekovih
podlubnikov na območju žarišča.
Med naštetimi dejavniki spletna aplikacija
upošteva razvojno fazo podlubnikov v žarišču,
vremenske razmere in populacijske značilnosti
na območju žarišča (Ogris, 2020). Aplikacija ne
upošteva velikosti žarišča in deleža iglavcev v
sestoju. Rok za izvedbo ukrepov za zatiranje smrekovih podlubnikov se ustrezno podaljša glede na
količino napadenih smrek, tako da bodo zatiralni
ukrepi izvedljivi glede na veljavne normative del
v gozdovih. Če je lanski napad, moramo zatiralne
ukrepe opraviti pred spomladanskim rojenjem.
Ciljni uporabniki spletne aplikacije so Zavod
za gozdove Slovenije in lastniki gozdov, ki so sami
odkrili žarišče smrekovih podlubnikov.
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Slika 1: Obrazec za določitev vhodnih podatkov za izračun priporočenega roka za izvedbo ukrepov za zatiranje
smrekovih podlubnikov (Ogris, 2020)

Slika 2: Primer hipotetičnega izračuna roka za izvedbo ukrepov za zatiranje osmerozobega smrekovega lubadarja
na izbrani lokaciji na Rožniku v Ljubljani (Ogris, 2020)
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Spletna aplikacija je javna in brezplačna za uporabo. Dostopna je na naslednji povezavi: https://
www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=53
Uporba spletne aplikacije je zelo preprosta. V
prvem koraku določimo lokacijo žarišča smrekovih podlubnikov s pomočjo priložene interaktivne
spletne karte ali ročnim vnosom koordinat (slika
1). Poleg lokacije izberemo vrsto podlubnika, ki je
napadel smreke, tj. osmerozobi smrekov lubadar
ali šesterozobi smrekov lubadar. V nadaljevanju
iz spustnega seznama izberemo najbolj razvito
razvojno fazo smrekovega podlubnika v žarišču
na znani datum. Izbiramo lahko med naslednjimi
možnostmi: rojenje, napad, jajčece, različne stopnje razvitosti ličink, buba in mladi hrošč, pri
čemer stopnjo razvitosti ličinke ocenjujemo po
dolžini rova ličinke.
Če ne poznamo razvojne faze podlubnika v
žarišču, iz spustnega seznama izberemo »Modelni
razvoj«, ki prevzame hipotetični razvoj izbrane
vrste podlubnika na izbrani lokaciji od naj-

zgodnejšega napada spomladi naprej. V tem
primeru se poveča verjetnost večje napake pri
izračunu roka za izvedbo zatiralnih ukrepov,
še posebno, če gre za izračun druge ali tretje
generacije podlubnikov.
Za simulacijo uporabe spletne aplikacije smo
naredili en primer. Iz spletne karte smo izbrali
lokacijo na Rožniku v Ljubljani, kjer smo hipotetično 9. 8. 2020 opazili začetni napad osmerozobega smrekovega lubadarja. Spletna aplikacija
izračuna priporočeni rok za izvedbo ukrepov
za zatiranje, tj. čas pred pojavom razvojne faze
mladega hrošča ( ). V rezultatu poizvedbe se
poleg priporočenega roka izpiše tudi modelski
razvoj izbrane vrste smrekovega podlubnika
po razvojnih fazah na izbrani lokaciji, in sicer
z navedbo ključnih datumov v preglednici in s
prikazom na grafikonu (slika 3).
Včasih se zgodi, da se datum določene razvojne
faze podlubnika ne izračuna, kar lahko pomeni, da
se razvojna faza zgodi pred 8. marcem ali naslednjo

Slika 3: Grafikon hipotetičnega razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja na izbrani lokaciji na Rožniku v
Ljubljani (Ogris, 2020)
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Slika 4: Obrazec z vhodnimi podatki za izračun razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja z modelom RITY
(Ogris, 2019a)

sezono ali pa sploh ne. V takšnih primerih si pomagamo z grafikonom potencialnega razvoja generacije
(slika 3). To velja tudi za generacije, ki so prezimile,
ki jih zatiramo do prvega rojenja spomladi.
Potencialni razvoj osmerozobega smrekovega
lubadarja je izračunan s fenološkim modelom
RITY (Ogris in sod., 2019a), potencialni razvoj
šesterozobega smrekovega lubadarja pa s fenološkim modelom CHAPY (Ogris in sod., 2020).
Oba modela sta bila preverjena in umerjena za
območje Slovenije. Spletna aplikacija upošteva
najhitrejši mogoč scenarij razvoja podlubnikov,
tj. najvišjo dnevno temperaturo zraka.
Zanesljivost modelskega izračuna je relativno
visoka. Model RITY napove trajanje razvoja ene
generacije osmerozobega smrekovega lubadarja s
srednjo napako en dan, model CHAPY pa napove
trajanje razvoja ene generacije šesterozobega smrekovega lubadarja s srednjo absolutno napako dva dneva.
Pri uporabi spletne aplikacije se moramo
zavedati, da le-ta samo predlaga priporočeni
rok za izvedbo ukrepov, kar je lahko v pomoč
pri organizaciji dela in postavljanju prioritet za
izvajanje sanitarnih ukrepov. Pri izvedbi ukrepov
moramo upoštevati rok sanitarne sečnje, ki ga
določi Zavod za gozdove Slovenije z odločbo.

3

RAZVOJ OSMEROZOBEGA
SMREKOVEGA LUBADARJA

3.1 Točkovna poizvedba
S spletno aplikacijo za izračun fenološkega modela
RITY lahko izračunamo potencialni razvoj osmerozobega smrekovega lubadarja za poljubno
točko v Sloveniji (Ogris, 2019a); dostopna je na
naslednjem naslovu: https://www.zdravgozd.si/
prognoze_zapis.aspx?idpor=48
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Uporaba spletne aplikacije je preprosta, saj od
uporabnika zahteva le izbor lokacije, kar lahko
naredimo na tri načine: (1) z interaktivnim izborom
s priložene spletne karte; (2) z ročnim vnosom
koordinat; (3) z izborom kraja s spustnega seznama
(slika 4). Na voljo je tudi potrditveno polje, s čimer
se odločimo, ali želimo interpolirati temperaturo
za izbrano lokacijo glede na njeno nadmorsko
višino. Tak način izračuna v določenih primerih
izboljša točnost rezultata, ko je izbrana lokacija na
območju, kjer so večje nadmorske višinske razlike
na horizontalni razdalji en kilometer, kakor je
prostorska ločljivost modela RITY. Poizvedbo privzeto zaženemo za tekoče leto, lahko pa naredimo
poizvedbo tudi za prejšnja leta od 2016 naprej.
Poizvedba vrne rezultate v obliki štirih grafikonov in ene preglednice. Na prvemu grafikonu
je prikazan potencialni potek razvoja čistih
generacij I. typographus (slika 5), na drugemu je
prikazan potencialni razvoj sestrskih generacij
(slika 6). Model RITY se izračuna v treh temperaturnih scenarijih: AVG-scenarij označuje
srednji scenarij, ki upošteva povprečno dnevno
temperaturo in ustreza senčnim do polsenčnim
razmeram v gozdnem sestoju; MIN-scenarij
označuje najpočasnejši mogoč razvoj na lokaciji, ki upošteva najnižjo dnevno temperaturo in
ustreza severnim in bolj mrzlim legam; MAX-scenarij označuje najhitrejši mogoči razvoj na
izbrani lokaciji, ki upošteva najvišjo dnevno
temperaturo in ustreza presvetljenim sestojem
ter južnim legam. Na grafikonih se prikazuje
potencialni razvoj osmerozobega smrekovega
lubadarja v vseh treh scenarijih. Prva polna črta
prikazuje MAX-scenarij, druga polna črta enake
barve MIN-scenarij. AVG-scenarij je prikazan s
črtkano črto enake barve. V grafikonu je prikazan
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Slika 5: Primer izračuna potencialnega razvoja čistih generacij Ips typographus za izbrano točko v Ljubljani v
letu 2019. Črte enake barve predstavljajo najhitrejši (prva neprekinjena črta z desne) in najpočasnejši (druga
neprekinjena črta z leve) mogoč potek razvoja določene generacije, črtkana črta pa prikazuje srednjo možnost.
Druga črna črtkana navpična črta prikazuje prag dolžine dneva 14,5 ure, ko napoči diapavza. Ordinata prikazuje
razvojno fazo ali relativno vsoto efektivnih temperatur na intervalu od 0 do 1 glede na temperaturno vsoto 557
stopinj dni, ki je potrebna za razvoj ene generacije I. typographus (Ogris, 2019a).

Slika 6: Primer izračuna potencialnega razvoja sestrskih generacij Ips typographus za izbrano točko v Ljubljani
v letu 2019 (Ogris, 2019a). Za legendo glej sliko 5.
GozdVestn 78 (2020) 9
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potek razvoja različnih generacij, ki ji označujejo
različne barve črt: prva generacija je označena z
zeleno, druga z rdečo, tretja z oranžno. Ordinata
(Y os) prikazuje razvojno fazo ali relativno vsoto
efektivnih temperatur na intervalu od 0 do 1 glede
na temperaturno vsoto efektivnih temperatur 557
stopinj dni, ki je potrebna za razvoj ene generacije
I. typographus. Razvojni stadij jajčeca zaseda
10 % časa za razvoj ene generacije, ličinke 40 %,
bube 10 % in mladega hrošča 40 %. Zadnja črta
v grafikonu se velikokrat ne razvije do konca. Če
se razvije samo do 60 %, tj. do razvojne faze bube,
potem taka generacija v mrzli zimi propade; če se
razvije več kot 60 %, model upošteva, da ta generacija uspešno prezimi in se upošteva pri izračunu
števila generacij v letu. Na grafikonu izstopa tudi
vertikalna črna črtkana črta, ki označuje dolžino
dneva 14,5 ure, ko se začne diapavza, tj. ko osmerozobi smrekov lubadar preneha z množičnim
rojenjem in ne zalega več novih generacij.
Na preostalih dveh grafikonih je prikazan
potek temperature zraka in efektivne temperature
skorje za vse tri scenarije. Rezultat poizvedbe je
tudi preglednica z datumi začetka rojenja, začetka
razvoja posameznih čistih in sestrskih generacij,
številom čistih in sestrskih generacij, vključno z
napovedjo za nekaj dni vnaprej.
Podatke s te spletne aplikacije uporabljamo pri
načrtovanju spremljanja kontrolnih pasti s feromonskimi vabami in kontrolnimi nastavami. Kontrolne
pasti postavimo vsaj en teden pred načrtovanim

rojenjem in jih spremljamo do konca razvoja
prve generacije, tj. pred začetkom razvoja druge
generacije. Spletna aplikacija poda oba podatka.
Rezultate modela RITY uporabljamo tudi
pri preverjanju, ali je na lokaciji kontrolne pasti
nastala prenamnožitev populacije osmerozobega
smrekovega lubadarja, ker je na takih lokacijah
treba pospešiti ukrepe varstva gozdov pred podlubniki za preprečevanje škode v gozdovih (Ogris in
Kolšek, 2019, 2020). Prav tako točkovno poizvedbo
uporabljamo pri izračunu priporočenega roka za
izvedbo ukrepov za zatiranje (Ogris, 2020).

3.2	Prostorski prikaz
Razvili smo sistem za prostorski prikaz potencialnega razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja
za območje celotne Slovenije (Ogris, 2017). Sistem
je za končnega uporabnika implementiran v javno
dostopni spletni aplikaciji na naslovu https://
www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=49
(Ogris, 2019c).
V tej spletni aplikaciji imamo na voljo tri parametre, s katerimi nastavimo prikaz karte: leto, vrsta
karte in datum. Prva dva parametra sta v obliki
spustnega seznama, tretji pa je v obliki drsnega
traku. Z letom določimo sezono, za katero želimo
pregledovati karte razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja. Izbiramo lahko med naslednjimi
vrstami kart: razvoj od prve do četrte čiste generacije, razvoj od prve do tretje sestrske generacije,
začetek spomladanskega rojenja (slika 7), število

Slika 7: Karta z lokacijami, kjer je osmerozobi smrekov lubadar potencialno začel rojiti do 19. 3. 2020 (Ogris, 2019c)
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čistih in sestrskih generacij, začetek razvoja prve
in druge čiste generacije. V tej aplikaciji je na voljo
samo omejen nabor vrst kart, na interaktivni karti
pa razširjen nabor grafičnih slojev. Pri izbiri vrste
karte je v oklepaju naveden temperaturni scenarij,
po katerem je model izračunan (MIN, AVG, MAX).
Z drsnim trakom nastavimo datum v izbranem
letu, za katerega želimo prikazati karto. Pod drsnim
trakom so na voljo kontrolni gumbi, s katerimi se
lahko premikamo za en dan naprej ali nazaj, na

začetek (7. marec) ali na konec (31. oktober) ter
gumba za zagon in zaustavitev samodejne animacije.
Različne razvojne faze I. typographus so prikazane z različnimi barvami (slika 8): bela – razvoj
se še ni začel, modra – jajčece, zelena – ličinka,
svetlo zelena – buba, oranžna – mladi hrošč,
rdeča – odrasel hrošč, vijolična – mirovanje ali
pogin. Razvojna faza je določena glede na relativni
delež potrebne vsote efektivnih temperatur skorje
za popolni razvoj ene generacije, kar znaša 557

Slika 8: Potencialni razvoj prve čiste generacije osmerozobega smrekovega lubadarja; izračun z modelom RITY,
stanje na dan 25. 7. 2020 (Ogris, 2019c)

Slika 9: Število čistih generacij Ips typographus v 2019, kot jih je izračunal model RITY (Ogris, 2019c).
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stopinj dni: jajčece (10 %), ličinka (50 %), buba
(60 %), mladi hrošč (100 %), odrasel hrošč pogine
ali začne z mirovanjem (150 %). Število generacij
je na karti označeno z barvo (slika 9): bela (nič),
zelena (ena), svetlo zelena (dve), oranžna (tri).
Model RITY se izračunava vsak dan od 7.
marca do 31. oktobra. Pri izračunu števila generacij upošteva vse generacije, ki so se razvile do
odrasle žuželke (imaga), in zadnjo generacijo, ki
se je razvila do mlade žuželke, ki lahko uspešno
preživi zimo (Baier in sod., 2007).

3.3 Interaktivna spletna karta
Razvili smo tudi interaktivno spletno karto, kjer je
na voljo več orodij in možnosti za analizo kot pri
prej opisani osnovni spletni aplikaciji za prostorski prikaz rezultatov modela RITY. Za osnovno
grafično podlago za orientacijo v prostoru lahko

izbiramo med tremi sloji (slika 10): topografska
karta (GURS), digitalni ortofoto (GURS) in meje
gozdnogospodarskih območij Zavoda za gozdove
Slovenije (GGO). Uporabnik spletne aplikacije
lahko izbira med naslednjimi grafičnimi sloji, ki
so rezultat modela RITY: razvoj od prve do četrte
čiste generacije, razvoj od prve do tretje sestrske
generacije, število čistih in sestrskih generacij,
prvo spomladansko rojenje, začetek razvoja od
prve do četrte čiste generacije, začetek razvoja
od prve do tretje sestrske generacije. Vsi grafični
sloji v interaktivni karti se nanašajo na srednjo
možnost razvoja (scenarij AVG), razen začetka
rojenja in začetka razvoja prve čiste generacije,
ki se nanašata na najhitrejšo možnost razvoja
(scenarij MAX). Vse navedene grafične sloje lahko
poljubno vklapljamo ali izklapljamo.
Na vrhu spletnega obrazca interaktivne karte
so na voljo naslednji kontrolniki (slika 10): (1)

Slika 10: Interaktivna spletna karta za prostorski pregled razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja (model
RITY) (Ogris, 2019c)
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Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
Orehov rak (Ophiognomonia clavigignentijuglandacearum)
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Orehov rak
ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

LATINSKO IME

Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum (V. M. G.
Nair, Kostichka & J. E. Kuntz) Broders & G. J. Boland;
sinonim Sirococcus clavigignenti-juglandacearum Nair,
Kostichka&Kuntz

•

•

RAZŠIRJENOST

V ZDA so orehov rak prvič zabeležili leta 1967. Nato se je
bolezen hitro razširila po celotni vzhodni polovici ZDA in
kanadskih provincah Ontario, Quebec in New Brunswick.
Izvor bolezni ni znan, domnevno bi lahko bila vnesena iz
Azije ali Južne Amerike.

GOSTITELJI

Glavni gostitelj je sivi oreh (Juglans cinerea), manj
pomembna sta črni oreh (J. nigra) in varieteta
pajesenovolistnega oreha (J. ailanthifolia var. cordiformis).
V laboratorijskih poskusih je gliva uspešno okužila
tudi navadni oreh (J. regia), pajesenovolistni oreh
(J. ailanthifolia), nekatere križance orehov in druge listavce
(Carya, Quercus, Castanea, Corylus in Prunus).

OPIS

Na deblih orehov povzroči gliva Ophiognomonia
clavigignenti-juglandacearum razvoj podolgovatih rakavih
ran (slika 1). Gostitelja navadno okuži prek popkov, lenticel
ter drugih razpok in ran v skorji. Pod skorjo gliva oblikuje
debelo, temno rjavo do črno stromo (gost preplet hif), ki
sčasoma privzdigne in pretrga skorjo. V stromi se oblikujejo
črni piknidiji (nespolna trosišča), ki ob zadostni vlagi
izločajo bež do rjavo lepljivo maso brezbarvnih konidijev
(nespolnih trosov). Le-te do mest novih okužb na vejah
ali nižje na deblu prenašajo vodne kapljice in veter. Pri
širjenju bolezni lahko sodelujejo tudi žuželke in ptice. Gliva
se s konidiji relativno hitro širi. Okužbe povzročijo hitro
razgradnjo celičnih sten skorje in posledičen pojav rjavega
lepljivega izločka na njej (slika 2). Gliva preživi temperature
okoli 0 °C in na odmrlem drevju proizvaja spore še vsaj
20 mesecev. Če so vremenske razmere ugodne, lahko
konidiji brez gostiteljskega tkiva preživijo do osem ur. Gliva
lahko okuži tudi semena J. cinerea in J. nigra ter povzroči
propad semenk, kar je lahko razlog slabšega pomlajevanja
gostiteljskih dreves v okuženih sestojih.

•
•
•

podolgovate rakave rane z rahlo ugreznjeno skorjo na
vejah, deblih in izpostavljenih koreninah (slika 1),
spomladi črni izločki iz razpok v skorji, ki se poleti
posušijo v obliki črnih lis z belim robom (slika 2),
rjave do črne eliptične nekroze pod skorjo (slika 3),
odmiranje vej v krošnji in postopen propad drevesa
(slika 4),
črna trosišča (piknidiji) na odmrlih vejah.

VPLIV

Orehov rak je izjemno agresivna bolezen, ki povzroča
veliko smrtnost gostiteljskih dreves, predvsem sivega
oreha. Mlajša drevesa zaradi okužbe hitro propadejo,
starejša pa lahko z glivo rastejo tudi do 40 let. Na deblu
se navadno razvije več rakov, ki se pogosteje pojavljajo na
spodnjem delu debla. Vrsta vpliva na prirastek in kakovost
lesa ter nastanek semen in plodov, ki so vir hrane za divjad
in človeka. Rakave rane so tudi vstopno mesto za druge
škodljive organizme. Gliva Ophiognomonia clavigignentijuglandacearum pomeni veliko tveganje za ekonomsko,
ekološko in socialno dragocene nasade orehov v Evropi.

MOŽNE ZAMENJAVE

Na odmrlih orehovih vejah se pogosto pojavljata glivi
Melanconis juglandis in Juglanconis juglandina, ki
povzročata sekundarne okužbe oslabljenega ali odmrlega
tkiva. Ne oblikujeta rakov, kar je najočitnejši razlikovalni
znak. Trosišča v obliki acervulov na skorji so temna,
majhna in izločajo črno maso spor. Odmiranje vej in hiter
propad dreves lahko povzročijo mraznice (Armillaria
spp.). Lečaste nekroze v skorji vej in debla so lahko
posledica delovanja glive Geosmithia morbida, ki povzroča
bolezen tisočerih rakov ali fakultativnih zajedavcev.
Zanesljivo določitev povzročitelja orehovega raka lahko
opravimo samo v laboratoriju.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Podolgovate rakave rane na deblu z nekoliko ugreznjeno skorjo
in številnimi adventivnimi poganjki (foto: Robert L. Anderson, USDA
Forest Service, Bugwood.org)
Slika 2: Črni izločki iz razpok v skorji (foto: Steven Katovich,
Bugwood.org)
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Slika 3: Eliptična črna nekroza pod odstranjeno skorjo na mestu raka
(foto: Tom Creswell, Purdue University, Bugwood.org)
Slika 4: Odmiranje vej v krošnji (foto: Robert L. Anderson, 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) ter v okviru programa mladih raziskovalcev.
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Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme
Krojaški žagovinar (Monochamus sartor (Fabricius, 1787))
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Krojaški žagovinar
LATINSKO IME

Monochamus sartor (Fabricius, 1787). Znani sta podvrsti
M. s. sartor (Fabricius, 1787) in M. s. urussovii (Fischer
von Waldheim, 1805) – glede te delitve ostaja še nekaj
odprtih vprašanj.

RAZŠIRJENOST

Evrazija. M. s. sartor je podvrsta goratih območij srednje in
vzhodne Evrope, areal M. s. urussovii pa zajema severno
in severovzhodno Evropo, Sibirijo, severne dele Mongolije
in Kitajske, Korejo in Japonsko. Areala obeh podvrst se
ponekod prekrivata. V Sloveniji je krojaški žagovinar
razširjen v Alpah in drugod v gorskem svetu.

GOSTITELJI

Glavni gostitelji so smreke (Picea Mill.) – v Evropi navadna
smreka (Picea abies (L.) H. Karst.). Redko se kot gostitelji
pojavljajo jelke (Abies Mill.) in bori (Pinus L.), na Daljnem
vzhodu tudi cedre (Cedrus Trew) in breze (Betula L.).

OPIS

Odrasli osebki se pojavijo med junijem in avgustom
– posamezni osebki so lahko aktivni do konca jeseni
(oktober). Aktivnost hroščev je največja julija. Odrasel
krojaški žagovinar je temno rjav hrošč, dolg 19–35 mm. Na
pokrovkah ima rumenkasto bele pege različnih velikosti
in nepravilnih oblik (Slika 1). Hrošči lahko letajo, ko
povprečne dnevne temperature presežejo približno 12 °C.
Po oploditvi samička odloži jajčeca eno po eno v jamice,
ki jih izgrize na gostiteljevi skorji. Nekaj milimetrov dolge
belkaste ličinke, ki se izležejo, se pregrizejo v notranjost
skorje in se hranijo s floemom in kambijem. Ličinke z rastjo
prodirajo v les. Rovi, ki jih naredijo, so ovalni, široki do
18 mm in segajo do 14 cm globoko (Slike 2, 3, 4). Ličinke
prezimijo. V kosu lesa lahko najdemo več deset ličink.
Spomladi se zabubijo v ovalni kamrici, obdani z žagovino,
na koncu larvalnega rova in blizu površja (bubilnica). Po
nekaj tednih se izležejo odrasli hrošči, ki se po nekaj dneh
pregrizejo na površino in drevo zapustijo skozi okrogle
izhodne odprtine v skorji (7,5–10 mm) (Slika 5). Razvoj
je odvisen od temperature in kakovosti hrane – po navadi
traja eno leto, lahko tudi dve. Mladi hrošči najprej letijo v
krošnje zdravih gostiteljskih dreves, kjer objedajo iglice in
mlado skorjo, da spolno dozorijo (zrelostno hranjenje). Na

nova območja se vrsta širi s trgovino z lesom in izdelki iz
lesa (tudi lesenim pakirnim materialom) iglavcev, predvsem
smreke, ter po naravni poti. Odrasli hrošči lahko letijo nekaj
sto metrov do nekaj kilometrov daleč.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
•
•
•
•
•
•

hiranje drevesa,
črvina v obliki grobe žagovine na skorji in ob drevesu,
ovalni rovi v lesu,
okrogle izhodne odprtine v skorji,
obgrizene iglice in skorja mladih poganjkov,
hrošči in drugi razvojni stadiji.

VPLIV

Žagovinarji (Monochamus spp.) napadajo oslabelo,
poškodovano in odmrlo drevje in so v glavnem tehnični
škodljivci. Nekatere vrste, med njimi tudi krojaški
žagovinar, so potencialni prenašalci borove ogorčice
(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934)
Nickle, 1970), karantenske vrste, ki povzroča borovo
uvelost. Od leta 1999, ko so borovo ogorčico prvič našli
v Evropi (Portugalska), je povzročila ogromno škodo
v borovih gozdovih in na plantažah. V Evropi je bila
borova ogorčica zaenkrat najdena samo na Portugalskem
in v Španiji. Smreka bi lahko služila kot rezervoar za ta
škodljivi organizem.

MOŽNE ZAMENJAVE

M. sartor je podoben drugim vrstam iz rodu Monochamus
– razlikovanje med vrstami je zahtevno. Odrasle osebke
hroščev iz rodu Monochamus zaradi temne obarvanosti
in peg na pokrovkah lahko zamenjamo s karantenskimi
vrstami kozličkov, kitajskim kozličkom (Anoplophora
chinensis (Forster, 1771)) in azijskim kozličkom (A.
glabripennis (Motschulsky, 1853)) (Slika 6) – ločimo jih
lahko po tem, da so hrošči slednjih bleščeče črni in nimajo
drobno strukturiranih pokrovk. Poleg tega se kitajski
kozliček in azijski kozliček pojavljata samo na listavcih in
v Sloveniji še nista bila najdena.

INFORMACIJE

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

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: Samec (levo) in samica (desno) krojaškega žagovinarja M. s.
sartor (Fabricius, 1787) (foto: Lech Borowiec, http://www.cassidae.uni.
wroc.pl/).
Slika 2: Rovni sistem krojaškega žagovinarja (foto: Milan Zubrik, Forest
Research Institute - Slovakia, Bugwood.org).
Slika 3: Rovni sistemi ličink segajo globoko v les (foto: Milan Zubrik,
Forest Research Institute - Slovakia, Bugwood.org).
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Slika 4: Ličinka v rovnem sistemu, obdana z značilno črvino v obliki
žagovine (foto: Milan Zubrik, Forest Research Institute - Slovakia,
Bugwood.org).
Slika 5: Izletna odprtina in črvina na skorji (foto: Milan Zubrik, Forest
Research Institute - Slovakia, Bugwood.org).
Slika 6: Azijski kozliček (Anoplophora glabripennis (Motschulsky,
1853)), samica (foto: Steven Valley, Oregon Department of Agriculture,
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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spustni seznam, v katerem izberemo leto analize;
(2) drsni trak, s katerim izberemo dan med 7.
marcem in 31. oktobrom v izbranem letu; (3) v
napisu Datum se izpiše izbrani dan; (4) gumb
Poizvedba; (5) povezava do opisa modela RITY;
(6) set standardnih kontrolnikov za delo s karto,
kot so približaj, oddalji, premakni, tiskanje, iskanje,
merjenje razdalj in površin ter pregledna karta.
Legenda barv je v interaktivni karti identična kot

v osnovni spletni aplikaciji za prostorski prikaz in
je v obrazcu s seznamom grafičnih slojev.
S pritiskom na gumb Poizvedba naredimo
poizvedbo za poljubno točko v Sloveniji za izbrani
dan. Ko na karti izberemo lokacijo, se odpre
obrazec z rezultati poizvedbe, kjer so navedene
vrednosti vseh atributov modela RITY (slika 4).
Razvoj čistih in sestrskih generacij je izražen v
deležu potrebne vsote efektivnih temperatur skorje

Preglednica 1: Primer preglednice iz samodejnega obveščanja o napovedi začetka rojenja in zaključka prve
generacije za Ips typographus za KE Kamnik za datum 4. 8. 2020
IDREVIR

Revir

Rojenje
(MAX)

Prva generacija
(MAX)

Rojil
(%)

Zaključil prvo
generacijo (%)

042247

Tuhinj

21.03.2020

16.06.2020

100

95,7

042248

Motnik

22.03.2020

16.06.2020

100

85,4

042249

Komenda

20.03.2020

04.06.2020

100

100

042250

Sela

21.03.2020

08.06.2020

100

97,5

042251

Kamniška Bistrica

21.03.2020

14.06.2020

100

53,5

Slika 11: Primer karte iz samodejnega obveščanja ZGS o začetku rojenja za KE Kamnik za Ips typographus na dan 9.
4. 2020. Karto uporabljamo kot pripomoček za pravočasno postavitev pasti, ki jih postavimo na območjih, kjer še ni
bilo rojenja (oranžna) ali bo le-to v kratkem (modra). Če je rojenje že bilo (zelena), smo postavitev pasti zamudili.
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za popolni razvoj ene generacije (K = 557 stopinj
dni); npr.: vrednost 1,0 pomeni, da se je generacija v polnosti razvila in odrasli hrošči so izleteli
iz napadenega drevesa, vrednost 0,56 pomeni,
da je generacija v razvojni fazi bube (glej opis
osnovne spletne aplikacije). Poleg rezultatov je na
voljo povezava do spletne aplikacije za točkovno
poizvedbo, ki za izbrano lokacijo izriše grafikon
poteka razvoja čistih in sestrskih generacij.

3.4 Samodejno obveščanje
Rezultate prostorskega modela RITY uporabljamo
v sistemu samodejnega obveščanja krajevnih in
območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije o
pričetku rojenja in koncu prve generacije osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja
(Ogris in sod., 2019b), kar se uporablja pri
načrtovanju spremljanja gostote populacij smrekovih podlubnikov s kontrolnimi pastmi, ki so

opremljene s specifičnimi feromonskimi vabami.
Samodejno obveščanje krajevnih in območnih
enot ZGS poteka dvakrat na teden. Samodejno
sporočilo se samodejno pošlje na vse KE in vse
OE ter vključuje podatke o predvidenem datumu
prvega rojenja smrekovih lubadarjev in predvidenem datumu zaključku prve generacije. Na
podlagi podatka o predvidenem začetku rojenja
lahko ZGS pravočasno postavi kontrolne pasti za
spremljanje ulova smrekovih podlubnikov. S podatkom o predvidenem zaključku prve generacije pa
dobimo informacijo, do katerega spremljamo ulov
v kontrolne pasti. Tako smo racionalizirali porabo
časa za spremljanje ulova smrekovih lubadarjev v
kontrolnih pasteh. Samo obvestilo je strukturirano
po revirjih ter predvidenih datumih prvega rojenja
in zaključka rojenja prve generacije, vključno s
podatkoma, kolikšen delež površine revirja je že
zajelo rojenje in kolikšen delež površine revirja je

Slika 12: Primer karte iz samodejnega obveščanja ZGS o zaključku prve generacije za KE Kamnik za Ips typographus
na dan 4. 8. 2020. Karto uporabljamo za določitev zaključka spremljanja gostote smrekovih podlubnikov v kontrolnih
pasteh. Pasti pospravimo na območjih, kjer se je razvoj prve generacije že končal (zelena) ali se bo končal v kratkem
(modra). Če se razvoj prve generacij še ni končal (oranžna), moramo s spremljanjem ulova v pasti še nadaljevati.
346
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že končal razvoj prve generacij ločeno za osmerozobega smrekovega lubadarja in šesterozobega smrekovega lubadarja (preglednica 1). Poleg preglednic
je vsako sporočilo opremljeno tudi s štirimi kartami
o začetku rojenja in zaključku prve generacije za
I. typographus in P. chalcographus (slika 11, slika
12). Sporočilo spremlja tudi navodilo za postavitev
pasti in za zaključek spremljanja.

4

RAZVOJ ŠESTEROZOBEGA
SMREKOVEGA LUBADARJA

Šesterozobi smrekov lubadar je drugi najpomembnejši škodljivec navadne smreke v centralni
Evropi (Göthlin in sod., 2000; Hedgren, 2004). Za
simulacijo njegovega razvoja smo razvili, preverili
in umerili fenološki model, ki smo ga poimenovali
CHAPY (Ogris in sod., 2020). Ugotovili smo, da je
za razvoj ene generacije P. chalcographus potrebna
vsota efektivnih temperatur 635,4 stopinj dni in
da je minimalna temperatura za razvoj 7,4 °C.
Diapavza se začne, ko je dolžina dneva krajša od
13,6 ure (Ogris in sod., 2020).
Za izračun modela CHAPY smo pripravili
podoben sklop javnih spletnih orodij kot za model
RITY. Potencialni razvoj šesterozobega smrekovega
lubadarja za poljubno točko v Sloveniji lahko
izračunamo s spletno aplikacijo na naslednjem
naslovu https://www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.
aspx?idpor=45 (Ogris, 2019b). Prostorski prikaz
potencialnega razvoja P. chalcographus je na voljo v
posebni spletni aplikaciji na naslovu https://www.
zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=46 (Ogris,
2019d). Prav tako je na voljo spletna interaktivna
karta, kjer lahko izvajamo podrobne analize razvoja
šesterozobega smrekovega lubadarja.
Rezultate modela CHAPY uporabljamo pri
načrtovanju postavljanja in spremljanja kontrolnih
pasti in kontrolnih nastav (Ogris in sod., 2019b),
ugotavljanju prenamnožitve populacij na lokacijah
kontrolnih pasti (Ogris in Kolšek, 2019, 2020),
avtomatskemu obveščanju krajevnih in območnih
enot Zavoda za gozdove Slovenije (Ogris in sod.,
2019b) ter izračunu priporočenega roka za izvedbo
ukrepov za zatiranje (Ogris, 2020).

5

NAMNOŽITEV POPULACIJ
SMREKOVIH PODLUBNIKOV

Zavod za gozdove Slovenije na podlagi letnega
programa varstva gozdov in strokovnih navodil
(Kolšek in Jakša, 2012) redno spremlja gostoto
populacij podlubnikov na navadni smreki s
GozdVestn 78 (2020) 9

kontrolnimi pastmi s specifičnimi feromonskimi
pripravki ter s kontrolnimi nastavami (RS, 2009).
Pasti redno čistimo (pobiramo ulov), podatke o
ulovu v kontrolne pasti tekoče vnašamo v računalniški program Varstvo gozdov (Ogris, 2012).
Na podlagi teh podatkov vsako leto ugotavljamo
lokacije kontrolnih pasti, kjer je bila prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja in
šesterozobega smrekovega lubadarja, ker bo na
takih lokacijah zelo verjetno nastal pojav žarišč
lubadark in kjer je treba pospešiti ukrepe varstva
gozdov pred podlubniki za preprečevanje škode.
Prenamnožitev populacije smrekovih podlubnikov ugotavljamo z metodo, ki je opisana v
24. členu Pravilnika o varstvu gozdov (2009) in
Prilogi 8 tega pravilnika. Po tej metodi izračunamo
kumulativo ulova osebkov v posamezni kontrolni
pasti, in sicer od začetka spomladanskega rojenja
do konca razvoja prve generacije podlubnikov. Ko
v tem obdobju kumulativni ulov osmerozobega
smrekovega lubadarja preseže 9.000 osebkov na kontrolno past, velja, da je populacija prenamnožena.
Populacija šesterozobega smrekovega lubadarja je
prenamnožena, ko kumulativni ulov hroščev v tem
obdobju preseže 20.000 osebkov na kontrolno past.
Datum začetka spomladanskega rojenja in
datum konca razvoja prve generacije podlubnikov
ugotavljamo s fenološkim modelom RITY za I.
typographus (Ogris in sod., 2019a) in s fenološkim
modelom CHAPY za P. chalcographus (Ogris in
sod., 2020). Za vsako kontrolno past naredimo
točkovno poizvedbo z modeloma RITY in CHAPY,
s čimer pridobimo časovni okvir za podatke o ulovu
v kontrolnih pasteh, ki jih uporabimo za evaluacijo
gostote populacije na lokaciji posamezne pasti. Pri
izračunu upoštevamo tudi vrsto feromonske vabe
in število kontrolnih pasti na posamezni lokaciji.
Rezultat analize je seznam lokacij kontrolnih
pasti, kjer je bila ugotovljena prenamnožitev
smrekovih podlubnikov, tj. kjer je gostota populacije podlubnikov velika (Ogris in Kolšek, 2019,
2020). Seznam je na voljo v obliki preglednice in
na kartah (slika 13, slika 14) ter v interaktivnem
pregledovalniku; primer interaktivne karte z
lokacijami pasti, kjer so se prenamnožili smrekovi
podlubniki v letu 2020 je na naslovu https://www.
zdravgozd.si/karta.aspx?idprognoza=54.
Pri vseh lokacijah, kjer je bila zaznana prenamnožitev smrekovih podlubnikov, pričakujemo
napade smrekovih podlubnikov tudi na povsem
zdravih smrekah. Zato moramo na takih lokacijah
nujno zagotoviti pravočasno varstvo pred podlub347
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niki. Pri tem je najpomembnejše, da zagotovimo
pravočasen posek in odvoz neobeljenega okroglega
lesa, naseljenega s podlubniki, iz gozda v predelavo na lesno-predelovalne obrate (ZGS, 2016a,
2016b). S podlubniki napadene smreke moramo
čim prej odkriti, da lahko zagotovimo pravočasen
posek in uničenje podlubnikov zunaj gozda. Zato
redno nadzorujemo ogrožene gozdove s poudarkom na vplivnih območjih lokacij pasti, kjer je
nastala prenamnožitev smrekovih podlubnikov,

ter smo pozorni na prve znake napada podlubnikov. Zanesljiv prvi znak napada je rjava črvina
v obliki grobo mlete prave kave, ki se nabira ob
koreničniku napadenega drevesa, iglice v krošnji
pa so še zelene. Drevesa s temi znaki imenujemo
lubadarke in se bodo zanesljivo posušila, zato s
posekom ne smemo odlašati.
Zatiralni ukrepi za podlubnike potekajo v
žariščih podlubnikov s sanitarno sečnjo in izdelavo lubadark ter uničenjem podlubnikov na

Slika 13: Lokacije kontrolnih pasti, kjer je bil v letu 2020 presežen prag 9.000 osebkov Ips typographus, kar označuje prenamnoženost populacije osmerozobega smrekovega lubadarja (Ogris in Kolšek, 2020).

Slika 14: Lokacije kontrolnih pasti, kjer je bil v letu 2020 presežen prag 20.000 osebkov Pityogenes chalcographus,
kar označuje prenamnoženost populacije šesterozobega smrekovega lubadarja (Ogris in Kolšek, 2020).
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preostalem napadenem materialu. Če posekanih
lubadark ni mogoče pravočasno odpeljati iz gozda
na lesnopredelovalne obrate, lubadarke izdelamo
tako, da jih posekamo, obvejimo in olupimo lubje,
podlubnike v vejah in skorji pa uničimo. S takojšnjo izvedbo zatiralnih ukrepov preprečimo napad
podlubnikov na sosednje smreke, tj. preprečimo
širjenje žarišča podlubnikov, pa tudi ohranimo
večjo vrednost posekanega lesa. Pred zaključkom
sečišča še enkrat pozorno pregledamo okoliške
smreke. Če ugotovimo na novo napadena drevesa,
jih je treba takoj posekati.

6

KRATKOROČNA NAPOVED
SANITARNEGA POSEKA
SMREKE ZARADI SMREKOVIH
PODLUBNIKOV

Podlubniki na smreki in jelki so velik izziv za
gospodarjenje z gozdovi. Prvi korak pri reševanju
tega problema je čim zgodnejše odkritje žarišč
(lubadark), sledi hitra izvedba zatiralnih ukrepov.
K zgodnejšemu odkrivanju lubadark lahko pripomorejo prognostični modeli, s pomočjo katerih
bolj ali manj uspešno določimo območja, kjer je

Slika 15: Verjetnost sanitarne sečnje smreke zaradi podlubnikov v letu 2020 (Ogris in de Groot, 2020)

Slika 16: Verjetnost sanitarne sečnje jelke zaradi podlubnikov v letu 2020 (Ogris in de Groot, 2020)
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večja verjetnost pojava žarišč podlubnikov. Tako
dobimo informacijo o lokacijah, kamor bo treba
prednostno usmeriti napore za iskanje lubadark
in izvajanje sanitarnih ukrepov.
Vsako leto naredimo kratkoročne napovedi
sanitarnega poseka smreke in jelke s pomočjo
modelov, ki sta ju razvila de Groot in Ogris (2019) v
okviru projekta Razvoj metod zaznavanja poškodb
iglavcev zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov
ter izdelava modelov za napovedovanje prenamnožitev smrekovih in jelovih podlubnikov v
slovenskih razmerah (V4-1623) (Ogris in sod.,
2019b).

Slika 17: Projekcije gibanja potencialnih površin za
sanitarno sečnjo zaradi žuželk v Sloveniji za tri scenarije podnebnih sprememb za obdobje 1981–2100
(Ogris, 2007b)

Modela sta razvila z logistično regresijo. Na
podlagi dejavnikov, izmerjenih v prejšnjem letu, z
modeloma napovemo verjetnost sanitarne sečnje
smreke in jelke zaradi podlubnikov v tekočem letu.
Validacija modelov je pokazala, da je zanesljivost
napovedi velika in zato primerna za uporabo v
praksi. AUC (angl. Area under the curve) za model
za smreko je znašal 0,89 in AUC za model za jelko
0,84. Več podrobnosti o modelih je na voljo v
izvirnem opisu modela (de Groot in Ogris, 2019).
Napoved za leto 2020 je pokazala največjo
verjetnost sanitarne sečnje smreke v gozdnogospodarskih območij (GGO) Slovenj Gradec,
Nazarje, Kranj, Kočevje, Bled (slika 15) (Ogris
in de Groot, 2020). Jelka je glede na verjetnosti
model lokalno najbolj ogrožena v GGO Postojna
in GGO Kočevje (slika 16).
Rezultate napovedi sanitarne sečnje smreke
in jelke zaradi podlubnikov lahko s pridom
uporabimo za bolj osredotočeno iskanje novih
lubadark. Za ta namen smo pripravili pripomoček,
tj. spletno interaktivno karto na naslovu https://
www.zdravgozd.si/karta.aspx?idprognoza=52,
na kateri lahko poiščemo območja z večjo verjetnostjo pojava sanitarnih sečenj smreke in jelke
zaradi podlubnikov v Sloveniji v letu 2020. Zaradi
relativno velike zanesljivosti napovedi (de Groot
in Ogris, 2019) verjamemo, da bo njihova uporaba pripomogla k zgodnejšim odkritjem žarišč
napada podlubnikov in posledično k pravočasnejši
izvedbi ukrepov.

Slika 18: Prostorski razpored sanitarne sečnje zaradi žuželk v Sloveniji za scenarij C podnebnih sprememb v
obdobju 2011–2040 (Ogris, 2007b)
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7

DOLGOROČNA NAPOVED

Izdelali smo dolgoročne projekcije pojavljanja
sanitarnih sečenj zaradi žuželk do konca 21. stoletja
za tri scenarije podnebnih sprememb. Metoda
dela je opisana v Ogris (2007a), rezultati so javno
objavljeni na naslovu https://www.zdravgozd.si/
prognoze_zapis.aspx?idpor=8 (Ogris, 2007b).
Dolgoročno napoved smo naredili z modelom v
obliki regresijskega drevesa. Zanesljivost regresijskih dreves merimo s korelacijskim koeficientom,
ki je za model ocenjevanja sanitarnih sečenj zaradi
žuželk r = 0,67.
Zagon modela za ocenjevanje poškodb zaradi
žuželk v scenariju A kaže zmanjševanje, pri scenarijih B in C pa večanje potencialno dovzetnih
površin za poškodbe zaradi žuželk. Po scenariju
C je trend večanja povprečno 150 km2 na deset
let; izraženo v indeksu povprečnih sprememb
potencialnih površin je to 3,1 % na deset let glede
na površino, ki so jo žuželke prizadele v obdobju
1995–2005 (slika 17).
Rezultati modela za ocenjevanje potencialnih
sanitarnih sečenj zaradi žuželk nakazujejo, da se
bo intenzivnost poškodb zaradi žuželk najbolj
povečala v scenariju C, manj v scenariju B in
najmanj v scenariju A podnebnih sprememb. V
scenariju A je projekcija povečanje povprečnih
potencialnih poškodb zaradi žuželk, in sicer za
0,025 % v lesni zalogi na deset let oz. 3,2 % več
poškodb na deset let glede na povprečni podatek
iz referenčnega obdobja 1995–2005. Po scenariju
B se bo potencialni sanitarni posek zaradi žuželk
povprečno povečeval za 4,1 %, po scenariju C pa
za 7,9 % na deset let glede na referenčno obdobje
(Ogris, 2007b).
Površina potencialnih sanitarnih sečenj zaradi
žuželk se bo predvidoma najbolj povečala v GGO
Slovenj Gradec, Tolmin, Nazarje in Postojna
(Ogris, 2007b). Iz prostorskega prikaza projekcij je mogoče ugotoviti, da se bodo potencialne
poškodbe zaradi žuželk povečale na severu države
in na splošno se bo verjetno intenzivnost potencialnih poškodb zaradi žuželk premaknila v smeri
proti severu in v višje lege nad morjem (slika 18)
(Ogris, 2007b).
Dolgoročne napovedi sanitarne sečnje so nam
lahko v pomoč pri usmerjanju dolgoročnega
gospodarjenja z gozdovi, posebno pri usmerjanju
drevesne sestave v prihodnosti, ki se bo spremenila
zaradi podnebnih sprememb. Na takšen način
lahko dolgoročno omilimo negativne vplive
GozdVestn 78 (2020) 9

globalnih sprememb in gospodarjenje z gozdovi
naredimo bolj vzdržno. Gospodarjenje z gozdovi
terja dolgoročne spremembe in prilagajanja glede
na spremembe podnebnih razmer.
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9

VIRI

Baier, P., Pennerstorfer, J., Schopf, A., 2007. PHENIPS—A
comprehensive phenology model of Ips typographus
(L.) (Col., Scolytinae) as a tool for hazard rating
of bark beetle infestation. Forest Ecology and
Management, 249: 171–186. https://doi.org/10.1016/j.
foreco.2007.05.020
de Groot, M., Ogris, N., 2019. Short-term forecasting
of bark beetle outbreaks on two economically
important conifer tree species. Forest Ecology and
Management, 450: 117495. http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0378112719305584.
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117495
Göthlin, E., Schroeder, L. M., Lindelöw, A., 2000. Attacks
by Ips typographus and Pityogenes chalcographus
on windthrown spruces (Picea abies) during the
two years following a storm felling. Scandinavian
Journal of Forest Research, 15, 5: 542-549.
https://doi.org/10.1080/028275800750173492.
http://dx.doi.org/10.1080/028275800750173492
Hedgren, P. O., 2004. The bark beetle Pityogenes
chalcographus (L.) (Scolytidae) in living trees:
reproductive success, tree mortality and interaction
with Ips typographus. Journal of Applied Entomology,
128, 3: 161-166. https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/abs/10.1046/j.1439-0418.2003.00809.x.
http://dx.doi.org/10.1046/j.1439-0418.2003.00809.x
Jurc, M., Titovšek, J., Jurc, D., Munda, A., Pavlin, R., 2000.
Bolezni in moteči dejavniki v konceptu integralnega
varstva gozdnih ekosistemov: zaključno poročilo
o rezultatih opravljenega dela na področju ciljnih
raziskovalnih programov. Ljubljana, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire: 45 str. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.
php?id=6634&lang=slv
Kolšek, M., Jakša, J., 2012. Navodila za postavitev in
vzdrževanje kontrolnih in kontrolno-lovnih pasti za
smrekove podlubnike. V: Navodila za preprečevanje
in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja
v Sloveniji. Jurc D., Kolšek M. (eds.). Ljubljana,
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica: 20–27
Ogris, N., 2007a. Model zdravja gozdov v Sloveniji:
doktorska disertacija. Ljubljana, [N. Ogris]: 138 str.
351

Ogris, N.: Spletna orodja za upravljanje s smrekovimi podlubniki

Ogris, N., 2007b. Trend sanitarnih sečenj zaradi žuželk
za tri scenarije podnebnih sprememb. Napovedi o
zdravju gozdov, 2007. http://dx.doi.org/10.20315/
NZG.8
Ogris, N., 2011a. E-varstvo gozdov Slovenije: Portal.
V: 10. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z
mednarodno udeležbo, 2011 March 1–2. Maček J.,
Trdan S. (eds.). Podčetrtek, Društvo za varstvo rastlin
Slovenije: 237–240
Ogris, N., 2011b. Vsebine spletnega portala o varstvu
gozdov v Sloveniji. Les, 63, 5: 214–217
Ogris, N., 2012. Prognostične osnove za varstvo gozdov
Slovenije. Ljubljana, Silva Slovenica: 104 str.
Ogris, N., 2017. Prostorski prikaz razvoja osmerozobega
smrekovega lubadarja (Ips typographus) na območju
Slovenije. Novice iz varstva gozdov, 10: 3–7. http://
www.zdravgozd.si/nvg/prispevek.aspx?idzapis=10-2.
https://doi.org/10.20315/NVG.10.2
Ogris, N., 2019a. Spletna aplikacija za izračun fenološkega modela za osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) RITY-2. Napovedi o zdravju gozdov, 2018. http://www.
zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=32.
https://doi.org/10.20315/NZG.48
Ogris, N., 2019b. Spletna aplikacija za izračun fenološkega modela za šesterozobega smrekovega
lubadarja (Pityogenes chalcographus), model CHAPY-1. Napovedi o zdravju gozdov, 2019. http://
www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=45.
http://dx.doi.org/10.20315/NZG.45
Ogris, N., 2019c. Spletna aplikacija za prostorski prikaz razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus), model RITY-2.
Napovedi o zdravju gozdov, 2018. http://www.
zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=35.
https://doi.org/10.20315/NZG.49
Ogris, N., 2019d. Spletna aplikacija za prostorski
prikaz razvoja šesterozobega smrekovega lubadarja (Pityogenes chalcographus), model CHAPY-1. Napovedi o zdravju gozdov, 2019. http://
www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=46.
http://dx.doi.org/10.20315/NZG.46
Ogris, N., 2020. Pripomoček za določitev roka za izvedbo ukrepov za zatiranje smrekovih podlubnikov.
Napovedi o zdravju gozdov, 2020. http://dx.doi.
org/10.20315/NZG.53

352

Ogris, N., de Groot, M., 2020. Kratkoročni napovedi
sanitarnega poseka smreke in jelke zaradi podlubnikov
v Sloveniji v 2020. Napovedi o zdravju gozdov, 2020.
http://dx.doi.org/10.20315/NZG.52
Ogris, N., Ferlan, M., Hauptman, T., Pavlin, R., Kavčič, A.,
Jurc, M., De Groot, M., 2019a. RITY – A phenology
model of Ips typographus as a tool for optimization of
its monitoring. Ecological Modelling, 410: 108775.
https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2019.108775
Ogris, N., Ferlan, M., Hauptman, T., Pavlin, R., Kavčič,
A., Jurc, M., De Groot, M., 2020. Sensitivity analysis,
calibration and validation of a phenology model
for Pityogenes chalcographus (CHAPY). Ecological
Modelling, 430: 109137. https://doi.org/10.1016/j.
ecolmodel.2020.109137
Ogris, N., Kobler, A., Veljanovski, T., Pehani, P., De Groot,
M., 2019b. Razvoj metod zaznavanja poškodb iglavcev
zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov ter izdelava
modelov za napovedovanje namnožitev smrekovih
in jelovih podlubnikov v slovenskih razmerah (V41623): Končno poročilo. Ljubljana, Gozdarski inštitut
Slovenije: 70 str. https://www.zdravgozd.si/projekti/
podlubniki/doc/koncno_porocilo_V4_1623.pdf
Ogris, N., Kolšek, M., 2019. Namnožitev populacij
osmerozobega smrekovega lubadarja in
šesterozobega smrekovega lubadarja v Sloveniji v
2019. Napovedi o zdravju gozdov, 2019: 6. https://
www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=50.
http://dx.doi.org/10.20315/NZG.50
Ogris, N., Kolšek, M., 2020. Namnožitev osmerozobega
in šesterozobega smrekovega lubadarja v Sloveniji
v 2020. Napovedi o zdravju gozdov, 2020. https://
www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=54.
http://dx.doi.org/10.20315/NZG.54
RS. 2009. Pravilnik o varstvu gozdov. Uradni list RS,
114–5220/2009 in 31/2016
ZGS. 2016a. Podlubniki ogrožajo slovenske gozdove tudi
v letu 2016. Zavod za gozdove Slovenije.
http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/
varstvo/2016_Lubadarji/Podlubniki_ogrozajo2016.
pdf (25. 7. 2019)
ZGS. 2016b. Varstvo gozdov pred podlubniki. Zavod za
gozdove Slovenije.
http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/
CE/varstvo/2015_Lubadarji/Varstvo_pred_
podlubniki2015.pdf (25. 7. 2019)

GozdVestn 78 (2020) 9

Strokovni članek
Rjavenje borovih iglic – primer ukrepanja v Soški dolini
Brown spot needle disease - the Soča Valley case study
Zoran ZAVRTANIK1,*, Marija KOLŠEK2
Izvleček:
Zavrtanik, Z., Kolšek, M.: Rjavenje borovih iglic – primer ukrepanja v Soški dolini; Gozdarski vestnik, 78/2020,
št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 6. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
Gozdarski inštitut Slovenije je v letih 2015 do 2018 na več lokacijah v Soški dolini potrdil prisotnost glive Lecanosticta acicola, ki povzroča bolezen rjavenje borovih iglic, tudi na črnem boru (Pinus nigra), kar je glede na
dosedanje raziskave te glive v Evropi redkost. Glede na rezultate raziskav in opažanja na terenu je populacija
glive na črnem boru najverjetneje zelo patogena in bi lahko ogrozila naravne sestoje črnega bora v Sloveniji. V
primerjavi z drugimi populacijami te glive v Sloveniji sklepamo, da je zaenkrat geografsko izolirana populacija
glive na črnem boru. Zato je bila leta 2018 sprejeta odločitev, da se v Zgornjem Posočju izvedejo ukrepi za omejevanje širjenja glive. Pred decembrom 2019 je bila gliva uvrščena na seznam II.A.I Direktive Sveta 2000/29/
ES kot Scirrhia acicola. Z novo zakonodajo EU s področja zdravstvenega varstva rastlin je gliva L. acicola uvrščena na sezname nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin (UVHVVR), Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije so pripravili načrt
ukrepanja, ki ga je potrdil direktor UVHVVR. Ukrepanje v gozdnem prostoru je potekalo konec leta 2019 in v
prvi polovici leta 2020.
Ključne besede: Lecanosticta acicola, rjavenje borovih iglic, Soška dolina, Pinus nigra, črni bor, ukrepanje, gozd
Abstract:
Zavrtanik, Z.,Kolšek, M.: Brown spot needle disease - the Soča Valley case study; Gozdarski vestnik (Professional
Journal of Forestry), 78/2020, vol 9. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 6. Translated by Breda Misja,
proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Slovenian Forestry Institute confirmed the presence of the fungus Lecanosticta acicola on multiple locations in
the Soča Valley several times between 2015 and 2018 on black pine (Pinus nigra). Lecanosticta acicola causes the
disease called brown-spot needle blight on different pine species. However, it rarely affects black pine in Europe.
The results of field research and observations showed that population of L. acicola on the black pine is most
likely very pathogenic and could endanger the natural stands of black pine in Slovenia. The current population
in Soča Valley is geographically isolated and has been shown to be more pathogenic in comparison with other
fungus population. In 2018 a decision has been made to take measures to limit the spread of the fungus in the
Upper Soča Valley. Until December 2019, the fungus was included in the Annex II.A.I of the Council Directive
2000/29/EC as Scirrhia acicola. New EU plant health legislation has included L. acicola on the list of regulated
non-quarantine pests. Therefore, the Administration for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection
(UVHVVR), the Slovenian Forestry Institute and the Slovenia Forest Service have prepared an action plan,
which has been approved by the UVHVVR director. Measures in the forest area took place at the end of 2019
and in the first half of 2020.
Key words: Lecanosticta acicola, brown-spot needle blight, Soča Valley, Pinus nigra, measures, forest

1

Uvod

Rjavenje borovih iglic je bolezen, ki povzroča
odmiranje iglic vseh vrst borov, zaradi česar
se v končni fazi lahko posuši celotno drevo.
Potencialno zato lahko povzroči večjo ekološko
in ekonomsko škodo. V Evropo je bila glede
1
2

na najnovejše izsledke najverjetneje vnesena iz
Severne Amerike (van der Nest in sod., 2019).
Rjavenje borovih iglic povzroča gliva Lecanosticta
acicola (Thüm.) Syd., širi pa se z vetrom oziroma
transportom okuženih iglic na pnevmatikah,
strojih, avtomobilih, obutvi … Torej je človek pri
razširjanju te glive pomemben dejavnik.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin. Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, Slovenija
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota. Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

* dopisni avtor: zoran.zavrtanik@zgs.si
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Do konca leta 2019 je bila gliva uvrščena
na seznam II.A.I Direktive sveta 2000/29/EC
kot Scirrhia acicola (Dearn.) Sigg. Uvrstitev na
seznam je pomenila, da morajo države članice
izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja te glive v
EU na rastlinah Pinus spp. Glede na nov seznam
škodljivih organizmov (ŠO) v Uredbi 2019/2072
pa je L. acicola uvrščena v Prilogo IV kot nadzorovan nekarantenski ŠO. To pomeni, da se uradni
ukrepi izvajajo le pri pridelavi razmnoževalnega
materiala in rastlin za saditev.

2	Predstavitev glive
Bolezen rjavenje borovih iglic povzroča gliva Lecanosticta acicola, ki je bila v Evropo najverjetneje
vnesena iz Severne Amerike; povzroča odmiranje
iglic vseh vrst borov ter s tem hiranje dreves.
Glede na dosedanje raziskave so najpogostejše in
največje okužbe na rušju (Pinus mugo) in rdečem
boru (P. sylvestris), izjemno redke pa na črnem
boru (P. nigra), kot je bilo ugotovljeno v Posočju.
Gliva okuži iglico skozi listne reže ali skozi rane.
Zgodnji znaki okužbe so rumene ali oranžne pege,
lahko prepojene s smolo. Pege se začno pojavljati
ob koncu poletja na iglicah, okuženih v tekočem
letu. Sredina pege sčasoma porjavi, okoliško tkivo je
rumeno. Nato se pege razširijo v trakove, ki obdajo
iglico in povzročijo odmrtje vrha iglice. Značilna
okužena iglica ima živo zeleno osnovo, sledi zeleni
del z rumenimi pegami ter odmrli vrh: odmrlo
tkivo je ostro ločeno od živega, iglica ni rdečkasta,
ampak rjava. Na rjavih delih odmrle iglice se pozno
jeseni začne oblikovati stroma (črne pege pod
povrhnjico), ki sčasoma prodre skozi povrhnjico.
V vlažnem vremenu sledi izločanje večjih količin
konidijev (trosov; olivno zelena sluz).
Pri zelo okuženih borih odmre celotna iglica in
hitro odpade, na vejah ostanejo le iglice tekočega

leta, kar daje vejam čopičast videz. Pri šibkejših
okužbah iglice odpadejo po enem letu ali dveh. Po
navadi je okužba večja v spodnjem delu krošnje,
po nekaj letih lahko okuženo drevo odmre.
Gliva prezimi v okuženem tkivu iglic in spomladi oblikuje trosišča. Trosi se širijo le v vlažnih
razmerah, vendar nikoli pri nizkih temperaturah
(pod 2 °C). Na daljše razdalje se gliva prenaša
z okuženimi sadikami, pošiljkami semena s
primesmi iglic, z orodjem, vozili ali na oblekah
delavcev, turistov in drugih obiskovalcev okuženih
območij. Na krajše razdalje pa konidije raznašajo
žuželke, dež in veter, askospore pa predvsem veter.
Podobne bolezenske znake povzročajo tudi druge
glive, npr. Dothistroma spp., Sphaeropsis sapinea,
Lophodermium spp., Cyclaneusma spp. (povzeto
po Piškur, 2018; van der Nest in sod., 2019).

3

Zgodovina najdb glive v
Sloveniji

V okviru nacionalnega programa preiskav glede
navzočnosti L. acicola so bile do leta 2014 najdbe
glive večinoma v urbanem okolju na posajenih
drevesih. Prva najdba v Sloveniji je bila leta 2008
na Bledu, in sicer na rušju (Jurc in Jurc, 2010).
V letu 2014 je bila gliva ugotovljena tudi na
naravno razširjenem rušju, na prodišču ob reki
Soči v Trenti. V letu 2015 je bila gliva ponovno
ugotovljena v Trenti ter na novih lokacijah v Tolminu (Poljubinj) in zunaj Soške doline v Preboldu.
Zaradi novih najdb v letu 2016 je bila narejena
podrobnejša preiskava glede navzočnosti glive v
Soški dolini. Le-ta je potrdila nove okužbe tako v
gozdu kot na negozdnih površinah. Najjužnejša
potrjena najdba je bila na pokopališču v Kanalu
ob Soči (povzeto po Jurc in Piškur, 2017).
Zanimivo je, da dosedanje raziskave glive v
Evropi kažejo, da so najpogostejše in največje

Slika 1: Črni bor ob reki Soči, na katerem je bila potrjena okužba z glivo Lecanosticta acicola – stanje poleti 2018
(levo) in že odmrlo drevo spomladi 2019 (desno) (foto: D. Jurc)
354
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okužbe na rušju in rdečem boru, izjemno redke
pa na črnem boru (P. nigra). Prav v dolini reke
Soče je bila gliva potrjena tudi na črnem boru,
in sicer na več lokacijah, tudi v gozdu (Slika 1).
Strokovnjaki Gozdarskega inštituta Slovenije
(GIS) glede na razpoložljive podatke in izsledke
predvidevajo, da gre za pojav zelo patogene in
nevarne populacije glive na črnem boru, ki lahko
ogrozi naravne sestoje črnega bora v Sloveniji
(Sadiković in sod., 2019).
O pomembnosti najdbe te bolezni na črnem
boru kaže tudi, da so v letu 2019 fitopatologi
iz različnih evropskih držav obiskali okužena
območja v dolini reke Soče v okviru projekta
EUPHRESCO (Brownspotrisk) prav z namenom
ogleda zelo poškodovanih črnih borov zaradi
rjavenja borovih iglic.

4

Akcijski načrt za
preprečevanje širjenja
rjavenja borovih iglic
(Lecanosticta acicola)
v Soški dolini

Z namenom zmanjševanja okužb in omejevanja
hitrosti naravnega širjenja glive Lecanosticta
acicola je Uprava Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
v sodelovanju z GIS in Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) pripravila akcijski načrt z uradnim
imenom Ukrepi za preprečevanje širjenja rjavenja
borovih iglic (Lecanosticta acicola) v dolini reke
Soče (Benko-Beloglavec in sod., 2019). Načrt, ki je
začel nastajati v letu 2018, je 7. oktobra 2019 potrdil direktor UVHVVR. Med nastajanjem načrta
je bilo že znano, da bo gliva v kratkem zbrisana

Slika 2: Kostnica Kobarid; s piko je označeno drevo z dokazano okužbo z glivo Lecanosticta acicola – žarišče, s
krožnico pa površina za ukrepanje (avtor karte: N. Ogris)
GozdVestn 78 (2020) 9
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iz seznama karantenskih škodljivih organizmov.
Vendar je bila zaradi najnovejših spoznanj o še
vedno geografski ločenosti različnih populacij te
glive v Sloveniji sprejeta odločitev, da bi v dolini
reke Soče poskušali z ukrepanjem omejiti širjenje
te glive na druga območja.
V načrtu so natančno opredeljeni konkretni
ukrepi za zmanjšanje populacije glive L. acicola z
izbranih lokacij, vsebuje pa tudi komunikacijski
načrt za ozaveščanje strokovne in širše javnosti
ter udeležencev pri izvajanju ukrepov.
Pravne podlage za ukrepanje so:
• Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni
list RS, št. 62/07 - ZZVR-1-UPB2, 36/2010 in
40/14 – ZIN-B),
• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93,
56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06
– ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in
77/16),
• Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št.
114/09 in 31/16).
GIS je že konec leta 2017 pripravil analizo
tveganja za bolezen rjavenje borovih iglic. Na
osnovi omenjene in analize trenutnega stanja je
sredi leta 2019 UVHVVR predlagal osem lokacij
za ukrepanje. Pri izboru so upoštevali dejstvo,
da morajo biti ukrepi usmerjeni predvsem na
območja dejavnosti človeka, ki je prenašalec
te glive na daljše razdalje, in da je izvedba del
glede na terenske razmere mogoča. Izbor je bil
tako omejen na osem lokacij pri Boki, Tolminu,
Kobaridu, Žagi, Gabrjah in Prapetnem.

5

Ukrepanje

Na lokacijah, izbranih za ukrepanje zaradi okužbe
(žariščih), ZGS oziroma pristojni fitosanitarni
inšpektor z odločbo odredi lastniku parcele izvedbo
ukrepov za preprečevanje širjenja rjavenja borovih
iglic. Odločbe so izvršljive, pritožba ne zadrži izvršbe.
V nadaljevanju se bomo omejili samo na razlago
in potek ukrepanja v pristojnosti ZGS, to je na
petih izbranih lokacijah za ukrepanje.
Za zagotovitev izvedbe ukrepov v gozdu in
zunaj ureditvenih območij naselij je ZGS pripravil
posebno predlogo odločbe po 29. členu Zakona o
gozdovih s prilagojenimi izreki in obrazložitvami.
Odločbe se izda lastnikom gozdov za izvedbo
potrebnih ukrepov v 100-metrskem pasu okoli
drevesa oziroma skupine dreves, pri katerih je bila
z laboratorijsko analizo potrjena okužba z glivo.
356

V radiju 1–2 drevesni višini od okuženih dreves je
treba posekati vsa gostiteljska drevesa, navzven, do
100 m, pa le drevesa, ki kažejo znake okuženosti.
Odločbe torej določajo za posek dokazano
okužena drevesa (žarišče), potencialno zdrava
drevesa (1–2 drevesni višini od žarišča) ter vsa
gostiteljska drevesa, ki kažejo vidne znake okužbe
v razdalji od približno 40 do 100 m od žarišča
okužbe. Znaki okužbe »na daleč« so osip iglic, ki
je načeloma obsežnejši na dnu krošnje, rjavenje
iglic, čopičast videz vejic, sušenje celotnega drevesa. Katera drevesa ustrezajo naštetim pogojem,
je na terenu določil vodja odseka za ukrepe v
gozdovih v Območni enoti Tolmin Zavoda za
gozdove Slovenije v sodelovanju s pristojnimi
gozdarji na lokalni krajevni enoti ZGS.
Odločbe poleg poseka določajo še druga preprečevalno-zatiralna dela po načrtu ukrepanja. Tako
je treba najpozneje v 14 dneh sežgati sečne ostanke
(veje z iglicami in vrhače), in to na kraju samem
ali na drugi lokaciji znotraj okuženega območja, ki
pa mora biti vnaprej javljena na obrazcu Vloga za
prevoz sečnih ostankov borov, ki ga potrdi ZGS.
Stranka mora zagotoviti, da bo sečne ostanke
prevažal v pokritih prikolicah. O vlogah za prevoz
sečnih ostankov borov mora ZGS obvestiti gozdarsko inšpekcijo. Prevoz okroglega lesa z lokacije
okužbe je dovoljen in lahko poteka brez omejitev.
Odločba določa tudi, da je mehanizacijo in
orodje treba očistiti na mestu izvajanja ukrepov
oziroma na najbližjem mestu razkladanja v primeru prevoza. Določena je mehanska odstranitev
organskega materiala, predvsem iglic s pometanjem in/ali vodnim curkom.
ZGS je za pet žarišč izdal 12 odločb, in sicer za
posek skupno 146 dreves oziroma 102 m3 bruto
lesne mase. Štiri odločbe so bile izdane za posek
samo enega drevesa (najmanjša za 0,25 m3 bruto),
največja pa je določala posek 97 dreves oziroma
62 m3 bruto lesne mase.
Z načrtom ukrepanja je bilo določeno, da je
treba posek označenih dreves in druge ukrepe
prednostno opraviti od začetka novembra do
konca aprila naslednjega leta, kar je povezano
z biologijo bolezni, saj se trosi sproščajo predvsem spomladi in poleti. Z izvajanjem ukrepov
v zimskem času namreč še dodatno zmanjšamo
tveganje za morebitno širjenje bolezni. Od maja
do konca oktobra ukrepe zatiranja izvajamo
izjemoma (na zahtevo stranke oz. zaradi drugih
varstvenih vzrokov) z rokom za izvedbo ukrepov
tri tedne po vročitvi odločbe. ZGS je kot skrajni
GozdVestn 78 (2020) 9
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Slika 3: Informativne table so vsebovale kratek opis bolezni in opozorilo obiskovalcem območij, kjer so izvajali
ukrepe zatiranja bolezni rjavenja borovih iglic. Zaradi turistične obremenjenosti in bližine Italije je bilo besedilo
v slovenščini, angleščini in italijanščini.
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rok na odločbah določil 15. marec, da bi imel v
primeru, če lastnik gozda ne bi opravil del, dovolj
časa za pravočasno izvedbo del v postopku upravne
izvršbe po drugi osebi.
Največje težave pri zagotovitvi izvedbe del so
bile na lokaciji ob kobariški kostnici (Slika 2), kjer
je bilo največ lastnikov in solastnikov parcel. Za
tamkajšnjo lokacijo je bilo izdanih pet odločb za
izvedbo ukrepov s skupnimi količinami od 1,06
do 18,23 m3 bruto lesne mase.
Vse odločbe so bile izvršene v roku, izvršbe niso
bile potrebne. Največja težava je bila prepričati
izvajalce, da je treba veje in vrhače skupaj z iglicami
sežgati. To seveda pomeni veliko dodatnega dela
in dodatno porabo časa, saj je treba ogenj nadzorovati. Sečne ostanke so povsod kurili na mestu
samem, na eni lokaciji celo s prisotnostjo gasilcev.

6

Komunikacijski načrt

Del načrta Ukrepi za preprečevanje širjenja rjavenja borovih iglic (Lecanosticta acicola) v dolini
reke Soče je tudi komunikacijski načrt. Le-ta
predvideva, da se morajo poleg strokovnih služb
z boleznijo rjavenja borovih iglic seznaniti tudi
lastniki gozdov na območju Soške doline, kjer
je bolezen navzoča, da bodo pozorni na vidno
prepoznavne znake bolezni in da bodo pristojne
službe obvestili o sumu na njeno navzočnost. Za
preprečevanje širjenja rjavenja borovih iglic je
pomembno omejiti poti prenosa predvsem na
daljše razdalje, zunaj okuženega območja. Glavni
dejavnik prenosa je človek, zato je pomembna
tudi seznanitev izvajalcev gozdnih del.
Temu namenu služita tudi zgibanka, ki je bila
priložena k izdanim odločbam, in informativna
tabla, ki obiskovalce gozdov na kratko seznanja z
boleznijo, konkretnimi ukrepi za zatiranje in prepovedjo premeščanja okuženega materiala (Slika
3). O izvajanju ukrepov v Soški dolini so javnost
seznanjali tudi prek lokalnega časopisja in radia.

7	Povzetek
Vsi udeleženi v opisani akciji se zavedamo, da z
opisanimi ukrepi ne bomo zatrli bolezni rjavenja
borovih iglic v Soški dolini, mogoče pa bomo
bistveno upočasnili njeno širjenje. Vse dejavnosti, ki so potekale zaradi tega, so dobra vaja za
bolezni in škodljivce, katerim se bomo mogoče
v prihodnosti morali zoperstaviti (npr. borova
ogorčica). Dobili smo potrditev, da je prav, da
so v ukrepanje vključene vse pristojne službe,
358

predvsem njihovi operativni sektorji. Po drugi
strani pa smo ponovno ugotovili, da se zatika pri
lastnikih gozdov in izvajanju del. Mogoče bi veljalo
razmisliti o intervencijski skupini (skupinah) za
izvajanje del v izrednih razmerah. Poleg tega je
v takih razmerah treba sprejeti tudi zakone, ki
presegajo določbe za vsakodnevno normalno
gospodarjenje z gozdovi, verjetno predvsem na
področju lastninske pravice (javni interes je v takih
situacijah seveda pred zasebnim). Vse našteto
se je pokazalo tudi v našem primeru reševanja
(omejevanja) rjavenja borovih iglic.
Za konec moramo pohvaliti zgledno sodelovanje vseh treh vključenih inštitucij: Uprave
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin, Gozdarskega inštituta Slovenije
in Zavoda za gozdove Slovenije. Mogoče je nekaj
rezerve še v hitrosti sprejemanja ključnih odločitev.

8

ZAHVALA

Pri pripravi ukrepov v dolini reke Soče so sodelovali predstavniki UVHVVR, MKGP, Gozdarske
inšpekcije, Fitosanitarne inšpekcije, Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije.
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Strokovni članek
Pomen biovarnosti za zdravje gozdov: pregled izkušenj iz tujine
in predlogi za Slovenijo

The Importance of Biosecurity for Forest Health: A Review of Foreign Experiences and
Suggestions for Slovenia
Ana BRGLEZ1,*, Peter SMOLNIKAR1, Barbara PIŠKUR1
Izvleček:
Brglez, A., Smolnikar, P., Piškur, B.: Pomen biovarnosti za zdravje gozdov: pregled izkušenj iz tujine in predlogi
za Slovenijo; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit 40. Prevod Breda
Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V letu 2020 obeležujemo mednarodno leto zdravja rastlin. V kmetijstvu in vrtnarstvu je pojem zdravja rastlin
dobro znan, medtem ko se za naravno okolje vse premalokrat omenja. Gozdove ogrožajo številni domači in tujerodni organizmi, ki jim naša dejavnost v okolju omogoča vse lažje in hitrejše širjenje v prostoru. Za preprečitev
oz. omejevanje širjenja je ključno delovanje fitosanitarnih inšpekcij in nadzora na mejah ob vstopu tujega blaga,
na lokalnem nivoju pa ozaveščenost strokovnih služb, lastnikov zemljišč ter vseh obiskovalcev narave, da upoštevajo osnovne ti. biovarnostne ukrepe. Biovarnost je skupek ukrepov, ki zmanjšajo ali v celoti preprečijo vnos in
prenos škodljivih organizmov z ene lokacije na drugo. Po navadi ukrepi zajemajo čiščenje oblačil, obutve, vozil
in opreme vseh organskih ostankov rastlin in zemlje ter pregled notranjosti vozila glede prisotnosti žuželk. V
prispevku predstavljamo kot primer dobre prakse ozaveščanja o pomenu biovarnosti v gozdovih obširno akcijo
Združenega kraljestva Keep it clean ter iščemo ovire in priložnosti za rabo pri nas. V Sloveniji je pojem biovarnosti uveljavljen v kmetijstvu (npr. v prašičjereji in hmeljarstvu), v gozdarstvu pa je dokaj neznan. Z zakonsko
dovoljenim prostim dostopom v gozd, gosto mrežo gozdnih cest in v zadnjem času povečanim obiskom gozdov
je ob morebitni prisotnosti škodljivih organizmov potencial za njihovo hitro razširjenje izjemno velik. Vendar
pa je tudi prostora za izboljšanje sedanje situacije še veliko. Med priložnostmi lahko izpostavimo ozaveščanje
v smeri higiene in ukrepov, ki so potrebni za preprečitev vnosa in prenosa škodljivih organizmov, posodobitev
veljavne zakonodaje na področju zdravja rastlin in gozdarstva, njuno uskladitev z veljavno evropsko zakonodajo
ter nadzor nad njihovim izvajanjem. Nikakor pa ne smemo pozabiti na največjo priložnost vsakega izmed nas,
da se vede odgovorno do okolja, v katerem živimo.
Ključne besede: biovarnost, biovarnostni ukrepi, zdravje gozdov, varstvo gozdov, škodljivi organizmi
Abstract:
Brglez, A., Smolnikar, P., Piškur, B.: The importance of biosecurity for forest health: a review of foreign experiences
and suggestions for Slovenia; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 9. In Slovenian,
abstract in English, lit. quot. 40. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
In the year 2020, we commemorate the international year of plant health. In agriculture and gardening, the idea
of plant health is well known, however, it is seldom mentioned for the natural environment. The forests are endangered by numerous native and non-native organisms, to whom our activities enable more and more fast and
easy spread. For prevention or limitation of their spread, the activities of phytosanitary inspections and border
controls at entering foreign goods are crucial; on the local level, this role is played by awareness of professional
services, landowners, and all visitors of the nature to comply with the basic, i.e. biosecurity measures. Biosecurity
is a complex of measures which reduce or totally prevent intake and transfer of harmful organisms from one
location to another. The measures usually comprise cleaning all organic waste of plants and soil from the clothing,
footwear, vehicles, and equipment and checking the interior of the vehicles regarding the presence of insects. In
this article, we present Keep it clean, the extensive action by the United Kingdom, as an example of good practice
and look for impediments and opportunities for applying it here. In Slovenia, the idea of biosecurity is established
in the agriculture (e.g. in pig farming and hop production), however, it is rather unknown in forestry. Through
the legally allowed free access to the forests, a dense network of forest roads, and, lately, increased forest visits,
the potential for fast-spreading of harmful organisms is extremely large in the case of their presence. However,
there is also much room for the improvement of the present situation. Among the opportunities, we can highlight
making people aware of the hygiene and measures, needed for preventing the intake and transport of harmful
organisms, updating the valid legislation in the field of plant health and forestry, necessary harmonization with
the European legislation, and control over their implementation. However, we should by no means forget the
greatest opportunity for every one of us to act responsibly toward the environment we live in.
Key words: biosecurity, biosecurity measures, forest health, forest protection, harmful organisms
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1

UVOD

Zdravje rastlin je izredno pomembno za stabilnost
gozdov, pridelavo kmetijskih rastlin, naravne ekosisteme in biotsko raznovrstnost. Zdravje rastlin
ogrožajo različne bolezni (virusi, bakterije, glive,
fitoplazme) in škodljivci (žuželke, nematode,
pršice, nekateri sesalci). Posebno tveganje predstavljajo tujerodni škodljivi organizmi rastlin, ki
so v novem okolju praviloma invazivni in lahko
povzročijo poleg velikih negativnih gospodarskih
učinkov za kmetijstvo in gozdarstvo tudi resne
negativne vplive na naravo in biotsko raznovrstnost (MKGP, 2020a).
Škodljivi organizmi (ŠO) rastlin so tisti organizmi, ki s svojim delovanjem povzročijo poškodbe
ali bolezni rastlin. Še posebno nevarni so karantenski ŠO, ki na nekem območju še niso prisotni,
njihovo razširjanje pa bi lahko vodilo do negativnih
ekonomskih, ekoloških ali družbenih učinkov.
Posledice podnebnih sprememb, globalne trgovine, povečanega prometa in turizma se kažejo
tudi v vedno pogostejših pojavih različnih novih
ŠO, ki lahko ogrozijo zdravje rastlin (Hulme
in sod., 2009; MacLeod in sod., 2010; Seebens
in sod., 2015). Izbruhi bolezni in škodljivcev
dodatno ogrožajo tudi temeljna načela, ki jih
zagovarja slovensko gozdarstvo, tj. sonaravnost,
trajnost in večnamenskost. Poleg velikih neposrednih ekonomskih izgub množični pojavi ŠO
prizadenejo tudi druge, z gozdarstvom povezane
sektorje, na primer predelavo lesa in turizem
(Forestry Commision, 2012a). Zaradi različnih
življenjskih strategij ŠO je tudi veliko načinov
njihovega naključnega prenosa. Med najpogostejšimi je prenos s sadikami, lesenim pakirnim
materialom, z zemljo in rastlinskim materialom,

na pnevmatikah vozil, delovni opremi, oblačilih
in obutvi, z vodo za namakanje ipd. (Cushman in
Meentemeyer, 2005; Forestry Commision, 2012a,
2018b; Hansen in sod., 2000; Marčiulynas in sod.,
2020) (Slika 1).
V Sloveniji spremljanje zdravstvenega stanja
rastlin, zagotavljanje izvajanja ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja ter zatiranje karantenskih
ŠO koordinira in nadzira Uprava za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) skupaj
s pooblaščenimi strokovnimi inštitucijami in
laboratoriji (MKGP, 2020b). Temeljna določila
na področju zdravstvenega varstva rastlin pred
škodljivimi organizmi je do nedavnega predpisovala Direktiva Sveta 2000/29/ES, ki je v slovenski
pravni red prenesena z Zakonom o zdravstvenem
varstvu rastlin (ZZVR-1) in nekaterimi drugimi
akti. Decembra 2019 pa je začela veljati nova
evropska zakonodaja s področja zdravja rastlin,
in sicer Uredba (EU) 2016/2031 o ukrepih varstva
pred škodljivimi organizmi rastlin in Izvedbena
Uredba (EU) 2019/2072 o določitvi enotnih
pogojev za izvajanje omenjenih ukrepov. Slednja
določa sezname karantenskih ŠO za Unijo in
varovana območja, nadzorovane nekarantenske
ŠO za Unijo ter ukrepe glede rastlin, rastlinskih
proizvodov in drugih predmetov za zmanjšanje
tveganj zaradi ŠO na sprejemljivo raven.
Pri pregledu zakonodaje na področju gozdarstva
(Zakon o gozdovih in Pravilnik o varstvu gozdov)
smo zasledili nekaj osnovnih ukrepov za preprečitev
širjenja in zatiranje rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk, ki pa ne vključujejo
konkretnejših navodil. V 59. členu Uredbe (EU)
2016/2031 o ukrepih varstva pred škodljivimi
organizmi rastlin so zapisana splošna določila za

Slika 1: Primer naključnega transporta poletnega glavinca (levo; foto: Jerry Asher, USDI Bureau of Land Management, Bugwood.org) in navadnega gobarja (desno; foto: Rusty Haskell, University of Florida, Bugwood.
org) s pomočjo vozil
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vozila, stroje in pakirni material. Zanje je obvezno,
da so prosti karantenskih ŠO za Unijo in drugih
ŠO, za katere veljajo ukrepi omenjene Uredbe.
Za samo delo v gozdovih pa manjkajo strokovna
navodila in primeri dobrih praks, s pomočjo katerih
bi uspešneje preprečevali vnos in širjenje ŠO, ne le
karantenskih, temveč tudi drugih tujerodnih bolezni
in škodljivcev, ki so v našem gozdnem prostoru
ponekod že prisotni. V ta namen smo pregledali
in v nadaljevanju predstavljamo t. i. biovarnostne
ukrepe v gozdovih, ki jih že nekaj let uspešno promovirajo v obsežni akciji Keep it clean – Ohranimo
čiste gozdove v Združenem kraljestvu (https://www.
gov.uk/guidance/prevent-the-introduction-and-spread-of-tree-pests-and-diseases). Biovarnostni
ukrepi oz. biovarnost je vrsta preventivnih ukrepov,
s katerimi lahko zmanjšamo oz. preprečujemo vnos
in prenos gozdu škodljivih organizmov (Forestry
Commision, 2012a) ter tako posledično zagotavljamo zdrav in stabilen gozd. Omenjeni izraz v
slovenskem gozdarstvu ni znan in definiran, zato
predlagamo, da se izraz »biovarnost« postopoma
vpelje in sprejme tudi v vsakdanjem strokovnem
delu v gozdarstvu.

2	PREGLED PRIMEROV
PRENAŠANJA ŠKODLJIVIH
ORGANIZMOV S POMOČJO
ČLOVEKA, MOŽNIH UKREPOV
IN NJIHOVE UČINKOVITOSTI ZA
ZMANJŠANJE TVEGANJA
2.1 Modelna žuželka – azijski kozliček
(Anoplophora glabripennis)
Azijski kozliček (Anoplophora glabripennis Motschulsky) je na seznamu škodljivih organizmov
s seznama A uredbe EU 2016/2072. Izvira iz
vzhodne Azije (Kitajska, Koreja) in je izredno
polifagna vrsta z mnogimi gostitelji (Acer spp.,
Populus spp., Salix spp. in Ulmus spp. ter še mnogimi drugimi). Na Kitajskem je A. glabripennis
pomemben škodljivec, zlasti v topolovih nasadih,
drevesa oslabijo, ker se njih hranijo ličinke in
odrasli hrošči, mlajša včasih celo odmrejo (Haack
in sod., 2010a).
Napadeno drevo spoznamo po: črvini, ki
jo ustvarjajo ličinke ob hranjenju, in izhodnih
odprtinah, premera 10–15 mm (lahko tudi premera 6–20 mm), razbarvanju in deformaciji
skorje na sadikah (bonsaji), izcejanju iz mest
odlaganja jajčec. Napadeno drevo lahko zaznajo
tudi trenirani psi za iskanje ličink, ali pa se jih
GozdVestn 78 (2020) 9

zazna z detekcijo zvoka, ki ga oddajajo ličinke
med hranjenjem (EPPO, 2013).
Azijski kozliček ni dober letalec, ampak mu pri
globalnem širjenju pomaga mednarodni promet
z gostiteljskimi rastlinami (sadike, bonsaji) in
nepredelanimi izdelki iz njih (skorja, žagan les
s skorjo, hlodovina) ter neustrezno tretiranim
lesnim pakirnim materialom (EPPO, 2013).
Možne poti vnosa so torej prek napadenega
materiala ali pa se kozliček kot »štopar«, tj. slepi
potnik, v potniški kabini avtomobila, kamiona,
letala, ladje, vlaka ali pa v nahrbtniku pripelje na
novo destinacijo (Meurisse in sod., 2019).
V Sloveniji še nismo našli azijskega kozlička.
Strategije, ki pa jih v boju proti razširjanju te
žuželke uporabljajo v Avstriji in Kanadi (Haack
in sod., 2010a; Steyrer in sod., 2008), kjer se je
azijski kozliček pojavil in razširil, vključujejo
ozaveščanje javnosti in biovarnostne ukrepe, ki
sicer niso vedno tako poimenovani (definirani).
Prebivalce prek lokalnih medijev pozovejo, naj o
morebitni najdbi poročajo pristojnim organom.
Na napadenih območjih jih prosijo, naj iz gozda
ne premeščajo kosov lesa gostiteljskih rastlin
(drva) in rastlin samih (sadike – puljenke), ker je
to pomemben način razširjanja škodljivca (Haack
in sod., 2010b; Meurisse in sod., 2019). Velja
pa tudi obratno, naj v gozd (naravno okolje) ne
odlagajo organskih odpadkov, saj lahko z njimi
vnesejo škodljive organizme. Glavni biovarnostni
ukrep obiskovalcev gozda, ki prepreči širjenje, pa
je preverjanje morebitne prisotnosti kozlička v
potniški kabini vozila.

2.2 Modelna glivolika alga –
Phytophthora lateralis
Rod Phytophthora de Bary vključuje številne
uničujoče rastlinske patogene, med katerimi so
najbolj znane vrste P. ramorum Werres, De Cock &
Man in 't Veld, P. cinnamomi Rands, P. cambivora
(Petri) Buisman, P. lateralis Tucker & Milbrath
ipd. (Jung in sod., 2016). Phytophthora lateralis
povzroča fitoftorno sušico lawsonovih pacipres,
okužijo pa se lahko tudi druge vrste iz rodu Chamaecyparis (Robin in sod., 2011). Bolezen so prvič
zabeležili leta 1923 na zahodu Združenih držav
Amerike (Hansen in sod., 2000), v Evropi pa so
prve okužene sadike odkrili v Franciji (Hansen
in sod., 1999) in na Nizozemskem (Van der Gaag
in Meffert, 2013). Pozneje so bolezen zaznali tudi
na Škotskem in Irskem (Green in sod., 2013). V
Sloveniji te vrste še nismo zaznali. Natančen izvor
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vrste ni znan, po predvidevanjih izhaja iz Azije
(Brasier in sod., 2010; Webber in sod., 2012).
Phytophthora lateralis je glivolika alga, ki navadno
okužuje korenine, znani pa so tudi primeri okužb
listov in vej (Robin in sod., 2011; Schlenzig in sod.,
2017). Vrsta je izredno agresivna, hitro napreduje
in povzroči, da se okužene sadike posušijo v nekaj
tednih, odrasla drevesa pa v enem letu po okužbi
(Hansen in sod., 2000; Zobel in sod., 1985). V
ZDA povzroča veliko ekološko in ekonomsko
škodo v drevesnicah ter naravnih sestojih (Zobel
in sod., 1985). Ker je v naravnem okolju izredno
težko izkoreniniti okužbe s P. lateralis (Hansen
in sod., 2000), velja posebno pozornost nameniti
preventivnim ukrepom za preprečevanje vnosa
bolezni in njenega širjenja.
Phytophthora lateralis se širi z vodo, ki prenaša
zoospore. Poleg zoospor vrsta oblikuje tudi klamidiospore in oospore, ki ji omogočajo pasivni
transport na daljših razdaljah s pomočjo ljudi
in živali (Goheen in sod., 2012; Hansen in sod.,
2000; Zobel in sod., 1985). Phytophthora lateralis
se največkrat prenaša z okuženimi sadikami in
okuženo zemljo, ki se oprime pnevmatik vozil,
opreme in čevljev, kar botruje hitremu in uspešnemu prenosu na nove lokacije (Hansen in sod.,
2000; Robin in sod., 2011; Zobel in sod., 1985).
Prenos na pnevmatikah vozil (povprečno 3,8 km)
je po podatkih Jules in sod. (2002) učinkovitejši
od prenosa na obutvi (povprečno 264 m). Najbolj
ogrožena mesta za širjenje so tekoči vodni viri,
drenažni jarki, cestna infrastruktura in vsa nižje
ležeča območja (Hansen in sod., 2000; Jules in
sod., 2002; Zobel in sod., 1985). Na podoben
način se prenaša tudi fitoftore (vrsti P. uniformis
in P. × multiformis, ki sta bili včasih prepoznani
kot del kompleksa P. alni), ki povzročajo jelševo
sušico. Bolezen je bila potrjena tudi v Prekmurju,
kjer v zadnjih letih opažajo obsežno odmiranje
črne jelše (Munda in sod., 2006; Piškur in sod.,
2016; Trajber in sod., 2019). V okuženih sestojih lahko opazujemo obsežne škodljive učinke
omenjenih vrst in si predstavljamo uničujoče
posledice, ki bi jih povzročil vnos novih vrst iz
rodu Phytophthora na pestrost in zdravstveno
stanje slovenskih gozdov.
V Združenih državah Amerike so razvili določene strategije (Hansen in sod., 2000), s katerimi
poskušajo preprečiti ali vsaj občutno zmanjšati
prenos fitoftor in njihovih negativnih učinkov na
novih lokacijah: trajne ali začasne zapore cest, prostorsko in časovno prilagojeno izvajanje aktivnosti
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v gozdovih (sečnja, vzdrževanje in gradnja prometnic), čiščenje in razkuževanje vozil in opreme,
odstranjevanje gostiteljskih dreves ob prometnicah
in vodnih virih, nadzorovana sečnja okuženih
dreves, prilagojeno gospodarjenje, izobraževanje
deležnikov ipd. Pri izvajanju omenjenih ukrepov
nastajajo številne težave, povezane z mešanim
lastništvom, prostim vstopov v gozdove, težavnim
nadzorom nad rabo prometnic, vandalizmom in
velikimi stroški (Hansen in sod., 2000).
V literaturi lahko zasledimo tudi nekaj raziskav,
v katerih so ocenjevali učinkovitost najpogosteje
uporabljenih tehnik. Goheen in sod. (2012) so ugotovili, da je čiščenje oz. spiranje vozil učinkovito
zmanjšalo količino inokuluma fitoftor. Poudarili
so, da to nikakor ni stoodstotno učinkovit ukrep,
ampak je njegova uporaba smiselna ob sočasnem
izvajanju drugih ukrepov. Preverjali so tudi učinkovitost odstranjevanja gostiteljskih dreves ob prometnicah in prav tako potrdili uspešnost slednje
aktivnosti. Omenjeni ukrep po njihovem pomeni
dolgoročno uspešnejše zmanjševanje negativnih
učinkov prenosa fitoftor. Našteti ukrepi pomenijo
le zmanjševanje oz. upočasnjevanje širjenja, saj
vseh dejavnikov ne moremo nadzirati in izničiti
(Jules in sod., 2002). Večjo učinkovitost biovarnostnih ukrepov (sterilizacija substrata, razkuževanje
orodja, nadzorovan odtok vode, raba fungicidov
ipd.) je mogoče zagotoviti v drevesnicah, kjer so
okoliščine povsem drugačne kot v naravi (EPPO,
2009). Rezultati raziskave, v kateri so proučevali,
kakšen je prenos P. ramorum in P. kernoviae na
obutvi iz znanih okuženih območjih, so namreč
zaskrbljujoči (Webber in Rose, 2008). Kar tretjina
analiziranih vzorcev je bila namreč pozitivna, kar
potrjuje dejstvo, da je prenos zemlje in listnega
opada, skupaj z razmnoževalnimi strukturami
gliv, na obutvi precej uspešen in predstavlja veliko
tveganje za razširitev škodljivih organizmov na
nova, še neokužena območja.

3	PREDSTAVITEV OBŠIRNE AKCIJE
KEEP IT CLEAN V ZDRUŽENEM
KRALJESTVU
Kot primer dobre prakse ozaveščanja o pomenu
biovarnosti v gozdovih predstavljamo obširno
akcijo Keep it clean, ki jo izvaja Komisija za
gozdarstvo (Forestry Commision) v Združenem
kraljestvu. Kot navajajo v svojih brošurah (Forestry Commision, 2012a), gre pri omenjeni akciji
za precej enostavna in hitro osvojljiva navodila,
s katerimi poskušajo vplivati na odgovorno
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ravnanje posameznikov, ki vstopajo v gozdove.
Posebno pozornost namenjajo opozarjanju na
učinkovito čiščenje vsega, kar je prišlo v stik s
tlemi, vključno s kolesi, obutvijo, šotorskimi klini,
avtomobilskimi podlogami ipd. Odstraniti je treba
vso blato, zemljo, prst, iglice, vendar pri tem paziti
tudi na odtok potencialno onesnažene vode. Za
splošno javnost, upravljavce gozdnih zemljišč in
njihove lastnike priporočajo uvedbo osnovnih
biovarnostnih ukrepov, s katerimi lahko preprečijo vnos in širjenje ŠO. Mednje sodita vožnja in
parkiranje vozil na utrjenih, asfaltnih površinah
ter čiščenje blata in organskega materiala z obutve,
koles in živalskih tačk. V isti akciji opozarjajo
tudi na pomen sporočanja vseh sumljivih opažanj pristojnim strokovnjakom in pozivajo k
premišljenemu prinašanju rastlin in rastlinskih
delov s potovanj po tujini, saj so lahko vir novih
tujerodnih ŠO. Kot pomemben segment akcije
so vanjo vključeni tudi strokovnjaki, ki delujejo
v gozdarstvu, arboristiki in urejanju okolja, saj
zaradi narave dela predstavljajo velik potencial
za vnos in širjenje ŠO.
V akciji Keep it clean so navodila, ukrepe
in primere dobrih praks razdelili v tri skupine
(Forestry Commision, 2018b): Think kit, Think
transport in Think trees. V sklopu Think kit –
Pomisli na opremo strokovno javnost pozivajo k
odstranjevanju zemlje in organskega materiala ter
razkuževanju opreme, ki jo uporabljajo (obutev,
oblačila, vrvi in žage) pred vstopom ali izstopom
z določenega delovišča (Slika 2). V sklopu Think
transport – Pomisli na vozila opozarjajo na odstranitev zemlje in organskega materiala z vozil, kar
vključuje pnevmatike, tovorni prostor in vozniške
kabine. V zadnjem sklopu priporočenih ukrepov

Slika 2: Razkuževanje obutve ob zapuščanju tveganega
območja (foto: Whitney Cranshaw, Colorado State
University, Bugwood.org)
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z naslovom Think trees, plants and materials –
Pomisli na drevesa, rastline in preostali rastlinski
material so zasnovana priporočila nekoliko širše
in vključujejo naslednje prakse: dobava varnega
sadilnega materiala, zagotavljanje sledljivosti
dobavljenega sadilnega materiala, redna spremljava zdravstvenega stanja rastlin in javljanje
sumov prisotnosti ŠO pristojnim inštitucijam,
upoštevanje fitosanitarnih predpisov pri uvozu,
čim širša uporaba avtohtonih vrst.
V okviru omenjene akcije so za zainteresirano
javnost pripravili tudi seznam priporočljive opreme
za izvajanje biovarnostih ukrepov, t.i. biosecurity
kit – biovarnostni komplet. Gre za enostaven in
poceni komplet, ki ga sestavljajo: zaščitne rokavice, večje plastično vedro, kaveljček za čiščenje
podplatov čevljev, krtača, razkuževalno sredstvo,
večja posoda z vodo, opcijsko tudi prenosni tlačni
čistilnik, ki je uporaben za čiščenje koles in druge
večje opreme, ki je prevelika za čiščenje v vedru.
Omenjeni komplet je osnova vsakodnevnega
prispevka posameznika k zmanjševanju tveganja
za vnos in širjenje ŠO v gozdovih.
Forestry Commision (2012a) v svojih priporočilih ločuje dva nivoja biovarnostnih ukrepov (Slika
3). Med malo tveganimi aktivnostmi so vključene
rutinske naloge, ki praviloma ne vključujejo stika
z zelo tveganimi ŠO. Gre za vsakodnevno gospodarjenje, monitoring in obiske gozdov in drugih
objektov (npr. drevesnice, žage, predelovalni
obrati). Na drugi strani pa zelo tvegane aktivnosti
vključujejo bolj specifične naloge, ki lahko vključujejo tudi stik z okuženim ali napadenim materialom. Mednje spadajo na primer obiski območij,
kjer spremljajo, nadzirajo in zbirajo vzorce ŠO oz.
njihovih simptomov. V okviru ukrepov za malo
tvegane aktivnosti je priporočljivo redno čiščenje
zemlje in organskega materiala z obutve, oblačil,
vozil in opreme. Ob zelo tveganih aktivnostih
pa je ob rednem čiščenju priporočljivo tudi razkuževanje obutve, oblačil, vozil in opreme. Pri
uporabi razkuževalnih sredstev je treba posebno
pozornost nameniti nadzorovanemu zbiranju in
odtoku odpadnih vod. Če je mogoče, se je dobro
izogibati vstopu na zelo tvegana območja, ob
morebitnem vzorčenju ŠO pa posvetiti posebno
pozornost transportu vzorcev.
Z uporabo nazornih letakov, enostavnih navodil
in elektronskega izobraževalnega portala želijo z
akcijo Keep it clean ozavestiti širši krog ljudi in vpeljati enostavne ukrepe v rutino ob obisku gozdov
(Forestry Commision, 2012b, 2018a, 2018b).
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Poleg angleške akcije o biovarnosti smo pri
pregledu literature zasledili še priročnik Food and
Agriculture Organization of the United States (FAO)
o uvedbi fitosanitarnih standardov v gozdarstvu
(FAO, 2011). V poglavju o dobrih praksah za
zagotavljanje zdravja gozdov kot najučinkovitejše
sredstvo za boj proti ŠO navajajo integrirano varstvo
gozdov (IPM; integrated pest management). To je
kombinacija preventivnih in kurativnih ukrepov, ki
so ekološko in ekonomsko sprejemljivi za ohranjanje populacije ŠO na primerni ravni. Za uspešno
integrirano varstvo je pomembno razumevanje
biologije drevesa, ŠO in gozda, pa tudi biologije
morebitnih naravnih sovražnikov.
Glede na priročnik (FAO, 2011) prenos in
širjenje ŠO lahko v prvi vrsti zmanjšajo gozdarji.
Med učinkovitimi ukrepi navajajo pazljivost
pri gozdnogospodarskem načrtovanju, sečnji,
skladiščenju in transportu lesa iz gozda. Za gozdnogospodarsko načrtovanje je pomembna izbira
rastišču primernih drevesnih vrst in genotipov,
določitev žarišč ŠO, sistematični monitoring in
spremljanje populacij ter izogibanje poškodbam
na drevju. Za sečnjo, skladiščenje in transport lesa
iz gozda pa je priporočljivo upoštevanje biologije
ŠO (izvedba del v času mirovanja), uporabo zaprtih
kontejnerjev, primerno uničenje sečnih ostankov,

razkuževanje opreme in prevoznih sredstev ter
izobraževanja in simulacije za gozdarje, lastnike in
druge deležnike v gozdovih. Biovarnostni ukrepi,
ki jih FAO izpostavlja kot izredno pomembne, so:
čiščenje in razkuževanje opreme, orodja, obutve
in pnevmatik (najprej odstranjevanje zemlje in
organskih ostankov, nato še razkuževanje z alkoholom). Za določeno orodje se navaja tudi možnost
sterilizacije z ognjem. Kot izredno pomemben
segment zdravega in stabilnega gozda je skrb za
biovarnost v drevesnicah, ki zagotavljajo gozdni
reprodukcijski material in so lahko pomemben
vir vnosa in/ali širjenja ŠO v gozdni prostor.

4

OVIRE IN PRILOŽNOSTI V
SLOVENIJI

Specifična lega v evropskem prostoru v kombinaciji z reliefnimi značilnostmi na območju
Slovenije oblikuje prenekatere ekološke niše,
ki dajejo pestro podobo slovenskemu prostoru
(Senegačnik, 2019). Zaradi biotopske pestrosti je
območje Slovenije potencial za ustalitev mnogih
tujerodnih vrst (Kus Veenvliet, 2009), vendar pa
po drugi strani ravno raznolikost okolja in biocenoze lahko negativno vpliva na hitrost širjenja
tujerodnih vrst (Guo in sod., 2019).

Slika 3: Diagram poteka za odločitev o uporabi biovarnostnih ukrepov določene stopnje (shema prirejena in
prevedena po Forestry Commision (2012b))
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Za širjenje določenega ŠO v prostoru so odločilni naravni dejavniki (biotop in biocenoza) in
človekova aktivnost v njem (fizični objekti in
dejavnost ter pravni predpisi). Ob omembi biovarnosti se predvsem osredotočamo na preprečevanje
prenosa ŠO z ene lokacije na drugo kot posledico
človeškega delovanja. V Sloveniji težka prehodnost
terena, nekateri predeli z nizko stopnjo odprtosti
s cestami do neke mere otežujejo (preprečujejo)
prenos ŠO. Za primer lahko navedemo kraški
relief, ki je težje prehoden (vrtače, brezna) in
sam po sebi otežuje antropogen in tudi naraven
(divjad kot vektor) prenos ŠO. Tudi potoki in
močvirja prispevajo k težji prehodnosti terena,
vendar pa lahko ob onesnaženju potoka (npr.
gozdna cesta preči potok ali vlake, speljane po
manjših vodotokih) le-ta predstavlja koridor za
širitev tujerodnih organizmov dolvodno (Jogan
in Kos, 2012).
Za korektno izvajanje biovarnostnih ukrepov
je včasih potrebno razkuževanje gradbene in
gozdarske mehanizacije ter nazadnje tudi opreme
(obleke) delavcev v gozdu. V Sloveniji veliko
gozdov raste na apnenčasti matični podlagi (33
% površine Slovenije) (Vidic in sod., 2015), kjer je
hidrološka funkcija gozda izjemno pomembna in
je zaradi prepustnosti ob uporabi razkuževalnih
sredstev potrebno dodatno zbiranje, da odplake
ne zaidejo v podtalnico. Poleg praktične izvedbe
se pojavijo tudi težave pravnega značaja, saj
je uporaba kemičnih sredstev prepovedana, z
določenimi izjemami, ki sicer spadajo v področje boja proti ŠO, vendar bolj kot izjema, ne pa
vsakdanja praksa.
V Sloveniji ima po Zakonu o gozdovih (3. in 5.
člen) vsak človek prost dostop v gozd, kar prinaša
veliko tveganje za prenos ŠO, še posebno v odprtih
in primestnih gozdovih. Za zmanjšanje tveganja
je treba upoštevati osnovne higienske ukrepe ter
ukrepe iz pravilnika o varstvu gozdov, uvesti pa
je treba tudi upoštevanje priporočil in primerov
dobrih praks iz tujine (npr. predstavljeno akcijo
Keep it clean).
Za zmanjšanje tveganja (npr. izbruh karantenskega ŠO (KŠO)) lahko zapora gozdnih cest
zelo omeji (prepreči) prenos KŠO. Predvsem
glede odlaganja organskih odpadkov v gozd
lahko precej storimo s postavitvijo opozorilnih
znakov ter fizičnimi ovirami (balvani, betonski
bloki, nasipi ipd.) (Lozar in sod., 2015) in zaporo
prometnice, tako da so predeli gozdov manj
(težje) dostopni.
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ZAKLJUČEK

Ozaveščenost gozdarjev, izvajalcev in uporabnikov gozda o biovarnostnih ukrepih in njihovo
dosledno upoštevanje je izjemno pomembno
pri zmanjševanju oz. preprečevanju tveganja za
vnos in prenos gozdu škodljivih organizmov. V
prispevku smo predstavili glavne poudarke in
majhne korake, ki zagotavljajo večjo varnost in
zdravje naših gozdov, zlasti zdravje gozdnih rastlin.
Zdravje gozdov bi moralo biti osnova in cilj vseh,
tako gospodarskih kot gozdov s poudarjenimi
ekološkimi in socialnimi funkcijami. Za zdrave
in posledično stabilne gozdove je treba sprejemati
pravilne odločitve v vseh razvojnih fazah gozda,
od pomladka do odraslega gozda. Opisani ukrepi
in primeri dobrih praks v slovenskih gozdovih
deloma že potekajo. Predvsem ukrepe iz skupine
Think trees, plants and materials smo že nekako
osvojili, več pozornosti in dela pa bi bilo treba
nameniti doslednemu čiščenju in razkuževanju
opreme in vozil ter drugim ukrepom, ki služijo
preprečevanju oz. zmanjševanju tveganja za vnos
ali prenos ŠO. Smiselno bi bilo pripraviti smernice
in navodila za operativno delo v gozdovih. Največkrat je namreč prav vsakdo od nas najboljša
obramba gozda, zato pomislimo na biovarnost,
bodimo odgovorni in tako ohranimo zdrave
gozdove tudi za prihodnje generacije.

6

ZAHVALA

Prispevek je nastal v okviru projekta CRP V4-1823,
ki ga financirata MKGP in ARRS ter v okviru
programa mladih raziskovalcev (AB).

7

VIRI

Brasier, C. M., Vettraino, A. M., Chang, T. T., Vannini
A., 2010. Phytophthora lateralis discovered in an
old growth Chamaecyparis forest in Taiwan. Plant
Pathology, 59: 595–603.
Cushman, J. H., Meentemeyer, R., 2005. The Importance of
Humans in the Dispersal and Spread of Phytophthora
ramorum at Local, Landscape, and Regional Scales. V:
The Sudden Oak Death Second Science Symposium:
The State of Our Knowledge, 18. – 21. 1. 2005,
Monterey, California: 161–163.
EPPO. 2009. Phytophthora lateralis. Bulletin OEPP/
EPPO Bulletin, 39: 43–47.
EPPO. 2013. PM 9/15 (1) Anoplophora glabripennis:
procedures for official control. Bulletin OEPP/EPPO
Bulletin, 43, 3: 510–517.
FAO. 2011. Guide to implementation of phytosanitary
standards in forestry. V: FAO Forestry Paper no.
164. Rome: 121.
365

Brglez, A., Smolnikar, P., Piškur, B.: Pomen biovarnosti za zdravje gozdov: pregled izkušenj iz tujine in predlogi za Slovenijo

Forestry Commision. 2012a. Biosecurity Guidance. 13 str.
Forestry Commision. 2012b. Biosecurity: Good working
practice for those involved in forestry. Crown
copyright, 2.
Forestry Commision. 2018a. Forestry E-learning. https://
www.forestryelearning.org.uk/ (24. 7. 2020).
Forestry Commision. 2018b. Prevent the introduction
and spread of tree pests and diseases. https://www.gov.
uk/guidance/prevent-the-introduction-and-spreadof-tree-pests-and-diseases#history (22. 7. 2020).
Goheen, D. J., Mallams, K., Betlejewski, F., Hansen, E.,
2012. Effectiveness of vehicle washing and roadside
sanitation in decreasing spread potential of PortOrford-Cedar Root Disease. Western Journal of
Applied Forestry, 27, 4: 170–175.
Green, S., Brasier, C. M., Schlenzig, A., McCracken, A.,
MacAskill, G. A., Wilson, M., Webber, J. F., 2013. The
destructive invasive pathogen Phytophthora lateralis
found on Chamaecyparis lawsoniana across the UK.
Forest Pathology, 43: 19–28.
Guo, Q., Fei, S., Potter, K. M., Liebhold, A. M., Wen, J.,
2019. Tree diversity regulates forest pest invasion.
PNAS, 116, 15: 7382–7386.
Haack, R. A., Herard, F., Sun, J., Turgeon, J. J., 2010a.
Managing invasive populations of Asian Longhorned
Beetle and Citrus Longhorned Beetle: A worldwide
perspective. Annual Review of Entomology, 55:
521–546.
Haack, R. A., Petrice, T. R., Wiedenhoeft, A. C., 2010b.
Incidence of bark- and wood-boring insects in
firewood: a survey at Michigan’s Mackinac Bridge.
Journal of Economic Entomology, 103, 5: 1682–1692.
Hansen, E. M., Goheen, D. J., Jules, E., Ullian, B., 2000.
Managing Port-Orford-Cedar and the introduced
pathogen Phytophthora lateralis. Plant Disease, 84:
4–14.
Hansen, E. M., Streito, J. C., Delatour, C., 1999. First
confirmation of Phytophthora lateralis in Europe.
Plant Disease, 83, 587
Hulme, P. E., Nentwig, W., Pyšek, P., Montserrat, V.,
2009. Handbook of Alien Species in Europe/DAISIE.
Dordrecht, Netherlands, Springer: 399 str.
Jogan, N., Kos, I., 2012. Poti vnosa, prenosa in širjenja
tujerodnih vrst. V: CRP Neobiota Slovenije - končno
poročilo. Jogan N., Bačič M., Strgulc Krajšek S. (ur.).
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za biologijo: 31–42.
Jules, E. S., Kauffman, M. J., Ritts, W. D., Carroll, A. L.,
2002. Spread of an invasive pathogen over a variable
landscape: a nonnative root rot on Port Orford Cedar.
Ecology, 83, 11: 3167–3181.
Jung, T., Orlikowski, L., Henricot, B., P. A.-C., Aday,
A. G., Augin-Casal, O., Bakonyi, J., Cacciola, S. O.,
Cech, T., Chavarriaga, D., Corcobado, T., Cravador,
A., Decourcelle, T., Denton, G., Diamandis, S.,
Results, S., Results, W., Doğmuş Lehtijärvi, T. H.,
Franceschini, A., Ginetti, B., Green, S., Glavendekić,
M., Hantula, J., Hartmann, G., Herrero, M., Ivic, D.,
366

Horta Jung, M., Lilja, A., Keca, N., Kramarets, V.,
Lyubenova, A., Machado, H., Magnano di San Lio,
G., Mansilla Vázquez, P. J., Marçais, B., Matsiakh, I.,
Milenkovic, I., Moricca, S., Nagy, Z. A., Nechwatal,
J., Olsson, C., Oszako, T., Pane, A., Paplomatas, E.
J., Pintos Varela, C., Prospero, S., Rial Martínez, C.,
Rigling, D., Robin, C., Rytkönen, A., Sánchez, M. E.,
Sanz Ros, A. V., Scanu, B., Schlenzig, A., Schumacher,
J., Slavov, S., Solla, A., Sousa, E., Stenlid, J., Talgø, V.,
Tomic, Z., Tsopelas, P., Vannini, A., Vettraino, A. M.,
Wenneker, M., Woodward, S., Pérez-Sierra, A., 2016.
Widespread Phytophthora infestations in European
nurseries put forest, semi-natural and horticultural
ecosystems at high risk of Phytophthora diseases.
Forest Pathology, 46: 134–163.
Kus Veenvliet, J. (ur.)., 2009. Tujerodne vrste v Sloveniji:
zbornik s posveta. Grahovo, Zavod Symbiosis: 88 str.
Lozar, A., Bućan, V., Lipuš, I., Kavčič, A., Mohar, G.,
Odar, A., 2015. Prijavi divje odlagališče (Pošljimo
odpadke v pravo smer!). Ljubljana, Društvo Ekologi
brez meja in Pravno-informacijski center nevladnih
organizacij – PIC: 94 str.
MacLeod, A., Pautasso, M., Jeger, M., Haines-Young,
R., 2010. Evolution of the international regulation
of plant pests and challenges for future plant health.
Food Security, 2: 49–70.
Marčiulynas, A., Marčiulynienė, D., Lynikienė, J.,
Gedminas, A., Vaičiukynė, M., Menkis, A. 2020.
Fungi and Oomycetes in the irrigationwater of forest
nurseries. Forests, 11, 459: 16.
Meurisse, N., Rassati, D., Hurley, B. P., Brockerhoff, E.
G., Haack, R. A. 2019. Common pathways by which
nonnative forest insects move internationally and
domestically. Journal of Pest Science, 92: 13–27.
MKGP. 2020a. Varstvo rastlin. https://www.gov.si/
podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrana/varstvorastlin/ (1. 6. 2020).
MKGP. 2020b. Zdravje rastlin. https://www.gov.si/
podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrana/varstvorastlin/zdravje-rastlin/ (1. 6. 2020).
Munda, A., Žerjav, M., Jakša, J. 2006. Occurence and
characterization of alder Phytophthora, Phytophthora
alni, in Slovenia. V: Progress in research on
Phytophtora diseases of forest trees: proceedings
of the Third International IUFRO Working Party
S07.02.09, 11. – 18. 9. 2006. Brasier C. M., Jung T.,
Osswald W. (ur.). Freising, Germany: [Poster].
Piškur, B., Ogris, N., Jurc, D., 2016. Poročilo o preskusu
št.: U2016-004: jelševa sušica (Phytophthora alni subsp.
multiformis), Črni log. Ljubljana, Gozdarski inštitut
Slovenije, Laboratorij za varstvo gozdov: 10 str.
Robin, C., Piou, D., Feau, N., Douzon, G., Schenck, N.,
Hansen, E. M., 2011. Root and aerial infections of
Chamaecyparis lawsoniana by Phytophthora lateralis:
a new threat for European countries. Forest Pathology,
41: 417–424.
Schlenzig, A., Campbell, R. B., Roberts, A. M. I., 2017. The
susceptibility of selected conifer foliage to infection
GozdVestn 78 (2020) 9

Brglez, A., Smolnikar, P., Piškur, B.: Pomen biovarnosti za zdravje gozdov: pregled izkušenj iz tujine in predlogi za Slovenijo

with Phytophthora lateralis. Forest Pathology, 47:
e12333.
Seebens, H., Essl, F., Dawson, W., Fuentes, N., Moser D.,
Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Weber E., Winter
M., Blasius B. 2015. Global trade will accelerate plant
invasions in emerging economies under climate
change. Global Change Biology, 21: 4128–4140.
Senegačnik, J., 2019. Slovenija 1. Založba Modrijan:
102 str.
Steyrer, G., Tomiczek, C., Lackner, C. (ur.)., 2008.
Proceedings of the Second Meeting of Forest
Protection and Forest Phytosanitary Specialists, 27.
– 28. 11. 2007. Vienna, Austria, BFW, Department
of Forest Protection, Forstschutz Aktuell (44): 42 str.
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,
5. – 6. 3. 2019, Maribor. Trdan S. (ur.). Društvo za
varstvo rastlin Slovenije: 33–34.
Van der Gaag, D. J., Meffert, J. 2013. Pest risk assessment
for Phytophthora lateralis. Utrecht, the Netherlands,
Netherlands Food and Consumer Product Safety
Authority, 25 str.

GozdVestn 78 (2020) 9

Vidic, N. J., Prus, T., Grčman, H., Zupan, M., Lisec, A.,
Kralj, T., Vrščaj, B., Rupreht, J., Šporar, M., Suhadolc,
M., Mihelič, R., Lobnik, F., 2015. Tla Slovenije s
pedološko karto v merilu 1: 250 000. Evropska
komisija, Skupni raziskovalni center (JRC): 187 str.
Webber, J. F., Rose, J., 2008. Dissemination of Aerial and
Root Infecting Phytophthoras by Human Vectors. V:
Proceedings of the Sudden Oak Death Third Science
Symposium, 5. – 9. 3. 2007. Santa Rosa, CA, USA:
195–198.
Webber, J. F., Vettraino, A. M., Chang, T. T., Bellgard,
S. E., Brasier, C. M., Vannini, A., 2012. Isolation of
Phytophthora lateralis from Chamaecyparis foliage
in Taiwan. Forest Pathology, 42: 136–143.
Zobel, D. B., Roth, L. W., Hawk, G. M., 1985. Ecology,
pathology, and management of Port-Orford-cedar
(Chamaecyparis lawsoniana). Portland, Oregon, USA,
U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific
Northwest Forest and Range Experiment Station, 161 str.

367

Strokovni članek
Uvoz lesa listavcev v Evropsko unijo in tveganje za gozd

Import of non- coniferous wood into the European Union and risk for the forest
Anita Benko Beloglavec1,*, Andreja Kavčič2
Izvleček:
Benko Beloglavec, A., Kavčič, A.: Uvoz lesa listavcev v Evropsko unijo in tveganje za gozd; Gozdarski vestnik,
78/2020, št. 7–8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 12. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Posledice mednarodne trgovine z lesom med celinami in državami so vneseni tujerodni škodljivi organizmi, ki ob
ustalitvi v našem okolju nimajo naravnih sovražnikov. Zato se lahko pojavijo v večjih populacijah in povzročajo
poškodbe na rastlinah ali celo odmiranje. Pri prenovi zakonodaje na področju zdravja rastlin v EU je Slovenija
podpirala preventivni pristop in previdnostno načelo pri trgovanju z rastlinami in rastlinskimi proizvodi iz tretjih
držav. Za les listavcev ni dovolj zaščite pri uvozu v EU. Zato je bil pripravljen seznam novih, potencialno nevarnih
tujerodnih škodljivih organizmov, ki bi jih morali uvrstiti v seznam karantenskih škodljivih organizmov in tako
preprečiti njihov vnos z uvozom lesa gostiteljskih rastlin v EU in tako obvarovati gozdove pred potencialno škodo.
Ključne besede: karantenski škodljivi organizmi, les listavcev, uvoz, predhodna ocena tveganja, poti vnosa
Abstract:
Benko Beloglavec, A., Kavčič, A.: Import of Non- Coniferous Wood into the European Union and Risk for the
Forest; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 7-8. In Slovenian, abstract in English,
lit. quot. 12. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
The consequences of the international wood trade between the continents and countries are introduced non-native
pests, which settle in our environment without natural enemies. Therefore, they can occur in larger populations
and cause damages on plants or even their dying off. During the renovation of the EU plant health legislation
Slovenia supported the preventive approach and safety principle for the trade of plant and plant products with
the third countries. There is not enough protection for the non-coniferous wood at import to the EU. Therefore,
a list of the new, potentially dangerous non-native pests has been prepared. These pests should be listed in the
list of quarantine pests and thus prevent them from entering through the import of the host plant wood into
the EU and thereby protect the forests from the potential damages.
Key words: pests, non-coniferous wood, import, preliminary assessment, pathways

1

UVOD

Posledice vse večjega obsega mednarodne trgovine
so vidne tudi v povečevanju uvoženih količinah lesa
v Evropsko unijo (EU). V preteklosti smo z uvozom
lesa v Evropo vnesli škodljive organizme, ki so za
to območje tujerodni in imajo velike posledice za
domorodne gozdne drevesne vrste: škoda kot posledica zmanjšanja kakovosti lesa, slabša vitalnost in
tudi propadanje gozdov. Primeri nedavnega vnosa
tujerodnih vrst škodljivih organizmov v Evropsko
unijo (EU) s pošiljkami lesa so:
• borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus),
ki je bila z veliko verjetnostjo vnesena na
Portugalsko z lesenim pakirnim materialom in
se je razširila po njenem ozemlju kljub izvajanju

1
2

ukrepov. Novi izbruhi borove ogorčice so tudi
v Španiji, v bližini meje s Portugalsko;
• bolezen tisočerih rakov na orehu, ki jo povzroča
gliva Geosmithia morbida, ki jo prenaša njen
vektor insekt Pityophthorus juglandis
(Coleoptera: Scolytidae). Prvi pojav bolezni v
	EU, v bližini uvoznikov lesa oreha v Italiji,
nakazuje, da je bila bolezen vnesena v EU z
orehovim lesom iz Združenih držav Amerike;
• azijski kozliček (Anophlophora glabripennis;
Coleoptera, Cerambycidae) se pojavlja na več
drevesnih vrstah gozdnih in okrasnih rastlin
v nekaterih državah članicah EU, največkrat v
povezavi z večjimi skladišči, ki uvažajo blago
na lesenih paletah, z izvorom iz azijskih ali
severnoameriških držav, kjer je azijski kozliček
razširjen.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
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V Slovenijo so bili vnesene nekatere bolezni
in škodljivci po naravni poti prek drugih držav
članic EU, na primer:
• jesenov ožig, ki ga povzroča gliva Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea) (Ogris et
al., 2009). Izvor bolezni še ni popolnoma
raziskan, predvidoma izvira iz Azije;
• črnolesni ambrozijski podlubnik (Xylosandrus
germanus), ki je bil v Sloveniji prvič zabeležen
leta 2000 v Solkanu, zdaj pa ga najdemo že po
vsej Sloveniji (Kavčič, 2018);
• azijski ambrozijski podlubnik (X. crassiusculus)
je bil v Sloveniji prvič potrjen leta 2017. Hrošče
so našli v pasteh za spremljanje hroščev na
Goriškem (Kavčič, 2018). Ta vrsta zaenkrat ne
povzroča škode.
Nov zakonodajni okvir za zdravje rastlin je
sprejet v Uredbi 2016/2031/EU in temelji na
preventivnih ukrepih. Njegov namen je tudi
boljše varstvo pred vnosom tujerodnih škodljivih organizmov iz tretjih držav z rastlinami
in rastlinskimi proizvodi (les in drugo), ki bi
lahko po vnosu v EU povzročili velike negativne
gospodarske učinke za kmetijsko pridelavo,
gozdarstvo in okolje. V Uredbi 2019/2031/EU je
pomemben ukrep predhodna ocena tveganja za
nove trgovske poti iz tretjih držav, ki omogočajo
identifikacijo poti z visokim tveganjem za vnos
nevarnih škodljivih organizmov za rastline. Na
podlagi Uredbe 2016/2031/EU so sprejeti izvedbeni predpisi, ki jo dopolnjujejo in podrobneje
določajo, na primer Izvedbena uredba Komisije
2019/2072/EU, ki določa sezname karantenskih
škodljivih organizmov za EU, seznam rastlin in
rastlinskih proizvodov (npr. lesa), za katere je ob
vnosu v EU predpisano fitosanitarno spričevalo,
ter fitosanitarne zahteve za uvoz.
Glede lesa iglavcev Izvedbena uredba Komisije
2019/2072/EU določa, da je za les iglavcev iz
vseh držav zunaj EU predpisano fitosanitarno
spričevalo. Tak les mora izpolnjevati posebne
fitosanitarne zahteve ob uvozu zaradi nevarnosti
vnosa ksilofagnih hroščev iz rodu Monochamus.
Za les listavcev so predpisani fitosanitarni ukrepi
ob vnosu v EU samo za les oreha (Juglans spp.),
javorja (Acer spp.), jesena (Fraxinus spp.), Ulmus
davidiana, hrasta (Quercus spp.), breze (Betula
spp.), platane (Platanus spp.), topola Populus spp.),
koščičarjev (Prunus spp.) in pečkarjev (Malus
spp.), in sicer le, če izvirajo iz določenih držav,
kjer je navzoč karantenski škodljivi organizem.
Seznam se spreminja glede na uradne podatke o
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njihovi navzočnosti v tretjih državah. Spremembo
seznama nadzorovanih rastlin ali rastlinskih
proizvodov (lesa), škodljive organizme ali seznam
tretjih držav lahko predlaga Evropska komisija ali
država članica EU. Pred potrditvijo na Stalnem
odboru za rastline, živali, hrano in krmo Sekcija
za zdravje rastlin o predlogu razpravlja še delovna
skupina Komisije na podlagi strokovne literature,
na primer: analize tveganja za škodljive organizme
rastlin, mednarodnih standardov, poročil o navzočnosti škodljivega organizma.
Pri prenovi zakonodaje na področju zdravja
rastlin v EU je Slovenija podpirala preventivni
pristop in previdnostno načelo pri trgovanju z
rastlinami in rastlinskimi proizvodi iz tretjih držav.
V letu 2017 je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v postopku
sprejemanja podrobnejših pravil za zdravje rastlin
v EU sodelovala tudi v Delovni skupini Komisije
za pripravo seznama zelo tveganih rastlin in
rastlinskih proizvodov. UVHVVR je, s strokovno
podporo Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka
za varstvo gozdov, pripravila predhodne ocene
tveganja za vnos nevarnih škodljivih organizmov
z lesom listavcev za 12 rodov najpomembnejših
gozdnih vrst listavcev (breza (Betula spp.), brest
(Ulmus spp.), bukev (Fagus spp.), hrast (Quercus
spp.), javor (Acer spp.), jelša (Alnus spp.), jesen
(Fraxinus spp.), kostanj (Castanea spp.), oreh
(Juglans spp.), platana (Platanus spp.), topol
(Populus spp.), vrba (Salix spp.)).

2

MERILA ZA PREDHODNO
OCENO TVEGANJA ZA
POT VNOSA ŠKODLJIVIH
ORGANIZMOV Z LESOM 12
NAJPOMEMBNEJŠIH RODOV
GOZDNEGA DREVJA

Pri pripravi predhodne ocene tveganja za pot vnosa
škodljivih organizmov z lesom 12 najpomembnejših rodov gozdnega drevja, so bila upoštevana
naslednja merila:
A) Pomen posameznega rodu za gozdove v EU
(Brus et al., 2012).
Vseh 12 rodov je navedenih kot pomembnih za EU.
B)	Ali so predpisani ukrepi za uvoz hlodovine ali
žaganega lesa, razen za sekance, oblance ipd. in
lesen pakirni material navedeni v Direktivi
Sveta 2000/29/EU in izvedbenih predpisih EU?
Preverjen je bil ukrep:
• prepovedi uvoza v EU,
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• ali je za določeno vrsto ali rod lesa predpisano
fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje odsotnost
karantenskih škodljivih organizmov in
izpolnjevanje predpisanih fitosanitarnih zahtev,
• če je predpisano fitosanitarno spričevalo, iz
katerih tretjih držav,
• kateri so karantenski škodljivi organizmi na
lesu vseh 12 rodov in
• katere so posebne fitosanitarne zahteve, ki
morajo biti izpolnjene ob uvozu v EU.
Identificirali smo torej vrste ali rodove lesa, za
katere predpisani ukrepi zmanjšujejo tveganje za
vnos škodljivih organizmov na sprejemljivo raven.
C) Trgovanje z lesom listavcev ali posameznih
obravnavanih rodov iz tretjih držav.
Na podlagi statističnih podatkov Eurostat je
bilo mogoče pridobiti obseg uvoza iz tretjih držav
za nekatere rodove žaganega lesa ali hlodovine
(bukev, hrast, javor, jesen). Za vse druge rodove
pa je obseg uvoza združen v kategoriji kot les
listavcev. Hlodovina ali žagan les bukve, hrasta,
javorja in jesena se v glavnem uvaža iz Združenih
držav Amerike in Kanade. Za druge rodove pa
nismo mogli preveriti. Predvidevali smo, da so v
splošni kategoriji les listavcev. Obseg trgovine je
lahko razlog za pospešitev sprejema ukrepov za
tvegan uvoz lesa.
D)	Najdbe škodljivih organizmov v pošiljkah lesa
listavcev ob uvozu v EU.
Na podlagi najdb Saperda tridentata (Coleoptera,
Cerambycidae) na pošiljkah brestovega lesa, ki je
bil uvožen iz Združenih držav Amerike, smo utemeljili nujnost uvrstitve na seznam tveganih rastlin.

E) Seznam pomembnih škodljivih organizmov
za posamezen rod ali vrsto lesa kot pot prenosa
Identifikacija teh je temeljila na podatkovni bazi
Global database Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin (EPPO), baze podatkov CABI
in registra UK Pest risk. Pregledana je bila dodatna
literatura o boleznih in škodljivcih, za katere je les
obravnavanih 12 rodov glavna pot prenosa.

3

REZULTATI

V okviru predhodne ocene tveganja so bili identificirani tujerodni škodljivi organizmi rastlin, ki
niso navzoči v EU ali so v omejenem obsegu in
bi lahko z vnosom prek hlodovine ali žaganega
lesa obravnavanih 12 vrst listavcev, v primeru
ustalitve v EU, imeli večji ekonomski, socialni
ali okoljski vpliv.
Nekateri od teh škodljivcev so polifagi in so lahko
navzoči na vseh dvanajstih obravnavanih rodovih:
• Aolesthes sarta (Cerambycidae) (Slika 1),
• Xylotrechus namanganensis (Cerambycidae),
• Euwallacea fornicatus sensu lato (Curculionidae)
– ambrozijski hrošč (Slika 1) in simbiotska
gliva Fusarium euwallaceae,
• Oemona hirta (Cerambycidae).
Nekateri škodljivi organizmi so navzoči le na
posameznih botaničnih vrstah znotraj rodu, drugi
pa na večini vrst. Če je več botaničnih vrst rastlin
v posameznem rodu prepoznanih kot glavnih
gostiteljskih rastlin, je bil celoten rod obravnavan
kot pomembna pot prenosa posamezne bolezni
ali škodljivca.

Preglednica 1: Škodljivi organizmi, ki jih lahko vnesemo z lesom in so lahko navzoči na posameznih vrstah ali
rodovih
Škodljiv organizem

Rod ali vrsta gostiteljske rastline za les kot pot prenosa

Apriona cinerea (Cerambycidae)

topol, vrba

Apriona germari (Cerambycidae)

topol, hrast, vrba, brest, oreh, kostanj, jelša

Apriona rugicollis (A. japonica) (Cerambycidae)

bukev, platana, topol, vrba

Enaphalodes rufulus (Cerambycidae)

hrast

Erschoviella musculana (Noctuidae)

oreh

Lymantria mathura (Lymantriidae)

breza, kostanj, bukev, oreh, hrast, vrba, brest

Megaplatypus mutatus (Platypodidae) (Slika 1)

glavni gostitelj je topol, lahko se pojavlja tudi na drugih rodovih

Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum
(Valsaceae) (Slika 1)

Juglans cinerea, J. nigra, J. ailantifolia

Saperda tridentata (Cerambycidae)

brest

Xylosandrus mutilatus (Curculionidae)

glavni gostitelj Juglans nigra
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ZAKLJUČEK

Na podlagi rezultatov predhodne ocene tveganja
za 12 rodov lesa listavcev je Delovna skupina
Komisije za zelo tvegane rastline predlagala, da
se kot zelo tvegan les uvrsti les bresta (Ulmus) po
izvoru iz Kanade in Združenih držav Amerike, kjer
je znana navzočnost kozlička Saperda tridentata.
Za Saperda tridentata še ni bila pripravljena ocena
tveganja in to je bil razlog za uvrstitev na seznam
zelo tveganega lesa, za katerega velja prepoved
uvoza v EU, dokler ni ocenjeno tveganje. Seznam
drugih zelo tveganih rastlin in rastlinskih proizvodov je objavljen v Izvedbeni uredbi Komisije
(EU) 2018/2019.
Za druge škodljive organizme (razen Saperda
tridentata), za katere je Delovna skupina Komisije prepoznala tveganje za vnos pri uvozu lesa
listavcev, je bilo ugotovljeno, da so bile v okviru
organizacije EPPO že pripravljene ocene tveganja
in na njihovi podlagi so bili organizmi uvrščeni v

EPPO A1 ali A2 seznam. Komisija bo, na podlagi
opravljenih predhodnih ocen tveganja, te škodljive
organizme v najkrajšem mogočem času predlagala
za uvrstitev na seznam karantenskih škodljivih
organizmov za Unijo v okviru priprave sprememb
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072. V
tem času se je na seznam karantenskih škodljivih organizmov že uvrstil insekt Oemona hirta
(Cerambycidae). Razprava trenutno poteka za
uvrstitev šestih drugih škodljivih organizmov,
katerih pot vnosa v EU je les listavcev: Euwallacea
fornicatus sensu lato in simbiotski glivi Fusarium
euwallaceae in Fusarium ambrosium, Apriona
cinerea, Apriona germari, Apriona rugicollis,
Aolesthes sarta in Megaplatypus mutatus. Zadnji
se širi v sosednji Italiji iz Neaplja v regijo Lacij in
Molize. Izvira iz Južne Amerike, kjer povzroča
škodo na številnih gostiteljskih rastlinah, največja škoda pa je na topolih. V južni Italiji zaključi
razvojni krog in povzroča škodo le na topolu,

Slika 1: Nekaj primerov obravnavanih škodljivih organizmov: hrošček Euwallacea fornicatus sensu lato (foto: Javier E. Mercado, Bark Beetle Genera of the U.S., USDA APHIS PPQ, Bugwood.org) (zgoraj levo); odrasel osebek
Aolesthes sarta (foto: AHanna Royals, Screening Aids, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org (zgoraj desno); odrasel
samec Megaplatypus mutatus poskuša ujeti samico, ki je v lesu (foto: Antonio P. Garonna) (spodaj levo); izločki
vrtanja ličink Megaplatypus mutatus (foto: Antonio P. Garonna) (v sredini spodaj); posledica okužbe z glivo Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum Manfred Mielke, USDA Forest Service, Bugwood.org (spodaj desno)
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divjem kostanju, lešniku, kakiju, orehu, jablani in
hruški. Na plantažah oreha in topola za pridelavo
lesa so opazili največjo škodo (Alfaro et al., 2007).
Velike okužbe so opazili tudi na leski (Corylus
avellana) (Carella & Spigno 2002).
Uvoz lesa listavcev v EU iz tretjih držav pomeni
tveganje za vnos škodljivih organizmov, ki so
potencialno nevarni za gozdove. Analiza poti
vnosa in predhodna ocena tveganja poti za vnos
nevarnih škodljivih organizmov sta pomembna
ukrepa za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov v EU.

5

VIRI

Alfaro, R., Humble, L., Gonzalez, P., Villaverde, R.,
Allegro, G., 2007. The threat of the ambrosia beetle
Megaplatypus mutatus (Chapuis) (=Platypus mutatus
Chapuis) to world poplar resources, Forestry: An
International Journal of Forest Research, Volume
80, Issue 4, October 2007, Pages 471–479.
Brus, DJ et al. (2012) Statistical mapping of tree species in
Europa. European Journal of Forestry 131, 145–157.
Carella, D & Spigno, P., 2002. Platypus mutatus passes
from poplar to fruit trees. Bollettino del Laboratorio
di Entomologia Agraria, Filippo Silvestri 58, 139–141.
CPC (2017) Crop Protection Compendium. CABI. www.
cabi.org (October 2017)
EPPO (2017) EPPO Global Database. https://gd.eppo.
int (October 2017)
Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/2019 z dne 18.
decembra 2018 o začasnem seznamu zelo tveganih
rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v
smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in seznamu
rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva
fitosanitarno spričevalo, v smislu člena 73 navedene
uredbe.

372

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 z dne 18.
decembra 2018 o začasnem seznamu zelo tveganih
rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v
smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in seznamu
rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva
fitosanitarno spričevalo, v smislu člena 73 navedene
uredbe.
Kavčič, A., 2018. First record of the Asian ambrosia
beetle, Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky)
(Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae), in Slovenia.
Zootaxa 4483 (1): 191–193.
Kavčič, A., 2018. Tujerodne vrste žuželk v Sloveniji in
njihov potencialni vpliv na gozdove. GozdVestn 76
(2018) 10. 399–412.
Ogris, N., T. Hauptman, D. Jurc., 2009. Chalara fraxinea
causing common ash dieback newly reported in
Slovenia. Plant Pathology. Volume58, Issue6, Pages
1173–1173.
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,
UL L 317, 23.11.2016, str. 4–104.
UK Plant Health Risk Register. https://secure.fera.defra.
gov.uk/phiw/riskRegister/ (oktober 2017).

GozdVestn 78 (2020) 9

Gozdarstvo v času in prostoru
Promocija gozdov in gozdarstva
Če pri trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdom v odnosu do
lastnika gozda in končno tudi širše javnosti
kot ključne izpostavimo dela in naloge Zavoda
za gozdove Slovenije (ZGS), lahko rečemo, da
trenutno s kazalniki še vedno ne povsem enotno
definirana specifika slovenske gozdarske šole,
temelji tudi na nacionalnem gozdnem programu
kot procesu in ti. zaenkrat še neformaliziranem
gozdnem dialogu kot osrednjem gradniku.
Slednji sicer sega od usmerjanja gospodarjenja
z gozdovi v tvornem sodelovanju z lastniki,
znanstveno raziskovalnega in pedagoškega
dela, sodelovanja deležnikov pri oblikovanju
in izvajanju gozdne politike do načrtnega strateškega komuniciranja ter promocije gozdov
in gozdarstva.
Z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti
Republike Slovenije iz leta 2016 je bil ustanovljen
Gozdni sklad, katerega sredstva se med drugim
namenjajo tudi promociji rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig. Na tej osnovi je
ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, predvsem v
sodelovanju z ZGS za zadnji dve leti pripravilo
letna,vsebinska in operativna Programa generične
promocije gozdov, gozdarstva in gozdno - lesnih
verig. Strateško komunikacijsko temeljita na
Nacionalnem gozdnem programu, rezultatih
anket »Gozdno lesna veriga v očeh zainteresiranih
javnosti« in »Učinki ukrepov gozdne politike s
poudarkom na področju informiranja in ozaveščanja javnosti in lastnikov gozdov« ter izkazanih
potrebah po komuniciranju in promociji.
V letu 2019 je promocija temeljila na glavni
temi »Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji«
oz. 25 letnici Javne gozdarske službe z osrednjo
prireditvijo v Tednu gozdov in zaključkom na
sejmu Narava Zdravje. Vključevala je tudi 70.
jubilej Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire
in 30 letnico združenja Pro Silva ter uveljavljene
aktivnostih, povezane s popularizacijo gozdov in
gozdarstva ter ozaveščanjem lastnikov gozdov in
širše javnosti. Vsebinsko je bil program izveden
87 odstotno, od 30 načrtovani aktivnosti smo jih
namreč izvedli 26. Pri tem smo porabili dobrih
290.000 EUR, kar predstavlja 53% vseh razpoložljivih sredstev. Glavna razloga, zaradi katerih je
bila izvedba manjša od načrtovane porabe, sta bila
neodzivnost izvajalcev in sprememba odločitve o
GozdVestn 78 (2020) 9

obsegu porabe sredstev na posameznih postavkah npr. pri obsegu zakupa medijskega prostora,
izvedbi krajše ankete o uspešnosti promocije itn..
V letu 2020, ki ga zaznamuje epidemija COVID19, smo v okrnjenem obsegu vendar uspešno
prek elektronskih medijev vodili spomladansko
akcijo »Skrbno z gozdom!«, s katero nadaljujemo
z ozaveščanjem o nujnosti primernega obnašanja
v gozdnem prostoru ter o pomenu vseh storitev
in dobrin, ki so povezane z gozdom (les, nabiralništvo, rekreacija in turizem itn.). Določene
omejene aktivnosti smo izvedli tudi na temo
»Poklici v gozdarstvu«, s katerimi nagovarjamo
osnovnošolsko in srednješolsko mladino k šolanju
za gozdarske poklice od poklicne do univerzitetne stopnje. Obeležili smo tudi Mednarodni
dan gozdov in »Mednarodno leto zdravja rastlin
2020« Storjeni so bili tudi prvi premiki v smeri
formalizacije »Gozdnega dialoga« po vzoru na
avstrijski model, ki bi ga nadgradili s področjem
oz. modulom za strateško komuniciranje in promocijo gozdov in gozdarstva.
Finančne možnosti, ki jih daje Gozdni sklad
in realizacija skupnih projektov, so v zadnjih
letih pozitivno vplivale na poenotenje promocije
gozdov in gozdarstva med različnimi stanovskimi
deležniki. Generalno lahko rečemo, da sta predvsem ministrstvo, pristojno za gozdarstvo in ZGS
dosegla skupni jezik pri vsebinskem oblikovanju
programa promocije s skupnimi nosilnimi temami
in nastopom na različnih dogodkih. Terenska
mreža ZGS in njene povezave z deležniki z
interesi na področju gozdov in gozdarstva se je
pokazala kot ključna pri zagotavljanju dosega
in neposrednih stikov. Seveda pa tak pristop ne
izključuje ostalih deležnikov na področju gozdov
in gozdarstva. Trenutne razmere zaradi omejitev
pri komunikacijskih orodjih žal ne dopuščajo
načrtovanja promocije za prihodnje leto v vsej
siceršnji širini, vseeno pa velja na tem mestu poziv
ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, k posredovanju preliminarnih predlogov za promocijo
gozdov in gozdarstva v prihodnje.

Uroš Korbar
ministrstvo, pristojno za gozdarstvo
373

Gozdarstvo v času in prostoru
Laboratoriji za škodljive organizme rastlin v Sloveniji
Za laboratorijske preiskave vzorcev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
deluje v Sloveniji več uradnih laboratorijev in pet
nacionalnih referenčnih laboratorijev za škodljive
organizme rastlin, in sicer za:
• bakterije (Nacionalni inštitut za biologijo)
• viruse, viroide in fitoplazme (konzorcij Nacionalnega inštituta za biologijo, Kmetijskega
inštituta Slovenije in Inštituta za hmeljarstvo
in pivovarstvo Slovenije)
• nematode (Kmetijski inštitut Slovenije)
• insekte in pršice (konzorcij Gozdarskega inštituta
Slovenije in Kmetijskega inštituta Slovenije)
• glive in oomicete (konzorcij Gozdarskega inštituta
Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije in
	Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije).
Laboratorijske preiskave se opravlja z namenom
ugotavljanja navzočnosti škodljivih organizmov
rastlin. Na vzorcih poteka detekcija in identifikacija škodljivih organizmov rastlin po določenih
analiznih metodah. Za vsako izvedeno laboratorijsko preiskavo laboratorij tudi izda uradni analizni
izvid oziroma poročilo o preskusu.
Tako uradne laboratorije kot nacionalne
referenčne laboratorije (NRL) določi in imenuje
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin. Evropska komisija pa imenuje Referenčne
laboratorije Evropske unije za škodljive organizme rastlin (EURL), ki nudijo nacionalnim
referenčnim laboratorijem in uradnim laboratorijem informacije, usposabljanja in strokovno
podporo.
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Gozdarski inštitut Slovenije je bil 10. oktobra
2019 s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin imenovan v konzorcij dveh
nacionalnih referenčnih laboratorijev, in sicer za
insekte in pršice ter glive in oomicete. Naloge,
ki jih Gozdarski inštitut v omenjenih dveh konzorcijih opravlja, so opredeljene glede na vrsto
rastlin, in sicer na gozdno drevje, lesnate rastline
ter lesen pakirni material.
Gozdarski inštitut Slovenije s svojimi strokovnjaki in diagnostiki na področju varstva gozdov
predstavlja diagnostično središče za varstvo gozdov
v Sloveniji, z imenovanjem GIS v konzorcij Nacionalnih referenčnih laboratorijev Slovenije pa je
izkazano zaupanje v njegovo delo na področju
zdravja gozdov.

Več informacij: https://www.gov.si/teme/laboratoriji-za-skodljive-organizme-rastlin/
Spletna stran NRL glive in oomicete: http://www.
nrl-glive.si/
Spletna stran NRL insekti in pršice: https://nrl-insekti.si/

dr. Barbara Piškur
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Slika: Gozdarski inštitut Slovenije je del dveh nacionalnih referenčnih laboratorijev za škodljive organizme rastlin (foto: arhiv
VARGO, GIS)
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Gozdarstvo v času in prostoru
Mednarodno leto zdravja rastlin 2020
Generalna skupščina Združenih narodov je
leto 2020 razglasila za Mednarodno leto zdravja
rastlin.
Mednarodno leto zdravja rastlin poudarja
pomen ohranjanja zdravih rastlin na ekosistemskem in družbenem nivoju ter ozavešča o pomenu
zdravstvenega varstva rastlin ter o ukrepih in
mehanizmih, s katerimi preprečujemo vnose
in razširjanje rastlinskih bolezni in škodljivcev.
Posebna pozornost je namenjena mednarodni
trgovini in preprečevanju vnosa novih tujerodnih
škodljivcev in bolezni, ki bi lahko prinesli velike
ekonomske, okoljske in socialne posledice. Rastlinske bolezni in škodljivci se zaradi spremenjenih
klimatskih razmer že širijo na nova področja tudi
kot posledica velike rasti mednarodne trgovine
in globalizacije.
Ob praznovanju Mednarodnega leta zdravja
rastlin izpostavljamo tudi pomen ohranjanja
zdravih gozdov, ki so zaradi posledic delovanja
človeka v svetovnem merilu čedalje bolj na udaru.

376

Manj odporni so tudi na naraščajoče število novih
tujerodnih bolezni in škodljivcev gozdnega drevja.
V Sloveniji je za zdravje rastlin pristojna Uprava
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Zdravstveno varstvo rastlin pa je organizirano
preko pooblaščenih inštitucij, med katerimi sta
tudi Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za
gozdove Slovenije.
Tudi v luči Mednarodnega leta zdravja rastlin
poskrbimo za zdrave gozdove naše prihodnosti!
Varujmo rastline, naš vir življenja.
Več: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/mednarodno-leto-zdravja-rastlin/
Simon Zidar
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Uvodnik
Etično ravnanje naj bo vtkano v naše
vsakodnevno delovanje
Leto 2020 zaključujemo z objavo Gozdarskega etičnega kodeksa, ki ga je za svoje člane
sprejela Zveza gozdarskih društev Slovenije, v okviru katere izhaja tudi revija Gozdarski
vestnik. Etični kodeks na načelni ravni postavlja smernice, kako naj gozdar ravna pri
vsakodnevnem delu v stroki. Zapisan je predvsem kot vodilo za izbiro pravilne strokovne
odločitve na podlagi vesti in strokovnih norm. Naslanjanje na kodeks je še posebno
potrebno v primerih, kjer do želenega cilja vodi več poti, sama izvedba in končni rezultat
pa sta težko preverljiva. Kot so zapisali avtorji kodeksa, človek ima etično držo ali pa
je nima. Tako v gozdarski stroki kot tudi v širši družbi si želimo prevladujočo večino
posameznikov s čutom za etično ravnanje z ljudmi, živalmi, okoljem in krajino. Hkrati
pa bi si morali nenehno prizadevati, da bi kot družba prepoznali neetična delovanja in
jih tudi ustrezno obravnavali.
Tokrat poleg Gozdarskega etičnega kodeksa objavljamo še tri znanstvene razprave. V
prvem prispevku je predstavljena, glede na rezultate avtorjev, za slovenske razmere najboljša metoda za ocenjevanje gostote jelenjadi na ravni lovskoupravljavskega območja,
in sicer štetja kupčkov iztrebkov. Dobra ocena številčnosti parkljarjev je pomembna
z vidika ustreznega lovnogospodarskega načrtovanja in upravljanja s populacijo.
Drugi prispevek obravnava vpliv vremenskih razmer na pogostnost padanja kamenja.
Raziskava je bila opravljena v Baški grapi, ki je zaradi geološke zgradbe, vremenskih
razmer in tudi številčnosti divjadi zaradi padanja kamenja zelo ogroženo območje. V
raziskavo so bile vključene tri lokacije, ki se med seboj razlikujejo po lastnostih terena
in značilnostih sestoja. Rezultati ovrednotijo različen vpliv proučevanih dejavnikov na
proženje kamenja na posameznih lokacijah. Objavljamo pa tudi nadaljevanje raziskav
rezistografskih meritev gostot lesa na stoječih drevesih. V tokratnem prispevku avtorji
predstavljajo metodologijo in rezultate določitve korekcijskih količnikov, ki so potrebni
za pretvorbo izmerjenih gostot v osnovno gostoto lesa. Rezultati kažejo, da z rezistografsko meritvijo ugotovljena gostota dobro odraža osnovno gostoto lesa. Ugotovitev
je ugodna popotnica za nadaljnji razvoj relativno hitrega in nedestruktivnega merjenja
gostot lesa v naših gozdovih.
Letos je revija Gozdarski vestnik dopolnila 78 let. Skozi osem zvezkov smo bralce poskusili
navduševati nad zadnjimi odkritji in novostmi na področju domačega gozdarstva. V
ta namen je bilo objavljenih 13 znanstvenih razprav, 16 strokovnih razprav in številne
domače novice na področju gozdarstva. Tudi v letu 2020 so kolegi s področja varstva
gozdov obveščali o karantenskih in drugih gozdu nevarnih organizmih. Nadaljevali
smo tudi z rubriko Iz tujih tiskov, skozi katero vam želimo predstaviti izsledke domačih
gozdarskih strokovnjakov, ki so bili objavljeni v mednarodno priznanih strokovnih
revijah. V imenu uredniškega odbora se avtorja uvodnika najlepše zahvaljujeva vsem
avtorjem, recenzentom, naročnikom in drugim podpornikom revije. Tako dolgo
tradicijo revije nam uspeva nadaljevati samo ob zavedanju, da ste vsi – pisci in bralci
revije – ključni za njen obstoj.
dr. Mitja Skudnik in dr. Polona Hafner
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Znanstveni članek
Metoda štetja kupčkov iztrebkov kot optimalen način
ocenjevanja relativnih gostot jelenjadi na lokalni ravni

Pellet group counts as an optimal census method for estimating relative abundance of
red deer (Cervus elaphus) on a local level
Urša FLEŽAR1,2, Klemen JERINA1
Izvleček:
Fležar U., Jerina K.: Metoda štetja kupčkov iztrebkov kot optimalen način ocenjevanja relativnih gostot jelenjadi
na lokalni ravni; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit.
34. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Vedno boljše poznavanje pomena parkljarjev za ekosistem in človeka ter hkrati širjenje teh živalskih vrst v
evropskem prostoru prinaša potrebo po nadgrajevanju in izpopolnjevanju načinov njihovega upravljanja. V Sloveniji se je v zadnjih letih zaradi stopnjevanja konfliktov interesov gozdarske, lovske in kmetijske stroke pojavila
potreba po natančnejšem poznavanju številčnosti domorodnih vrst parkljarjev, še posebno jelenjadi (Cervus
elaphus). V tem prispevku smo opredelili metodo štetja kupčkov iztrebkov s predhodnim čiščenjem kot najbolj
optimalno metodo za ugotavljanje lokalnih gostot jelenjadi in podrobno razložili metodološke korake za uspešno
načrtovanje in izvedbo metode na terenu. Zaključili smo s primerom izvedbe metode v LPN Kompas Peskovci
in predstavili rezultate gostot jelenjadi in srnjadi (Capreolus capreolus) na omenjenem območju, pridobljenimi
z metodo štetja kupčkov iztrebkov.
Ključne besede: prostoživeči parkljarji, jelenjad, Cervus elaphus, srnjad, Capreolus capreolus, štetje kupčkov
iztrebkov, upravljanje prostoživečih živali, monitoring, LPN Kompas Peskovci
Abstract:
Fležar U., Jerina K.: Pellet group counts as an optimal census method for estimating relative abundance of red
deer (Cervus elaphus) on a local leveli; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol. 10.
In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 34 Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text
Marjetka Šivic.
The improvement in knowledge about the importance of wild ungulates for the ecosystem and humans, as well
as the increasing trend in wild ungulates distribution in Europe, calls for upgrades and optimizations in their
management. The need for abundance data of autochthonous ungulates, especially red deer (Cervus elaphus)
in Slovenia has arisen in recent years, mostly due to the human-wildlife conflict occurring in forestry, hunting
and agricultural sectors. In this paper, we argue the pellet group counts with prior plot clearing are the most
optimal census method for estimating local red deer abundance and describe all the methodological phases
for successful planning and execution of the methods on the field. In the end, we give an example of a method
implementation in hunting ground “LPN Kompas Peskovci” and report the abundance estimates based on the
pellet group counts for roe deer (Capreolus capreolus) and red deer in the area.
Key words: wild ungulates, red deer, Cervus elaphus, roe deer, Capreolus capreolus, pellet group counts, wildlife
management, monitoring, LPN Kompas Peskovci
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Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenija
Zavod za gozdove Slovenije. Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
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1
1

UVOD IN RAZISKOVALNI CILJI

INTRODUCTION AND MAIN GOALS
OF THE STUDY

Parkljarji so ekološko in gospodarsko ena ključnih
vrst prostoživečih živali in lahko prek številnih
neposrednih in posrednih vzvodov vplivajo
na svoje okolje in v njem živeče vrste, tudi na
človeka. Evropske vrste parkljarjev (npr. srnjad
Capreolus capreolus, jelenjad Cervus elaphus in
divji prašič Sus scrofa) npr. vplivajo na kroženje
hranil v gozdu, zlasti dušika (Hobbs, 1996), in z
objedanjem grmovne in zeliščne plasti povečujejo
količino svetlobe, ki doseže gozdna tla, kar lahko
spreminja vrstno pestrost in zastopanost rastlin
v podrasti (Boulanger in sod., 2018). Hkrati prinašajo mnogo izzivov in priložnosti za človeka
kot uporabnika naravnih virov, zlasti v gozdnem
prostoru. Povzročajo nekatere konflikte, npr.
poškodbe in škodo na mladju, lupljenje drevja,
škodo na kmetijskih površinah in trke z vozili. Po
drugi strani pa so naše vrste prostoživečih parkljarjev pomemben naravni ekonomski vir (npr.
lov, turizem, divjačina) ter človeku prinašajo tudi
nematerialne koristi (npr. kulturni in estetski vidiki
posameznih vrst, možnost lova v prostem času).
Pomen in vloge populacij parkljarjev v evropskem
prostoru so celovito analizirali Apollonio in sod.
(2017), podobnosti in posebnosti v slovenskem
prostoru pa so povzeli Pokorny in sod. (2017).
V Evropi so se v zadnjih desetletjih po dolgoletnem prelovu populacije prostoživečih parkljarjev
zelo razširile in številčno okrepile, zato so se
povečali tudi njihovi vplivi – želeni in neželeni
(Apollonio in sod., 2010). Zato postaja ocenjevanje številčnosti parkljarjev pomembnejše za
njihovo upravljanje v mnogih državah (Putman
in sod., 2011), vključno s Slovenijo (Jerina in sod.,
2013). Glavni mehanizem upravljanja z divjadjo
je ravno uravnavanje gostot posameznih vrst.
Trenutno so pri nas za spremljanje populacijskih
gostot divjadi v rabi posredni kazalniki, kot jih
predvideva kontrolna metoda (Simonič, 1982;
Adamič in Jerina, 2010). Vendar so v domači
raziskavi raziskovalci (Jerina in sod., 2013) ugotovili, da je uporaba kazalnikov pomembna zlasti
z vidika presoje doseganja »lovskih« interesov in
ekonomike upravljanja ter ožjih ciljev upravljanja
380

gozda, ne pa vselej oz. dovolj tudi z vidika ocenjevanja populacijskih gostot upravljanjih vrst,
saj so kazalniki z gostotami pogosto povezani
preohlapno. Poznavanje vplivov vrste na okolje
in vrednotenje konfliktov s človekom, ki nastajajo
zaradi omenjenih vplivov, v mnogo namenskem
upravljanju in pogosto nasprotujočih si pogledov interesnih skupin ni vselej dovolj za dobro
načrtovanje upravljanja. Glavno priporočilo za
boljše poznavanje stanja populacij divjadi in s
tem nadgradnjo sistema upravljanja z divjadjo
je zato uvedba metod, ki omogočajo zanesljivo
ocenjevanje absolutnih/relativnih populacijskih
gostot prostoživečih parkljarjev in omogoča
ažurno sledenje spremembam številčnosti vrst v
času (Fležar in sod., 2018).
Metodologij, ki omogočajo ocenjevanje številčnosti prostoživečih vrst, je veliko, poleg tega se
njihov nabor in tudi razumevanje njihovih značilnosti še povečuje (npr. Pfeffer, 2016; Flajšman
in sod., 2019). V Evropi je tako za monitoring
parkljarjev v rabi najmanj 18 različnih metod
(Morellet in sod., 2010). Katero metodologijo
bomo izbrali, je v prvi vrsti odvisno od upravljavskega ali raziskovalnega cilja, hkrati pa mora
odločitev upoštevati prednosti in omejitve izvedbe
metode, ki so primerne za dani čas in prostor.
Izbor in način izvedbe najustreznejše metode
sta odvisna tudi od vrste živali in njenih bioloških ter ekoloških značilnosti. V Sloveniji se je v
zadnjih letih za namen učinkovitega upravljanja
prostoživečih parkljarjev pojavila potreba po
boljših podatkih o lokalnih gostotah jelenjadi,
predvsem za območja z večjimi gostotami vrste
(Stergar in sod., 2009), kjer nastajajo ponavljajoči
se konflikti v interesih med gozdarsko, lovsko in
kmetijsko stroko (Hafner in sod., 2016; Jerina,
2017; Jerina in sod., 2017).
Upoštevajoč trenutne potrebe v lovnogospodarskem načrtovanju smo v tem prispevku (1)
utemeljili izbor optimalne metode za namen
ocenjevanja gostot jelenjadi na lokalni ravni
(t.j. na ravni lovskoupravljavskega območja), t.j.
metoda štetja kupčkov iztrebkov s predhodnim
čiščenjem ploskev; (2) natančno smo opredelili
korake v načrtovanju vzorčenja, ki bodo za
potencialne uporabnike izhodišče za vpeljavo
metode na želenem območju; (3) opozorili smo
GozdVestn 78 (2020) 10
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na nekatere težave izvajanja metode na terenu
s predlogi za njihovo premostitev; (4) povzeli
smo rezultate ocen gostot jelenjadi in srnjadi, ki
smo jih z izbrano metodo pridobili na testnem
območju v LPN Kompas - Peskovci.

2
2

METODA ŠTETJA KUPČKOV
IZTREBKOV S PREDHODNIM
ČIŠČENJEM PLOSKEV
PELLET GROUP COUNTS USING
FAECAL ACCUMULATION RATE
APPROACH

Metoda štetja kupčkov iztrebkov je v svetu prepoznana kot zanesljiva metoda za ocenjevanje
lokalnih gostot parkljarjev (Campbellin sod.,
2004; Cromsigt in sod., 2009; Alves in sod.,
2013; Amos in sod., 2014; Soofi in sod., 2017).
Metoda je enostavna, robustna in praktična ter
omogoča pridobivanje podatkov o absolutnih
ali relativnih gostotah populacije izbrane vrste.
Metoda je priljubljena in je pogosto v uporabi
za monitoring številčnosti srnjadi v baltskih
državah (Latvija, Estonija); za enak namen jo
izvajajo tudi na Portugalskem in Švedskem, za
monitoring jelenjadi tudi na Škotskem (Morellet
in sod., 2010). Kot alternativo tej metodi navajajo
štetje iz zraka, kilometrski indeks in daljinsko
vzorčenje (Putman in sod., 2011; Amos in sod.,
2014; Flajšman in sod., 2019). Pogoj za uspešno
izvedbo katerekoli od alternativnih metod, ki
vključuje neposredno opazovanje živali, je dobra
vidljivost oziroma visoka stopnja zaznavnosti na
danem območju (Amos in sod., 2014). V dinarskem prostoru, kjer je velika potreba po podatkih
o relativnih gostotah jelenjadi, tega pogoja ne
moremo izpolniti v dobri meri, saj je kraški teren
izjemno topografsko razgiban, gozdnat in vključuje elemente, ki zmanjšujejo zaznavnost živali
na majhnih razdaljah (predvsem skale). Poleg
tega so naštete metode primernejše za izjemno
velike gostote jelenjadi (npr. 25–30 osebkov/km2),
pri nas pa se gostote od 1.7 do 5.0 osebkov/km2)
(Jerina, 2009; Amos in sod., 2014). Zato ima
metoda štetja kupčkov iztrebkov v našem okolju
marsikatere prednosti pred drugimi metodami
(Flajšman in sod., 2019).
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V osnovi lahko metodo štetja kupčkov iztrebkov
izvajamo na transektih ali na ploskvah. Načeloma
velja, da je štetje na ploskvah primernejša izbira
za ocenjevanje številčnosti parkljarjev v okoljih,
kjer pričakujemo večje gostote, transekti pa so
primernejši za ocenjevanje številčnosti parkljarjev
v območjih z manjšimi pričakovanimi gostotami
(Alves in sod., 2013). Za slovenske razmere, v
katerih se trenutno pojavlja potreba po podatkih o
gostotah jelenjadi, je izvedba metode na ploskvah
primernejša izbira (Kavčič in sod., 2010; Fležar
in sod., 2018). Iztrebki jelenjadi so lažje zaznavni
kot iztrebki srnjadi (Lioy in sod., 2015), vendar je
metodo na območjih, kjer se vrsti pojavljata skupaj,
smotrno uporabiti za ocenjevanje številčnosti
obeh vrst, saj je napor za izvedbo metode za eno
ali obe vrsti praktično enak (na isti ploskvi lahko
štejemo kupčke srnjadi in jelenjadi).
Metodo štetja kupčkov iztrebkov na ploskvah
lahko izvajamo s predhodnim čiščenjem ploskev
ali brez le-tega (ob vzorčenju na transektih lahko
izvajamo le metodo brez predhodnega čiščenja ob
uporabi načel »vzorčenja na daljavo« – distance
sampling). Pri metodi brez predhodnega čiščenja
ploskev moramo imeti natančne podatke o stopnji razgradnje iztrebkov, ki pa je zaradi pestrosti
mikrohabitatov, vremenskih razmer, sprememb
med letnimi časi, prehrane živali ipd. lahko zelo
spremenljiva. Stopnjo razgradnje lahko zanesljivo
izračunamo le z dejanskimi meritvami, kar pa
terja veliko dodatnega dela in izniči vse prednosti
metode. Po drugi strani metoda s predhodnim
čiščenjem ploskev kot vhodni podatek namesto
stopnje razgradnje iztrebkov uporabi čas kopičenja
iztrebkov na ploskvah, ki je enostavno merljiv.
Zato kot ustreznejši način izvedbe metode štetja
kupčkov za potrebe ocenjevanja lokalne številčnosti jelenjadi prepoznavamo način s predhodnim
čiščenjem ploskev (Acevedo in sod., 2008; Alves
in sod., 2013; Fležar in sod., 2018).
Ustreznost metode za potrebe ocenjevanja
številčnosti srnjadi in jelenjadi v Sloveniji so preverili že v več domačih raziskavah (Hiršelj, 2011;
Jerina in sod., 2013; Kavčič in sod., 2010; Paulinič,
2015; Stergar in sod., 2012) in se je izkazala za zelo
obetavno. Hkrati so zaradi neposrednih izkušenj
izvedbe metode v različnih okoljih že izpostavili
njeno občutljivost za različne vire napak, ki izvirajo
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iz neenakomerne razporejenosti živali v okolju,
razlik v iztrebljanju v različnih habitatih, razlik
v premikanju živali glede na okoljske dejavnike
(motnje, medvrstni odnosi , letni čas), uspešnosti
zaznavanja ali iprepoznave iztrebkov in razlik v
stopnji njihove razgradnje (Kavčič in sod., 2010;
Stergar in sod., 2012). Vendar je take napake
mogoče omiliti z dobro načrtovanim vzorčenjem,
predvsem z določanjem ustrezne velikosti vzorca
in prostorske razporeditve vzorčnih ploskev. Poleg
tega lahko ocene gostot parkljarjev, pridobljene z
uporabo metode štetja kupčkov iztrebkov, znatno
izboljšamo naknadno – s kombinirano metodo
s podatki o odvzemu (Stergar in sod., 2012).
Metoda je zato po naši oceni zelo primerna izbira
za monitoring relativne številčnosti jelenjadi in
srnjadi na lokalni ravni v Sloveniji.

2.1 Načrtovanje vzorčenja za izvedbo
metode štetja kupčkov iztrebkov s
predhodnim čiščenjem ploskev na
izbranem območju

2.1 Sampling design for the implementation
of the pellet group counts with prior plot
clearing

Prvi korak uporabe metode štetja kupčkov iztrebkov je določanje intenzivnosti vzorčenja (števila
in velikosti vzorčnih ploskev), ki bo omogočila
želeno natančnost ocene številčnosti. Natančnost
ocene je boljša, ko je njen interval zaupanja ožji,
kar dosežemo z večjo intenzivnostjo vzorčenja.
Natančnost ocene je pogojena tudi s homogenostjo okolja, na katero sicer ne moremo vplivati,
lahko pa v večji heterogenosti okolja z vzorčnim
pristopom (stratifikacija) izboljšamo natančnost
ocene. Z drugimi besedami: napaka ocene se
zmanjšuje z večanjem števila vzorčnih ploskev in
manjšo razliko ocenjenih gostot med ploskvami.
V teoriji bi torej želeli štetje kupčkov iztrebkov
opraviti na čim več čim večjih vzorčnih ploskvah,
da bi bile ocene gostot srnjadi in jelenjadi čim
bližje dejanskim (pravim) gostotam.
Vendar pa smo v praksi velikokrat omejeni
s časom in sredstvi, zato je treba metodo optimizirati in izbrati ravno prav velik vzorec, da
omogoča izračun še zadovoljivo kakovostne ocene
gostot. Prav tako a-priori niso znane variabilnosti
gostot med ploskvami. Za omenjene podatke bi
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bilo pred vzorčenjem potrebno preliminarno
(testno) vzorčenje (Neff, 1968; Alves in sod., 2013;
Amos in sod. 2014), s katerim bi določili napako
ocene povprečnih vrednosti, na podlagi tega pa
prilagodili velikost vzorca, s katerim bi dosegli
dovolj dobro oceno povprečja populacijeLahko
uporabimo tudi že obstoječe podatke o lokalnih
gostotah, če so za izbrano območje na voljo (npr.
rekonstrukcije velikosti populacij na osnovi
odvzema (npr. Jerina in sod., 2013)).
V pričujoči raziskavi smo imeli recentne podatke
o lokalnih gostotah jelenjadi, pridobljenimi z
metodo štetja kupčkov iztrebkov, ki so bili zbrani
na območju lovišča s posebnim namenom Kompas
- Peskovci (LPN Kompas) (Paulinič, 2015). LPN
Kompas obsega mozaično kmetijsko-gozdnato
krajino na skrajnem SV delu Slovenije. Hkrati smo
imeli na voljo podatke o gostotah jelenjadi z bolj
strnjenih gozdnatih območij (Kočevska, Snežnik,
Pohorje) (Stergar in sod., 2012). Ker so gostote
jelenjadi v LPN Kompas ene izmed največjih v
Sloveniji in ker je veliko tudi trenj glede višine
odstrela, je bilo območje zaradi zanimanja za relativne gostote jelenjadi in pestrosti okolja primerna
izbira za izvajanje metode štetja kupčkov iztrebkov.
Na podlagi že obstoječih podatkov smo preverili: i)
kako določimo optimalno velikost vzorca, ii) ali je
ocena populacijske gostote na različnih območjih
odvisna od prostorske razgibanosti ali od velikosti
vzorca in iii) razlike v načrtovanju vzorčenja v
enotnem ali razgibanem okolju.
2.1.1 Določanje velikosti vzorca
2.1.1 Determining sample size

Najprej smo na podlagi obstoječih podatkov o
lokalnih gostotah jelenjadi (Stergar in sod., 2012;
Paulinič, 2015) preverili, kako se natančnost
ocene gostot jelenjadi spreminja z velikostjo
vzorca (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 in 100
vzorčnih ploskev). Velikost vzorca smo spreminjali
z metodo ponovnega vzorčenja s ponavljanjem
(ang. »bootstrap«) in izračunali posamezne vrednosti standardne napake aritmetične sredine za
različno velike vzorce pri dveh različnih stopnjah
tveganja; α = 5 % in α = 10 %. Z večjo velikostjo
vzorca se veča natančnost ocene gostote, s tem
da je pri večji stopnji tveganja in enaki velikosti
vzorca manjša napaka ocene (Slika 1).
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Slika 1: Vpliv velikosti vzorca (števila vzorčnih ploskev) na relativno »točnost« ocen (t.j. standardna napaka
aritmetične sredine) gostot jelenjadi pri različnih stopnjah tveganja (α = 5 % in α = 10 %)
Figure 1: The effect of sample size (the number of sampling plots) on relative »accuracy« of red deer density estimate
(the standard error of the mean) at different risk levels (α=5 % in α=10 %)

Intenzivnost vzorčenja med monitoringom
lahko sproti prilagajamo glede na definirane
upravljavske cilje in rezultate analiz predhodnih
vzorčenj, vendar moramo ustrezno ohranjati
iste lokacije vzorčnih ploskev med leti. Slika 1
lahko pomaga oceniti, koliko vzorčnih ploskev
potrebujemo za želeno natančnost ocene. V
primeru spreminjanja števila vzorčnih ploskev
moramo biti pazljivi na intepretacijo podatkov in
primerjavo ocen med leti. Natančneje, zanesljivo
lahko primerjamo ocene gostot, pridobljene z
različno velikimi vzorci, upoštevajoč njihovo
napako, ki jo izraža standardna napaka ali širina
intervala zaupanja.
2.1.2 Načrtovanje vzorčenja v homogenih ali
heterogenih okoljih
2.1.2 Sampling planning in homogeneous and
heterogeneous environments

Pomemben vidik načrtovanja vzorčenja je tudi
pestrost okolja, v katerem načrtujemo vzorčenje.
Pestrost okolja se lahko izraža v razporeditvi
živali v prostoru, mejah lovišč, topografiji ali
drugih spremenljivk (Neff, 1968). Ker imamo
za Slovenijo dobre lovne statistike, je primerna
GozdVestn 78 (2020) 10

spremenljivka tudi količina odvzema jelenjadi
(iz Osrednjega Slovenskega registra velike lovne
divjadi in velikih zveri) ali modelne gostote
jelenjadi (Stergar in sod., 2009a; 2012), saj obe
oceni dobro sovpadata z dejanskimi gostotami. Če
vzorčenje načrtujemo v nepestrih razmerah, lahko
lokacije vzorčnih ploskev izberemo naključno na
celotnem območju. V nasprotnem primeru je smiselno upoštevati učinek pestrosti na razlike v rabi
prostora živali in območje razdeliti na stratume,
ploskve pa naključno izbirati znotraj vsakega
stratuma posebej, pri čemer kot spremenljivko
za stratificiranje uporabimo preliminarne ocene
gostot ciljne vrste monitoringa. S takim načinom vzorčenja moramo za izračun povprečnih
vrednosti za celotno območje odstraniti učinke
stratifikacije. To naredimo z uporabo regresijske
funkcije, ki omogoča napoved vrednosti odvisne
spremenljivke – v našem primeru gostote iz
kupčkov iztrebkov, iz dane vrednosti neodvisne
spremenljivke – izbrane spremenljivke. Definicija
stratumov je odvisna od spremenljivke, ki jo
določimo za merilo stratificiranega vzorčenja. V
primeru stratifikacije v različnih habitatnih tipih
je vsak habitatni tip svoj stratum, medtem ko za
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stratifikacijo na podlagi podatkov o odvzemu
lahko izvedemo na 2–10 stratumih (Stergar in
sod., 2012; Paulinič, 2015; Fležar in sod., 2018).
2.1.3 Odvisnost velikosti vzorca od razlik v
prostoru
2.1.3 Dependence of the sample size on the
spatial variability

Zaradi razlik v prostoru in (posledično) lokalnih
gostotah jelenjadi na območjih prejšnjih raziskav
nas je zanimalo, ali je od razlik odvisna tudi optimalna velikost vzorca. Razlike v prostoru pomeni
večjo spremenljivost v številu preštetih kupčkov
med ploskvami, torej večjo standardno napako
aritmetične sredine ocene gostot. Pričakovali smo,
da bo na območjih z večjimi gostotami potreben
manjši vzorec za enako natančnost ocene. Odvisnost ocene gostot z razlikami v prostoru smo
opredelili na podlagi regresijske analize. Vendar
pa so se z naraščajočo gostoto jelenjadi med
območji zelo počasi zmanjševale napake ocene
gostote. Gostota tako pojasni le majhen delež
(3 %) variacije v standardni napaki aritmetične

sredine (R2 = 0,033 in p = 0,819). »Lokalna« gostota
populacije zato ni bila najprimernejše merilo za
ocenjevanje ustrezne velikosti vzorca. Notranja
raznolikost območij je velika, zato vzorčnih
populacij jelenjadi ne smemo obravnavati pod
predpostavko homogenih lokalnih gostot.
Ker bi lahko na zanesljivost ocen lokalnih
gostot divjadi vplivala tudi sama izbira statistične
metode za ocenjevanje gostot, smo preverili še
razliko v zanesljivosti ocen z izračuni z uporabo
klasične statistike in metode »bootstrap«. Slednja
je teoretično ustreznejša (saj nima predpostavk),
je pa zahtevnejša in zato manj primerna za rabo
v praksi. V primeru »nenormalne« porazdelitve
podatkov iz meritev klasična statistika namreč ne
daje nujno zanesljivih ocen (razlika se manjša z
velikostjo vzorca). Med dvema metodama skoraj ni
razlik (Slika 2), kar pomeni, da že z enostavnejšo
klasično statistiko lahko dosežemo dovolj zanesljive ocene lokalnih gostot in drugih populacijskih
parametrov. Ugotovitve so skladne z izsledki
drugih raziskovalcev (npr. Amos in sod., 2014).

Slika 2: Zanesljivost ocene gostote jelenjadi v Sloveniji (izražena s standardno napako ocene aritmetične sredine
za α = 5 %) pri različno velikih vzorcih z uporabo dveh različnih metod – klasične statistike in »boostrappinga«
Figure 2: The reliability of the density estimate for red deer in Slovenia (shown as the standard error with α=5 %)
at different sample sizes using two different approaches; the statistical analysis of existing data and bootstrapping.
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2.2 Priporočila za optimalno rabo
metode na terenu

2.2 Recommendations for the optimal
method use in the field

Praviloma metodo štetja kupčkov iztrebkov s
predhodnim čiščenjem ploskev izvajamo v zimskem obdobju, ko je čas kopičenja iztrebkov lahko
najdaljši (zaradi počasnerazgradnje), na dveh
ploskvah znotraj vzorčnega kvadranta v velikosti 1
x 1 km2 z vnaprej določeno lokacijo, medsebojno
oddaljenostjo in velikostjo (za opis podrobnosti
glej Stergar in sod., 2012; Fležar in sod., 2018). Z
vidika statistične obdelave podatkov je vzorčenje
na dveh ploskvah na kvadrant natančnejše in
omogoča povprečno oceno znotraj vzorčnega
kvadranta z manjšo standardno napako. Prav tako
je smiselno za izračun relativnih populacijskih
gostot za dano območje uporabiti povprečne
vrednosti za vzorčni kvadrant (Preglednica 1).
Pred izvedbo metode na terenu moramo
predhodno preveriti, da izbrane ploskve niso na
neprimernih lokacijah. Za preverjanje uporabljamo čim novejše posnetke DOF (»digital ortofoto«), ki omogočajo natančne ažurne prostorske
podatke o krajini. Kot neprimerne lokacije štejemo
prostor, v katerem bi se živali lahko zadrževale,
vendar ne bi zaznali njihovih iztrebkov (npr. ceste,
vlaka, naselja, košen travnik ali obdelovalna njiva)
ali prostor, kjer se kupčki čezmerno kopičijo
Preglednica 1: Standardna napaka ocene aritmetične
sredine gostot jelenjadi pri 10 % stopnji tveganja in enaki
velikosti vzorca (50 vzorčnih kvadrantov) za vzorčenje
na dveh ali na eni vzorčni ploskvi znotraj kvadranta
in za uporabo povprečnih vrednosti na nivoju vzorčne
ploskve ali kvadranta
Table 1: Standard error of the arithmetic mean for red
deer density estimates at 10% risk level at a fixed sample
size (50 sampling quadrants) for sampling on two or one
sample plot within the quadrant and for using mean
values at the level of sampling plot or sampling quadrant.
Napaka ocene
aritmetične sredine
dve vzorčni ploskvi
na kvadrant

0,213

ena vzorčna ploskev
na kvadrant

0,238

povprečje na ploskev

0,363

povprečje na kvadrant

0,295
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(npr. krmišče). Take ploskve vnaprej izločimo in
nadomestimo z drugimi znotraj istega ali drugega
kvadranta. Če šele na terenu ugotovimo, da je
ploskev na neprimerni lokaciji, jo a) premaknemo
na čim bližje primerno mesto, npr. ob cesto, b)
nadomestimo z rezervno, npr. če je na krmišču ali
c) zrcalimo čez gozdni rob, npr. če je zunaj gozdnega prostora (Stergar in sod., 2012). Na odprtih
površinah namreč že v fazi zakoličevanja naletimo
na težavo, saj je klasično trajno označevanje oglišč
ploskve z železnimi količki, ki ga uporabljamo v
gozdnem prostoru, na odprtem neprimeren način
označevanja. Količki bi namreč lahko povzročili
poškodbe mehanizacije za obdelovanje površin.
Zato jih lahko zvijemo ob tla, kar pa otežuje
najdbo ploskev ob spomladanski vrnitvi, saj so
zaviti količki praktično neopazni. Vse ploskve, ki
so bile v naših raziskavah (Fležar in sod., 2018) v
odprti krajini, so bile na površinah, ki so bile jasno
namenjene obdelovanju; košeni travniki, orane
njive ali zasajena polja. V času nastajanja kupčkov
so kljub majhni kmetijski dejavnosti na ploskvah
v zimskem času potekala dela; sajenje, oranje, do
neke mere je do pomladi tudi zrasla vegetacija
(trava, ozimno žito, poljščine). Zaradi takih
težav predlagamo, da se metodo izvaja izključno
v gozdnem prostoru. Tako si olajšamo vzorčenje
in se izognemo morebitnim konfliktom, hkrati pa
ne zmanjšamo kakovosti podatkov, saj domači
telemetrijski podatki kažejo, da je raba prostora
jelenjadi v 100-metrskem pasu na obeh straneh
gozdnega roba okvirno zrcalna (Jerina, 2012).
Pomemben korak izvedbe metode je tudi
določitev velikosti in oblike vzorčne ploskve. Večja
kot je ploskev, več časa porabimo za njen pregled,
vendar se z velikostjo veča tudi število na njej
najdenih kupčkov. Kot najboljši kompromis med
porabo časa in »vrednostjo« ugotovljenih podatkov
so se izkazale ploskve v velikosti 10 × 20 metrov.
Če je ploskev na primerni, vendar nepregledni
lokaciji, npr. robidovje ali gošča, jo lahko zmanjšamo, vendar na najmanj 10 x 10 m. Tak teren
namreč ne preprečuje dostopa parkljarjem, kar
potrjuje tudi relativno veliko zaznanih kupčkov
na ploskvah v robidovju, še posebno od srnjadi.
Ko ploskev pred začetkom vegetacijske sezone
zakoličimo, jo očistimo kupčkov iztrebkov (jih
pohodimo in uničimo), oglišča pa trajno ozna385
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čimo. Tekom zime bodo živali prečkale ploskev
in se na njej iztrebljale, kupčki iztrebkov pa se
kopičili in se v nizkih temperaturah ohranili do
pomladi, ko jih bomo na ploskve prišli prešteti.
Pred štetjem kupčkov moramo določiti, kaj je
kupček iztrebkov, in merilo standardizirati med
vsemi izvajalci metode. Acevedo in sod., 2008, priporočajo omejitev kupčka na najmanj 20 bobic za
največjo natančnost relativne ocene populacijske
gostote, medtem ko Laing in sod., 2003, definirajo
kupček, ko vsebuje šest ali več bobic. Slednje smo
uporabili za merilo kupčka tudi optimizacijo
metode, izvedene v sklopu pričujoče raziskave
(Fležar in sod., 2018). Iz preštetih kupčkov s
poznavanjem stopnje iztrebljanja (20 kupčkov
na dan za srnjad in 25 za jelenjad (Kavčič in sod.,
2010)) lahko po enostavni enačbi (Eberhardt in
Etten, 1956) izračunamo relativno gostoto jelenjadi
oz. srnjadi na izbranem območju.
Preštevanje kupčkov moramo brezpogojno
omejiti na vnaprej določene vzorčne ploskve.
Celoten postopek določanja števila in razporejenosti vzorčnih ploskev je namenjen temu, da
uporabimo čim bolj reprezentativen vzorec, ki
bo dejansko odseval stanje v populaciji. Zato ne
smemo odstopati od načrta vzorčenja, ki si ga
postavimo, in si ne smemo dopustiti, da v primeru
zahtevnega terena, mikrolokacijskih posebnosti
ali našega počutja vzorčenje priredimo in tako
zberemo pristranske podatke.

3

3

POVZETEK REZULTATOV
ŠTETJA KUPČKOV IZTREBKOV
JELENJADI IN SRNJADI V LPN
KOMPAS - PESKOVCI
A SUMMARY OF THE RESULTS OF
RED DEER AND ROE DEER PELLET
GROUP COUNTS IN HUNTING
GROUND »KOMPAS PESKOVCI«

Z uporabo opisane metode štetja kupčkov iztrebkov, ki smo jo v sezoni 2017-2018 izvajali na
območju LPN Kompas, smo ocenili gostoto

jelenjadi in srnjadi na tamkajšnjem območju.
S poznavanjem časa akumulacije iztrebkov na
vzorčnih ploskvah (število dni od postavitve
oziroma »čiščenja« vzorčnih ploskev do štetja
nakopičenih kupčkov iztrebkov) in privzeti stopnji
iztrebljanja obeh vrst (Kavčič in sod., 2010) smo
lahko preko enostavne enačbe [1] pridobili oceno
gostote v vzorčnih kvadrantih.
Le-te smo prek regresijske enačbe (glej poglavje
3. b), ki je omogočala »odstranitev« učinkov
prostorske stratifikacije pri načrtovanju vzorčenja,
»ekstrapolirali« tudi v kvadrante brez vzorčnih
ploskev (Fležar in sod., 2018). Na koncu smo
izračunali povprečne gostote jelenjadi in srnjadi
na celotnem območju LPN Kompas (Slika 3).
Gostote smo primerjali z gostotami, ki so bile
ocenjene na osnovi odvzema teh vrst v istem
obdobju, in ugotovili, da so gostote populacij
obeh vrst v primeru uporabe podatkov iz odvzema
podcenjene (Preglednica 2). To pomeni, da samo
iz podatkov o odvzemu ni mogoče vselej neposredno sklepati o dejanskih gostotah populacij
jelenjadi ali srnjadi.
Preglednica 2: Povprečne gostote jelenjadi in srnjadi
z uporabo metode štetja kupčkov iztrebkov l. 2017 in
uporabe podatkov iz odvzema s pripadajočimi intervali
zaupanja. Povzeto po Fležar in sod. (2018).
Table 2: The mean density estimates with confidence
intervals for red deer and roe deer in 2017 using pellet
group counts combined with data on hunting bags.
Extracted from Fležar et al. (2018).
Vrsta

Vir podatkov

Gostota z
intervalom
zaupanja

Jelenjad

odvzem

6,54 ± 0,77

štetje kupčkov
iztrebkov

14,07 ± 1,13

Srnjad

odvzem

3,24 ± 0,24

štetje kupčkov
iztrebkov

19,94 ± 1,62

Enačba [1]
Equation [1]
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Slika 3: Gostote jelenjadi (zgoraj) in srnjadi (spodaj) na območju LPN Kompas Peskovci, pridobljene z metodo štetja
kupčkov iztrebkov. Obe karti prikazujeta gostote, stratificirane v deset razredov. Povzeto po Fležar et al. (2018).
Figure 3: Red deer (above) and roe deer (below) densities in the hunting ground LPN Kompas Peskovci, calculated
from pellet group counts. The densities for both species are stratified in 10 classes. Extracted from Fležar et al. (2018).
GozdVestn 78 (2020) 10
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ZAKLJUČKI

CONCLUSIONS

Metoda štetja kupčkov iztrebkov s predhodnim
čiščenjem ploskev omogoča dovolj zanesljivo
ocenjevanje gostot jelenjadi na lokalni ravni. Čeprav
nekatere predpostavke ostajajo nepreverjene, npr.
stopnja iztrebljanja je privzeta po literaturi, ugotavljamo, da podatki o številu kupčkov iztrebkov
dovolj natančno odsevajo dejansko relativno gostoto
vrste. S primernim številom in razporejenostjo
vzorčnih ploskev zato lahko na izbranem območju
z relativno majhnimi sredstvi dosežemo rezultate,
ki bistveno izboljšajo naše trenutno poznavanje
številčnosti populacij divjadi. Vpeljavo metode
štetja kupčkov iztrebkov s predhodnim čiščenjem
ploskev prepoznavamo kot potencialno pomemben
dodatek v kontrolni metodi ter ključno dopolnilo
obstoječim kazalnikom in s tem načrtovanja
upravlja s populacijami jelenjadi.

5

POVZETEK

Parkljarji so ekološko in gospodarsko ena ključnih
vrst prostoživečih živali in lahko prek številnih
neposrednih in posrednih vzvodov vplivajo na
svoje okolje in v njem živeče vrste, tudi na človeka.
Zato ocenjevanje številčnosti parkljarjev postaja
pomembnejše za njihovo upravljanje v mnogih
državah (Putman in sod., 2011), vključno s Slovenijo (Jerina in sod., 2013). Glavno priporočilo za
boljšo nadgradnjo sistema upravljanja z divjadjo
je zato uvedba metod, ki omogočajo zanesljivo
ocenjevanje absolutnih/relativnih populacijskih
gostot prostoživečih parkljarjev in ažurno sledenje
spremembam številčnosti vrst v času.
Upoštevajoč trenutne potrebe v lovnogospodarskem načrtovanju zato v tem prispevku najprej
utemeljimo izbor optimalne metode za namen
ocenjevanja gostot jelenjadi na lokalni ravni (t.j.
na ravni lovskoupravljavskega območja). Glede
na razmere v Sloveniji in habitat, v katerem
jelenjad živi, metodo štetja kupčkov iztrebkov s
predhodnim čiščenjem ploskev utemeljimo kot
najustreznejšo. V prispevku nato natančno opredelimo korake v načrtovanju vzorčenja, ki bodo
za potencialne uporabnike izhodišče za vpeljavo
metode na želenem območju. Na podlagi že
obstoječih podatkov štetja kupčkov iztrebkov smo
388

pokazali, da lahko vnaprej določimo optimalno
velikost vzorca glede na želeno točnost ocen gostot
in sprejemljivo stopnjo tveganja. Pokazali smo
tudi, če vzorčenje načrtujemo v enakomernih razmerah, lahko lokacije vzorčnih ploskev izberemo
naključno na celotnem območju. Sicer je smiselno
upoštevati učinek raznolikosti na razlike v rabi
prostora živali in območje razdeliti na stratume,
ploskve pa naključno izbirati znotraj vsakega
stratuma posebej, pri čemer kot spremenljivko
za stratificiranje uporabimo preliminarne ocene
gostot ciljne vrste monitoringa. Potrdili smo tudi,
da že z enostavnejšo klasično statistiko lahko
dosežemo dovolj zanesljive ocene lokalnih gostot
in drugih populacijskih parametrov.
Z vidika statistične obdelave podatkov lahko
utemeljimo, da je vzorčenje na dveh ploskvah v
velikosti 10 x 20 m na kvadrant v velikosti 1 x 1
km natančnejše in omogoča povprečno oceno
znotraj vzorčnega kvadranta z manjšo standardno
napako. Prav tako je smiselno za izračun relativnih
populacijskih gostot za dano območje uporabiti
povprečne vrednosti za vzorčni kvadrant. V
prispevku smo opozorili tudi na nekatere težave
izvajanja metode na terenu s predlogi za njihovo
premostitev; izpostavili smo pomen vzorčenja
pozimi, izogibanje odprtih površin za izbor
lokacij, postavitev ploskev na vnaprej določenih
lokacijah in usklajevanje med popisovalci, da bi
metodo standardizirali.
Na koncu prispevka smo vse ugotovitve optimizacije načrtovanja in izvedbe metode ilustrirali še
na praktičnem primeru. Povzeli smo rezultate ocen
gostot jelenjadi in srnjadi, ki smo jih izračunali
na podlagi podatkov, pridobljenih s štetjem kupčkov iztrebkov s predhodnim čiščenjem ploskev
v zimskem obdobju na raznolikem območju v
LPN Kompas - Peskovci v zimi 2017–18. Ugotovljene gostote smo primerjali z gostotami, ki so
bile ocenjene na osnovi odvzema teh vrst v istem
obdobju in ugotovili, da so gostote populacij obeh
vrst v primeru uporabe podatkov iz odvzema
podcenjene. S tem izračunom pokažemo, da
metodo štetja kupčkov iztrebkov s predhodnim
čiščenjem ploskev prepoznavamo kot potencialno pomemben dodatek v kontrolni metodi ter
ključno dopolnilo obstoječim kazalnikom in s
tem načrtovanja upravlja s populacijami jelenjadi.
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5

SUMMARY

Ungulates are ecologically and economically one of
the key species of wild animals and can affect their
environment, the other wildlife and even human,
through numerous direct and indirect levels.
Therefore, the abundance estimation of ungulates is becoming increasingly important for their
management in numerous countries (Putman et
al., 2011) including Slovenia. The main recommendation for a better upgrade of the game
management system is, therefore, the introduction
of methods which enable reliable estimation of
the absolute or relative population densities of the
wild ungulates and prompt following the changes
of the species abundance in time.
Taking into account the current needs in
the wildlife management, we first explain the
selection of the optimal method for estimating
red deer densities on the local level (i.e. on the
level of a game management area). Considering
the situation in Slovenia and the habitat the red
deer inhabits, we first argument why the method
of pellet group counts with the prior plot clearing
is the most appropriate method. Furthermore, we
describe the steps in the sampling design which
represent the starting point for the potential users
wishing to implement the method into a desired
area . Based on the already existing data on pellet
group counts, we show that one can determine the
optimal sample size in advance by considering the
required accuracy of the density estimations and
acceptable error. We also show that sampling in
homogenous conditions sampling plots should be
distributed randomly over the entire area. On the
other hand, it makes sense to consider the impact
of heterogeneity on the differences in the spatial
use of the animals and divide the area into strata
and select the plots randomly within every stratum
separately. In this case, the preliminary estimations
of the target species density monitoring can serve
as the variable used for stratifying. Finally, we show
that traditional simple statistical tests allow us
to achieve sufficiently reliable estimations of the
local densities and other population parameters.
From a statistical aspect, sampling on two plots
of 10 x 20 m per quadrant of 1 x 1 km enables
us to use the mean values per sampling quadrant
GozdVestn 78 (2020) 10

rather than er sampling plot and produce a smaller
standard error. It is also reasonable to apply mean
values for the sampling quadrant for calculating
relative population densities for the given area.
Furthermore, we further point out some problems
in implementing the method in the field and
provide with propositions for overcoming them;
we set out the significance of sampling in winter,
avoiding open areas for selecting the locations,
setting the plots on locations that are determined in
advance, and coordinating the teams of observers
to standardize the method.
At the end of our study, we illustrate all the findings for the method optimization and execution
in a practical case. We summarize the results of red
deer and roe deer density estimations based on the
data, acquired through pellet group counts with
the prior plot clearing in a heterogeneous area of
LPN Kompas – Peskovci during winter 2017-18.
We compared these densities with the densities
estimated on the basis of hunting bags in the same
period and we found that the population densities
of both species are underestimated if hunting bags
data was used. With this comparison we show that
the method of pellet group counts with the prior
plot clearing can be a potentially important addition for the adaptive wildlife management and a
key supplement to the existing indexes used there
and, thereby, to the red deer management as such.
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Znanstveni članek
Vpliv vremenskih razmer na pogostost padanja kamenja
v Baški grapi
The Effect of Weather Conditions on Rockfall Frequency in Baška Grapa
Blaž REKANJE1, Milan KOBAL2
Izvleček:
Rekanje B., Kobal M.: Vpliv vremenskih razmer na pogostost padanja kamenja v Baški grapi; Gozdarski vestnik,
78/2020, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 23. Prevod Breda Misja, jezikovni
pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic
Na podlagi terenskih popisov na treh testnih območjih v Baški grapi ter merjenj meteoroloških spremenljivk
smo analizirali vpliv vremena na pogostost padanja kamenja. Za poenotenje podatkov smo v ArcMap za vsak
testni objekt (Klavže, Loje 1 in Loje 2) izračunali prispevno območje in površino morebitnih izvorov kamenja.
Rezultati linearnega regresijskega modela niso pokazali statistično značilnih odvisnosti med pogostostjo padanja
kamenja in meteorološkimi spremenljivkami na enem testnem območju. Količina padavin pozitivno vpliva na
pogostost padanja kamenja na dveh testnih območjih ter v vseh kategorijah izvora (iz brežine, od daleč). Z višanjem temperature zraka in tal se na dveh testnih območjih in vseh kategorijah izvora manjša pogostost padanja
kamenja. Količina padavin ter temperature zraka in tal bolj vplivajo na pogostost padanja kamenja z brežine
kot višje iz izvorov. V raziskavi nismo potrdili statistično značilnega vpliva vetra na pogostost padanja kamenja.
Ključne besede: Padajoče kamenje, vreme, linearna regresija, Baška Grapa
Abstract:
Rekanje B., Kobal M.: The Effect of Weather Conditions on Rockfall Frequeny in Baška Grapa; Gozdarski vestnik
(Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol 10. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 23.
Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
We analysed the connection between weather and the frequency of rockfall based on field inventory on three
test sites. To standardize the data, we calculated watershed and area of possible rockfall sources (Klavže, Loje
1 and Loje 2) in ArcMap for each test site. The results of the linear regression test showed no statistical significance between the frequency of rockfall and weather variables at one test site. Precipitation is positively linked
with the frequency of rockfall at two test sites and all categories of the source. With the rise of air and ground
temperatures the frequency of rockfall at two test sites and all categories of source declines. Precipitation, air and
ground temperature have a greater effect on the frequency of rockfall from the strand than from higher source
areas. No statistically significant correlation was found between the wind and rockfall frequency.
Keywords: rockfall, weather, correlation, linear regression, Baška Grapa
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UVOD

INTRODUCTION

Padajoče kamenje je naraven in dinamičen proces,
ki zajema odlom in padanje skal različnih velikosti po pobočju (National ..., 2019). Razlikujemo
med primarnim padanjem kamenja, kjer se premikajo sveže odlomljeni deli kamnin, ter med
sekundarnim padanjem že prej odlomljenih in
premaknjenih delov hribin (Skaberne, 2001).
Posebnost padajočega kamenja je, da gre za

1
2

hipen dogodek, ki pa po navadi vpliva na manjše
površine (Volkwein in sod., 2011).
Območje padajočega kamenja lahko razdelimo
na tri dele: območje izvora, območje premeščanja
in območje odlaganja. Najstrmejši del je največkrat
območje izvora, kjer se del kamnine odlomi in
začne padati, poskakovati, drseti ali se kotaliti.
Območje premeščanja je del, kjer kamen pridobi
največje hitrosti in višine odbojev od tal in ima
zato najbolj uničevalne učinke. Če kamen ne

Klavže 1, 5216 Most na Soči, Slovenija
Biotehniška fakulteta. Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenija

* dopisni avtor: blaz.rekanje@gmail.com
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izgubi svoje kinetične energije ob trku z različnim
ovirami, se ustavi zaradi manjšega naklona na
območju odlaganja (Dorren in sod., 2007).
Drevesa različno vplivajo na padajoče kamenje.
Na območju izvora so drevesa velikokrat sprožilni
dejavnik, saj zaradi rasti korenin nastajajo in se
širijo že obstoječe razpoke v hribini. Premikanje
krošenj in debel v vetru še dodatno vpliva na
premikanje korenin in s tem na proženje kamnov
(Slika 1). Drevesne korenine v razpokah pospešujejo kemično preperevanje. Na območjih premeščanja in odlaganja je vloga dreves in gozda
zaščitna. Debla dreves, grmovni sloj ter podrast
delujejo na padajoče kamenje kot ovira in lahko
ustavijo skalo s prostornino do 10 m3, a bodo pri
tem verjetno popolnoma uničena (Dorren in sod.,
2007). Poškodbe na drevesih se lahko pojavijo vse
do višine devetih metrov (Stoffel, 2005).
Pri zaščiti pred manjšim padajočim kamenjem
ima višja gostota sestoja pomembnejšo vlogo od
debeline dreves, saj se tako poveča možnost trka
in zaustavitve (Jahn, 1988; Omura & Marumo
1988; Cattiau in sod., 1995, cit. po Dorren in sod.,
2007). Za najučinkovitejše sestoje so se izkazali
raznomerni in raznodobni gozdovi, saj se sestoj
hitreje pomladi (Dorren in sod., 2004, O’Hara,

2006, cit. po Dorren in sod., 2007). Jancke in sod.
(2009) v svoji raziskavi potrjujejo učinkovitost
panjevskih gozdov in drugih sestojev mlajših
razvojnih faz z veliko gostoto dreves pri zagotavljanju varovalne in zaščitne funkcije. Največjo
zaščito pred padajočim kamenjem zagotavljajo
drevesa s prsnim premerom do 20 cm, zadovoljivo
zadržijo kamenje velikosti do 50 cm, kamenja s
premerom več kot meter pa ne morejo zaustaviti.
Vpliv vremena na pojavljanje padajočega
kamenja je kompleksen in obsežen, različne vremenske spremenljivke delujejo na proženje v
medsebojnih odnosih, ugotovitev pa ne smemo
prenašati na druga območja. Delonca in sod. (2013)
so v svoji raziskavi uporabili analizo časovnih
vrst. Kot možne sprožilce padajočega kamenja so
upoštevali količino padavin na določen dan ali
vsoto padavin zadnjih deset dni, nihanje zračne
temperature čez dan ter čas, ko so bile dnevne
temperature zraka pod 0 °C. Na dveh izmed treh
testnih območjih v Franciji je analiza pokazala
značilen vpliv količine padavin in minimalnih
temperatur s povečanim pojavljanjem kamenja na
cesti. Na preostalem območju niso dokazali povezav.
Z uporabo kumulativnih histogramov Macciotta in
sod. (2015) ugotavljajo, da na proženje kamenja v

Slika 1: Med koreninami ukleščeno kamenje je lahko nov mogoč izvor padajočega kamenja (foto: B. Rekanje)
Figure 1: Stones, wedged between roots, can be a new potential rockfall source (photo: B. Rekanje)
GozdVestn 78 (2020) 10
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Kanadskih Kordiljerah značilno vplivajo predvsem
količina padavin in cikli zmrzali in odtajanja: 85
% vseh kamnov se je sprožilo, ko je bila tedenska
količina padavin večja od 50 mm oz. ko je bilo v
tednu vsaj šest ciklov zmrzali in otoplitev.
Regresijska analiza ni pokazala jasnih povezav oz. vplivov v raziskavi, ki jo je izvedel Sass
(2005) v Bavarskih Alpah. V severnih stenah se
število zabeleženih kamnov rahlo poveča v času
ciklov zmrzali in odtajanja v poletnih mesecih.
Več kamnov je zabeležil v času nadpovprečnih
padavin. Matsuoka in Sakai (1999) sta v gorovju
na jugu Japonske zabeležila največje pojavljanje
skalnih podorov v obdobju 5–15 dni v pomladanskih mesecih, vendar dogodki ne korelirajo
z obilnejšimi padavinami ali cikli zmrzali in
otoplitve. Največja intenzivnost padanja skal se
pojavi, ko se tla odtalijo do globine enega metra.
Amato in sod. (2016) so v svoji raziskavi v
francoskih Alpah ugotovili sedemkratno povečanje frekvence pojavljanja padajočega kamenja
v obdobjih zmrzali in odtajanja ter 26-kratno
povečanje v obdobju, ko v eni uri pade več kot
5 mm padavin.

2
2

METODE

METHODS

2.1 Opis območja
2.1 Area description

Raziskava je potekala na območju GGE Baška
grapa, ki spada pod GGO Tolmin. Gozdnatost v
enoti je 79,9 %. Več kot polovica (53,7 %) gozdov
je varovalnih gozdov, celoten gozdni prostor ima
poudarjeno funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in
sestojev, zaščitna funkcija gozdov je poudarjena na
17,2 % gozdov (Gozdnogospodarski načrt …, 2016).
Dolina Bače je ogrožena zaradi padajočega
kamenja zaradi več razlogov. Na nevarnost najbolj vpliva topografija terena, saj so tam strma
pobočja s številnimi hudourniškimi grapami.
V spodnjih delih pobočij prevladujeta breča in
konglomerat, višje pa apnenec in dolomit, kar še
dodatno poveča ogroženost. Za proženje kamenja
sta pomembna tudi številčna populacija divjadi,
ki proži kamenje, ter dejstvo da so bila pobočja
nad Bačo v prvi in drugi svetovni vojni večkrat
bombardirana (Rak in sod., 2012).
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Podnebje Baške grape zajema značilnosti submediteranskega, alpskega in celinskega podnebja.
Povprečne letne padavine znašajo okoli 2000 mm, z
viškom jeseni (oktober in november) ter spomladi
(april in maj). Za omenjeno območje so značilni
tudi močni nalivi, ko lahko v 24 urah pade do
200 mm padavin. Temperature so zelo odvisne od
nadmorske višine, lege in drugih lokalnih vplivov.
Vpliv Sredozemlja zvišuje povprečno letno temperaturo, ki v povprečju znaša okrog 10 °C, globoko
po dolini do vznožij Tolminsko-Bohinjskih gora
(Gozdnogospodarski načrt …, 2016).

2.2 Zajem podatkov
2.2 Data gathering

Testna območja smo izbrali na mestih, kjer je
padajoče kamenje že opaziti ter kjer je mogoče
spremljanje vseh ustavljenih kamnov.
Testno območje Klavže leži v naselju Klavže
ob 430 m dolgem odseku železniške proge Nova
Gorica–Jesenice na nadmorski višini 190 m.
Matična podlaga so ploščati mikritni in kalkarenitni
volčanski apnenci z roženci (Osnovna …, 2019).
Nakloni območij izvorov in premeščanja so od
25 ° do 35 °, pojavljajo pa se tudi prepadne stene.
Prevladuje severna lega. Kamnitost površja je 30 %,
skalnatost pa 20 %. V večnamenskih raznomernih
gozdovih na testnem območju prevladuje bukev
s 34 % deležem v lesni zalogi, 23 % je plemenitih
listavcev, 27 % je trdih listavcev ter 10 % mehkih
listavcev. Sestoji niso negovani, lesna zaloga znaša
238,4 m3/ha (Pregledovalnik …, 2019).
Testni območji Loje 1 in Loje 2 ležita ob lokalni
cesti Kneža–Loje na nadmorski višini 400 m in
sta na območju, kjer smo izvajali popise, dolžine
15 m in 200 m. Pobočja nad cesto so iz ploščatih
mikritnih in kalkarenitnih volčanskih apnencev z
roženci (Osnovna …, 2019). Nakloni na vzpetini
se gibljejo od 30 ° do 40 ° z vmesnimi prepadnimi
stenami. Lega območja je jugovzhodna. Površinska
kamnitost znaša 70 %, skalnatost pa 10 %. Gre za
varovalni panjevski gozd, kjer s 67 % lesne zaloge
prevladujejo trdi listavci, sledi bukev s 24 %, 6 % je
plemenitih listavcev in 3 % hrastov. Lesna zaloga
sestoja znaša 243,8 m3/ha (Pregledovalnik …,
2019). Loje 1 in Loje 2 se poleg dolžine razlikujeta
tudi po območju premeščanja kamenja. Loje 1 so
pod strmim, 10 m širokim jarkom, napolnjenim
GozdVestn 78 (2020) 10
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z manjšim kamenjem, Loje 2 pa so na pobočju
brez večjih jarkov in grap.
Na izbranih tesnih območjih smo zajemali
podatke o novih primerih kamnov, na Selih pa smo
beležili meteorološke spremenljivke. V Klavžah smo
kamne popisovali na travniku in v jarku ob železnici,
v Lojah 1 za leseno zaščitno ograjo, v Lojah 2 pa
za togo železno zaščitno mrežo. Zabeležili smo čas
popisa, lokacijo, izmerili velikost kamnov (x, y, z) v
centimetrih ter vsakemu kamnu določili predvideni
izvor (iz brežine, od daleč). Kamni, ki so padli iz
odkopne brežine ob ograji, so bili brez sledi večjih
udarcev in pogosto še prekriti z zemljo, kamni
od daleč so zaradi padanja imeli sledi udarcev.
Na koncu popisa smo kamne označili z barvo
(Slika 2). Skupno smo naredili 45 terenskih popisov.
Z namenom pridobivanja čim bolj reprezentativnih vremenskih podatkov za območje vseh
treh testnih območij smo na Selih nad Podmelcem
postavili samodejno meteorološko postajo HOBO
RX 3000 in od 3. marca 2018 do 3. marca 2019
spremljali meteorološke spremenljivke. Postaja je

Slika 2: Izmera novega kamna za zaščitno ograjo na
testnem območju Loje 2 (foto: B. Rekanje)
Figure 2: Measuring the new stone for the protection fence
on the test area Loje 2 (photo: B. Rekanje)

Slika 3: Lokacije testnih območji in meteorološke postaje
Figure 3: Locations of the test areas and meteorological station
GozdVestn 78 (2020) 10
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bila na nadmorski višini 860 m, kilometer zračne
razdalje od testnih območji v Lojah in 2,7 km
od testnega območja Klavže (Slika 3). Podatke
o temperaturi zraka na višini 2 m, temperaturi
tal na globini 0,2 m, količini padavin, hitrosti in
smeri vetra in relativni zračni vlagi smo izmerili
vsako minuto ter vsakih 10 min preko 3G-omrežja
poslali v spletni oblak. S spletne strani HOBOlink
(HOBOlink, 2019) smo podatke preko uporabniškega profila naložili na računalnik.

2.4 Priprava in obdelava podatkov
2.4 Data preparation and processing

Za statistično analizo podatkov smo v programskem orodju MS Excel pripravili bazo, kjer nam
je vzorčno enoto predstavljalo obdobje med
obhodi. Za posamezna obdobja smo izračunali
naslednje vrednosti:
• skupno količino padavin (v mm),
• povprečno temperature zraka (v °C),
• povprečno temperaturo tal (v °C),
• povprečno hitrost vetra (v m/s),
• najvišjo hitrost sunkov vetra (v m/s).
Da bi določili dejanske površine potencialnih
izvorov kamenja, smo v programu ArcMap 10.5
(ArcGIS Desktop, 2019) za vsa tri testna območja
izračunali prispevno območje; prispevno območje
je del pobočja, s katerega vsa voda odteče v eno
točko oz. odtok (How… , 2019). V našem primeru
predstavlja površino, s katere se na testno območje
lahko skotali kamen. Vhodni podatki za izračun
prispevnega območja so digitalni model reliefa
(DMR) z velikostjo celice 1 × 1 m ter vektorska
karta testnih območji.
DMR smo izdelali iz podatkov laserskega
skeniranja površja Slovenije (GURS, 2014), testna

območja smo digitalizirali na senčenemu modelu
reliefa, ki smo ga naredili iz DMR. Karto morebitnih izvorov padajočega kamenja v Baški grapi
smo povzeli po Kobalu (2018), ki jo je izdelal na
podlagi dekompozicije porazdelitve naklonov,
kjer se obstoječo porazdelitev naklonov razdeli na
več normalnih porazdelitev, vsota pa je obstoječa
porazdelitev naklonov (2018). Dejansko površino izvorov padajočega kamenja smo pridobili
z upoštevanjem morebitnih izvorov padajočega
kamenja znotraj prispevnega območja za vsako
testno območje posebej.
Na podlagi števila dni med posameznimi
obhodi in površino potencialnih izvorov smo za
vsako testno območje izračunali število kamnov
na dan na hektar izvorov (n/dan/ha izvorov).
Skupne padavine posameznega obdobja smo
delili s številom dni v obdobju, da smo izračunali
povprečno količino padavin na dan ter povprečno
temperaturno amplitudo na dan. V programu
MS Excel smo izračunali tudi porazdelitev števila
kamnov v posameznih letnih časih. V programu
RStudio smo za vsako meteorološko spremenljivko
in lokacijo izrisali raztreseni grafikon in izračunali
linearno regresijo.

3
3

REZULTATI
RESULTS

3.1 Splošni podatki
3.1 General data

Od 3. marca 2018 do 3. marca 2019 smo na
terenu opravili 45 obhodov, povprečno vsakega
8,8 dneva (min. = 6 , max = 22). Skupno smo
popisali 690 kamnov s skupno prostornino
0,83 m3. V Lojah 1 in Lojah 2 smo zabeležili

Preglednica 1: Površine prispevnih območij in izvorov padajočega kamenja ter število in volumen zabeleženih
kamnov po posameznih testnih območjih
Table 1: The surfaces of the rockfall contribution areas and sources and number and volume of the recorded stones
by the individual test areas
Območje

Površina prispevnega
območja (ha)

Površina izvorov
padajočega kamenja (ha)

Število
kamnov (n)

Volumen

44,49

0,97

24

0,18

kamnov (m3)
Klavže

396

Loje 1

3,49

0,59

424

0,31

Loje 2

3,44

0,23

242

0,34
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kamenje, ki je padlo iz brežine in višje iz izvorov,
v Klavžah kamenja iz brežine ni bilo. Največ
kamnov smo zabeležili v Lojah 1 (424), najmanj
pa v Klavžah (24). Izračunane prostornine
kamnov kažejo na povprečno največje kamne,
zabeležene v Klavžah, in najmanjše v Lojah 1
(Preglednica 1).

3.2 Analiza po letnih časih
3.2 Analysis by the seasons

V Klavžah in v Lojah 1 smo največ kamenja
zabeležili pozimi, ko je padlo 38 % vseh kamnov.
V Lojah 2 je spomladi padlo za 0,1 % več kamnov
kot pozimi. Nekaj manj kamenja smo v Klavžah
in Lojah 2 zabeležili spomladi (27,6 % in 22,6 %
vseh kamnov), poleti pa je na vseh območjih
padlo od 20,1 % do 22,5 % kamenja. Na vseh
treh testnih območjih je pogostost padajočega
kamenja najmanjša v jesenskih mesecih (Slika 4).

3.3 Vpliv meteoroloških spremenljivk na
pojavljanje padajočega kamenja

3.3 Impact of the meteorological variables on
the occurrence of the rockfall
3.3.1 Vpliv padavin
3.3.1 Impact of precipitation

Rezultati kažejo (Slika 5) na statistično značilen
pozitiven vpliv količine padavin na testnih območjih Loje 1 (p < 0,05) ter Loje 2 (p < 0,001), na
testnem območju Klavže pa vpliv količine padavin
na padanje kamenja ni statistično značilen (p >
0,05). Na objektu Loje 1 lahko glede na enačbo
regresijske premice ob povečani dnevni količini
padavin za 10 mm pričakujemo 3,8 več kamnov
na dan na ha izvorov (ß1 = 0,38), na objektu Loje
2 pa 1,4 (ß1 = 0,14).
Količina padavin je povečala možnost pojavljanja padajočega kamenja iz izvorov iz odkopnih
brežin v Lojah 1 (p < 0,001) in v Lojah 2 (p < 0,05).
Pozitiven trend velja tudi za proženje kamenja z
višjih predelov prispevnega območja v Lojah 1
(p < 0,01), kar ne velja za Loje 2, kjer trend ni
statistično značilen (Preglednica 2).

Slika 4: Odstotki števila popisanih kamnov po posameznih letnih časih in območjih
Figure 4: Percentage of the number of recorded stones by the seasons and areas
GozdVestn 78 (2020) 10
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Preglednica 2: Enačbe regresijske premice, stopnja značilnosti (p) ter koeficient determinacije (R2) za odvisnost
pogostosti proženja kamenja s povprečno količino padavin po posameznih območjih in kategorijah območja
Table 2: Regression line equations, level of characteristics (p), and determination coefficient (R2) for the dependence
of rockfall with the mean precipitation quantity by the individual areas and area categories
Območje

Izvor

Enačba regresijske premice

p

R2

Klavže

skupaj

-

> 0,05

–

Loje 1

skupaj

y = 0,381 × KolP + 0,105

< 0,001

0,42

Loje 2

skupaj

y = 0,143 × KolP + 1,362

< 0,05

0,10

Loje 1

iz brežine

y = 0,262 × KolP + 0,023

< 0,001

0,48

Loje 1

od daleč

y = 0,127 × KolP + 0,101

< 0,01

0,30

Loje 2

iz brežine

y = 0,122 × KolP + 0,639

< 0,05

0,19

Loje 2

od daleč

-

> 0,05

–

Slika 5: Primerjava pogostosti proženja kamenja glede na povprečno dnevno količino padavin, ko je bila temperatura zraka višja od 0 °C za posamezna testna območja v Baški grapi
Figure 5: Comparison of the rockfall frequency regarding mean daily precipitation quantity, when the air temperature
was higher than 0 ⁰C for the individual test areas in Baška grapa

3.3.2 Vpliv temperature zraka
3.3.2 Impact of air temperature

Najvišja dnevna temperatura zraka ne kaže statistično značilnega vpliva na pojavljanje padajočega
kamenja na testnem območju Klavže (p > 0,05).
Pojavljanje padajočega kamenja na objektih Loje
1 in Loje 2 pa kaže statistično značilno negativno
povezavo z najvišjo dnevno temperaturo (p <
0,05). V Lojah 1 ob povišanju najvišje dnevne
temperature zraka za 10 °C pričakujemo 1,8
kamna manj na dan na hektar izvorov (β1 =
-0,18), v Lojah 2 pa 1,6 (β1 = –0,16). Pogostost
proženja kamenja v Lojah 2 je statistično značilno
negativno povezana tudi s povprečno dnevno
temperaturo zraka (PovpTZ) ter najnižjo dnevno
398

temperaturo zraka. Ko se povprečna ali najnižja
temperatura zraka poviša za 10 °C, bo v Lojah 2
padlo 1,4 kamna manj na dan na hektar izvorov
(β1 = –0,14) (Slika 6, Preglednica 3).
Ob povišanju temperature zraka za 10 °C se je
število kamnov, ki so padli iz izvorov iz brežine v
Lojah 1, zmanjšalo za 1,1 (β1 = –0,11) na dan na
hektar izvorov, število kamnov iz izvorov iz brežine
v Lojah 2 za 1,6 (β1 = –0,16), v kategoriji od daleč
Loje 1 pa za 0,7. V kategoriji izvorov od daleč v
Lojah 2 nismo ugotovili povezav (Preglednica 3).
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Slika 6: Primerjava pogostosti proženja kamenja s povprečno zračno temperaturo po posameznih območjih
Figure 6: Comparison of the rockfall frequency with mean air temperature by the individual areas

Preglednica 3: Enačbe regresijske premice, stopnje značilnosti (p) ter koeficienti determinacije (R2) za odvisnost
pogostosti proženja kamenja s povprečno dnevno temperaturo zraka po posameznih območjih in kategorijah izvora
Table 3: Regression line equations, level of characteristics (p), and determination coefficient (R2) for the dependence
of rockfall with the mean daily air temperature by the individual areas and area categories
Območje

Izvor

Enačba regresijske premice

p

R2

Klavže

skupaj

-

> 0,05

–

Loje 1

skupaj

-

< 0,05

–

Loje 2

skupaj

y = –0,144 × PovpTZ + 3,472

< 0,01

0,16

Loje 1

iz brežine

y = –0,110 × PovpTZ+ 3,374

< 0,05

0,10

Loje 1

od daleč

y = –0,067 × PovpTZ + 1,888

< 0,05

0,11

Loje 2

iz brežine

y = –0,160 × PovpTZ + 4,909

< 0,001

0,31

Loje 2

od daleč

-

> 0,05

–

3.3.3 Vpliv temperature tal
3.3.3 Impact of soil temperature

Povprečna temperatura tal ne vpliva statistično
značilno na pogostost proženja kamenja na
testnem območju v Klavžah (p > 0,05). Na
pojavljanje padajočega kamenja so statistično
značilno (p < 0,05) negativno vplivale povprečne
temperature tal (PovpTT) v Lojah 1 ter Lojah
2. Če se povprečna dnevna temperatura tal
poviša za 10 °C, lahko v Lojah 1 pričakujemo
1,6 manj kamenja na dan na hektar izvorov (β1
= –0,16), v Lojah 2 pa 1,7 (β1 = –0,17) (Slika 7).
Iz regresijskega koeficienta β1 lahko sklepamo, da
se bo ob povišanju povprečne temperature tal za
10 °C iz izvorov iz brežine v Lojah 1 sprožilo 1,0
GozdVestn 78 (2020) 10

kamna na dan na hektar izvorov manj, iz izvorov
iz brežine v Lojah 2 1,6 manj, od daleč v Lojah 1
pa 0,5 manj (Preglednica 4).
Preglednica 4: Enačbe regresijske premice, stopnje značilnosti (p) ter koeficienti determinacije
(R2) za odvisnost pogostosti proženja kamenja
od povprečne temperature tal po posameznih
območjih in kategorijah izvora
3.3.4 Vpliv vetra
3.3.4 Impact of the wind

V raziskavi nismo dokazali statistično značilnega
vpliva povprečne hitrostjo vetra in najmočnejših
sunkov vetra na pogostostjo proženja kamenja.
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Slika 7: Vpliv povprečne temperature tal po posameznih območjih na pogostosti proženja kamenja
Figure 7: Impact of the mean temperature by the individual areas and rockfall frequency

Preglednica 4: Enačbe regresijske premice, stopnje značilnosti (p) ter koeficienti determinacije (R2) za odvisnost
pogostosti proženja kamenja od povprečne temperature tal po posameznih območjih in kategorijah izvora
Table 4: Regression line equations, level of characteristics (p), and determination coefficient (R2) for the dependence
of rockfall on the mean soil temperature by the individual areas and area categories

4
4

Območje

Izvor

Enačba regresijske premice

p

R2

Klavže

skupaj

-

> 0,05

–

Loje 1

skupaj

-

< 0,05

–

Loje 2

skupaj

y = –0,144 × PovpTZ + 3,472

< 0,01

0,16

Loje 1

iz brežine

y = –0,110 × PovpTZ+ 3,374

< 0,05

0,10

Loje 1

od daleč

y = –0,067 × PovpTZ + 1,888

< 0,05

0,11

Loje 2

iz brežine

y = –0,160 × PovpTZ + 4,909

< 0,001

0,31

Loje 2

od daleč

-

> 0,05

–

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Rezultati raziskave so pokazali, da pogostost
padajočega kamenja ni odvisna izključno od
površine mogočih izvorov. Na pogostost padanja kamenja vplivajo tudi geološki dejavniki,
morfološki ter sončno obsevanje, požari, potresi,
gibanje živali, podrto drevje ter človeški dejavniki
(Rozina, 2006). Površinska kamnitost prispevnih
območji v Lojah je opazno večja kot v Klavžah,
zato na primer premikanje divjadi po pobočjih
pomeni večjo nevarnost za sprožitev manjšega
kamenja.
Količina padavin statistično značilno vpliva na
pogostost proženja kamenja, kar smo potrdili na
dveh območjih od treh testnih. Količina padavin
400

bolj vpliva na proženje kamenja na brežinah.
Drevesa s svojimi listi zadržijo del padavin (intercepcija) in tako zmanjšujejo namočenost gozdnih
tal. Krošnje dreves zmanjšujejo sončno obsevanje
tal, zato je vlažnost v tleh bolj konstantna (Ansari,
2003). Poleg tega je naklon brežin večji od naklona
pobočij. Našteti dejavniki bi lahko vplivali na
manjšo pogostost proženja kamenja, kar pa lahko
pojasni manj očitno povezavo v kategoriji od daleč.
V nalogi smo torej potrdili ugotovitve nekaterih
drugih raziskav. Vplive padavin na povečanje
pogostosti padanja kamenja so dokazali tudi
Delonca in sod. (2013) Macciotta in sod. (2015),
Sass (2005) ter Amato in sod. (2016).
Na dveh lokacijah smo potrdili, da se z višanjem
temperature zraka manjša pogostost padanja
GozdVestn 78 (2020) 10
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kamenja. Ugotovitev se sklada z večjim številom
zabeleženih kamnov ob intenzivnejših padavinah,
saj se z vremenskimi poslabšanji po navadi zniža
tudi temperatura.
Na dveh lokacijah smo potrdili negativen vpliv
temperature tal na pogostost pojavljanja kamenja. Vpliv temperature tal je večji pri pojavljanju
kamnov iz brežine, zato lahko sklepamo, da
temperatura bolj vpliva na proženje kamenja, ki
ni zaščiteno z gozdom, saj ima gozd zmožnost
zmanjšanja amplitud temperature zraka in tal
(Ansari, 2003).
Iz rezultatov lahko sklepamo, da povprečna
hitrost vetra in najhitrejši sunki vetra na območju
raziskave značilno ne vplivajo na proženje kamenja
na nobenem izmed treh testnih območij. Veter
je meteorološka spremenljivka, ki se lokalno zelo
razlikuje zaradi oblike površja in pokrovnosti tal.
Merjenje vetra neposredno na območju izvorov
bi dalo zanesljivejše rezultate.
Na splošno so podatki o pogostosti pojavljanja
kamenja v Lojah 1 in Lojah 2 pokazali statistično
značilnejše povezave z obravnavanimi spremenljivkami kot v Klavžah. Razloge za to lahko iščemo
v relativno majhnem številu popisanih kamnov
na območju Klavž. Iz rezultatov lahko sklepamo,
da so za proučevanje korelacij števila kamnov z
meteorološkimi spremenljivkami primernejše
lokacije, kjer vsak dan beležimo več kamnov.
V prihodnosti predlagamo nadaljevanje spremljanja pojavljanja padajočega kamenja na istih
ali še na dodatnih območjih. Namestitev sistemov
za avtomatsko zaznavanje kamenja (periodično
fotografiranje, terestrično lasersko skeniranje,
laserske zavese) bi pripomoglo k natančnejši
določitvi časa sprožitve, kar bi omogočalo učinkovitejše iskanje sprožilnih dejavnikov (Amato
in sod., 2016). Predlagamo tudi uporabo drugih
matematičnih metod za iskanje korelacij. Podatke
bi lahko transformirali (log transformacija, kvadratna transformacija, transformacija arcsin) in
tako iskali boljše koeficiente determinacije ter
statistične značilnosti (McDonald, 2014). Baška
grapa je ugodno testno območje za raziskovanje
razlik med osojnimi in prisojnimi pobočji v
pogostosti proženja kamenja, saj so razlike v času
sončnega obsevanja zaradi orientacije doline še
posebno pozimi tod velike (Rak in sod., 2012).
GozdVestn 78 (2020) 10

5

POVZETEK

Padajoče kamenje je pobočni proces, ki se zgodi
hipno in največkrat prizadene majhno površino.
Baška grapa je zaradi strmih pobočij, kompleksne
geološke zgradbe, ostrih podnebnih razmer ter
številčne populacije divjadi zelo ogroženo območje. Za učinkovito preventivo je poleg poznavanja
ogroženih območij potrebno prepoznavanje
obdobij, ko je nevarnost za proženje kamenja večja.
V raziskavi smo analizirali vplive meteoroloških
spremenljivk na pogostost proženja kamenja na
treh testnih lokacijah v Baški grapi. Izvedli smo
periodične terenske popise novega kamenja.
Za vsako območje smo izračunali prispevno
območje in površino morebitnih izvorov padajočega kamenja. Zbrane in poenotene podatke o
številu kamenja smo analizirali z linearno regresijo
in jih predstavili grafično in v preglednici.
Ugotovili smo, da na testnem območju Klavže
na pogostost proženja kamenja ni značilno vplivala
nobena meteorološka spremenljivka. Količina
padavin poveča možnost proženja kamenja na
testnih območjih Loje 1 in Loje 2 ter v obeh
kategorijah izvora. Bolj vpliva količina padavin
na proženje iz brežine. Trend vpliva temperature
zraka in tal na pogostost padanja kamenja je
negativen. Vpliv najvišje dnevne temperature na
proženje iz brežine je večji kot iz višjih izvorov.
V raziskavi veter ni pokazal značilnih povezav s
proženjem kamenja.
5

SUMMARY

Rockfall is a slope process occurring momentarily
and most often affecting a small area. Due to its
steep slopes, complex geological structure, harsh
climatic conditions and numerous game population, Baška grapa is highly endangered area. For
effective prevention, in addition to knowing the
endangered areas, also identifying the periods
when the rockfall danger is increased is needed.
In our research, we analyzed the impacts of the
meteorological variables on the rockfall frequency
on three test locations in Baška grapa. We performed periodical field inventories of the new stones.
For every area; we calculated the contribution area
and the surface of the potential rockfall sources.
We analyzed the collected and unified data on
401
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the number of stones using linear regression and
presented them with graphs and in a table.
We stated that the rockfall on the test area
Klavže no meteorological variable significantly
affected rockfall frequency. Precipitation quantity
increases the rockfall possibility on the test areas
Loje 1 and Loje 2 and in both source categories.
Precipitation quantity exerts an increased impact
on rockfall from the slope. The trend of the air
and soil temperature impact on the rockfall
frequency is negative. The impact of the highest
daily temperature on the rockfall from the slope
is bigger than the one from the higher sources. In
our research, the wind did not display significant
connections with the rockfall.
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Rjava pegavost orehov
LATINSKO IME

Na plodovih bolezen povzroča okroglaste, vdrte nekrotične
pege (slika 5), ki so sprva svetle, nato pa počrnijo in
prekrijejo velik del zelene lupine. Tako poškodovan plod
ne dozori in lahko predčasno odpade.
Določen delež okuženega listja in plodov ne odpade
predčasno, ampak se v obliki suhih mumij obdrži na
drevesu še do pozne jeseni.

Ophiognomonia leptostyla (Fr.) Sogonov
(sinonimi: Marssonia juglandis (Lib.) Sacc., Gnomonia
juglandis (DC.) Traverso, Leptothyrium juglandis Lib.,
Gloeosporium juglandis (Lib.) Trel.).

RAZŠIRJENOST

Gliva O. leptostyla je domorodna v Severni Ameriki,
razširjena pa je na vseh celinah.

VPLIV

Bolezen rjavo pegavost orehov povzroča gliva
Ophiognomonia leptostyla, ki v začetku poletja okuži letošnje
poganjke, listje, listne peclje, pozneje v vegetacijski sezoni pa
še plodove. Gliva po navadi prezimi v okuženem odpadlem
listju, kjer oblikuje rjava spolna trosišča (peritecij), katerih
trosi so vir nadaljnjih okužb v naslednjem letu. Okužbi so
najbolj izpostavljene rastline v zatišnih legah z visoko vlago.
Pri širjenju bolezni imata oba (spolni in nespolni) stadija
pomembno vlogo: z askosporami se gliva širi med drevesi, s
konidiji pa se gliva nadalje razširi po drevesni krošnji. Spore
se sproščajo in razširjajo, ko je temperatura zraka 10–20 °C,
visoka zračna vlaga/dež, v pomoč pa je tudi veter. Najboljše
razmere za okužbo gostitelja so pozno-spomladanski in
poletni nalivi ter nevihte.

Drevo zaradi bolezni predčasno izgubi liste, kar se izraža
v slabših letnih prirastkih in splošnemu zdravstvenemu
stanju rastline. Bolezen prizadene tudi plodove; jedrca
potemnijo, so slabše razvita in deformirana, ob hujših
okužbah je ekonomska izguba pridelka tudi 60–80 %.
Tveganju za pojav bolezni so najbolj izpostavljeni nasadi
orehov v zatišnih vlažnih legah, še posebno, če je posajen
le en kultivar. Za zatiranje glive so v uporabi mnogi
fungicidi; v Sloveniji je trenutno registriran le eden, ki
vsebuje aktivni snovi boskalid in piraklostrobin.
Gojitveno-tehnični ukrepi za zmanjšanje škode so:
sajenje manj občutljivih kultivarjev, izbira zračnih lokacij,
oblikovanje odprtih krošenj, večja razdalja sajenja, skrb za
dobro prehranjenost dreves. Ker gliva prezimi v odpadlem
listju, je zelo učinkovito odstranjevanje in sežig ali podoranje
(10–15 cm) okuženega organskega materiala v jeseni. V
gozdovih bolezni ne zatiramo, lahko pa jo deloma omejujemo
z ustreznimi, prej omenjenimi gojitvenimi ukrepi.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)

MOŽNE ZAMENJAVE

GOSTITELJI

Gostitelji glive so rastline iz rodu Juglans.

OPIS

Prvi simptomi bolezni so najprej vidni na listih in listnih
pecljih, in sicer v obliki črnih ali rjavih okroglasto ovalnih
peg, premera 5 mm, z rjavim ali rumenim robom in sivkastim micelijem v sredini (slika 1). Pege se lahko večajo in
se začno združevati, tako da nekroza zajame večji del listne
površine, lahko se pojavi tudi na listnem peclju (slika 2).
Na mestu peg se predvsem na spodnji strani listov in tudi
na nekrozah listnih pecljev razvijejo 0,1–0,2 mm veliki
acervuli (slika 2), v katerih dozorijo konidiji (brezbarvni
v obliki polmeseca, slika 3), ki nadalje kužijo liste in
plodove. Oboleli listi predčasno porumenijo, se posušijo
(slika 4) in tudi predčasno odpadejo.

Podobne simptome na orehih povzroča tudi bakterija
(Xanthomonas arboricola pv. juglandis), ki povzroča
bakterijsko pegavost oz. orehov ožig. V pozni fazi bolezni
podobne simptome povzroča tudi gliva Microstroma
juglandis, mogoča pa je tudi zamenjava z glivo
Mycosphaerella juglandis.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: List navadnega oreha s simptomi okužbe glive Ophiognomonia
leptostyla; vidne so črne pege s sivkastim micelijem v sredini (foto: Franci
Celar, Biotehniška fakulteta, UL).
Slika 2: Nespolna trosišča (acervuli) na orehovem listnem peclju (Juglans
sp.) (foto: Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije)
Slika 3: Nespolni trosi (konidiji) glive Ophiognomonia leptostyla so
brezbarvni in imajo obliko polmeseca (foto: Nikica Ogris, Gozdarski
inštitut Slovenije).

GozdVestn 78 (2020) 10

Slika 4: Zaradi glive je odmrl vrhnji listič pernato sestavljenega lista
navadnega oreha (J. regia) (foto: Nikica Ogris, Gozdarski inštitut
Slovenije).
Slika 5: Okroglaste, vdrte nekrotične pege na plodu, okuženem z
rjavo pegavostjo orehov (foto: Franci Celar, Biotehniška fakulteta, UL).

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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Orehova čipkarka
LATINSKO IME

Corythucha juglandis (Fitch, 1856)

RAZŠIRJENOST

Orehova čipkarka je avtohtona stenica v ZDA in v Evropi
še ni bila opažena.

GOSTITELJI

Orehova čipkarka primarno napada oreh (Juglans spp.),
lahko pa jo najdemo tudi na predstavnikih rodov Carya
(karija), Salix (vrba), Sorbus (jerebika, mokovec) in Tilia
(lipa).

OPIS

Odrasle stenice v dolžino merijo 3,3–4,0 mm. So sploščene,
bele do svetlo rjave barve, s črnimi do temno rjavimi lisami
in čipkastim vzorcem na vratnem ščitu (pronotum), ščitku
(skutelum) in krilih (Slika 1). Neodrasli osebki (nimfe)
so črne barve, prekriti z bodičastimi izrastki, s štirimi
rumenorjavimi pikami na krilih in ščitu ter rumenkasto
rjavo liso v obliki peščene ure na hrbtni strani oprsja
(Slika 2). Stadij nimfe ima pet razvojnih stopenj (Slika
3). Obustni aparat odraslih osebkov in nimf je bodalosesalo, s katerim sesajo listne sokove. Jajčeca orehove
čipkarke so rjavočrne barve, podolgovata, dolga 5 mm in
široka 2 mm. Samice odlagajo jajčeca posamično oziroma
redko v manjše skupine (2–4) od konca maja do sredine
avgusta. Odlagajo jih na spodnjo stran listov, na razvejišča
med glavno listno žilo in stranskimi žilami. Prve odrasle
stenice se pojavijo konec junija in v začetku julija.
Orehova čipkarka ima lahko več generacij na leto – druga
generacija se razvije konec julija oz. v začetku avgusta.
Če so razmere primerne, se konec avgusta in v začetku
septembra razvije tretja generacija stenic. Jeseni odrasli
osebki poiščejo zavetje v listnem opadu, kjer prezimijo.
Ponovno postanejo aktivni konec aprila ali v začetku maja
naslednje leto.

ZNAČILNA ZNAMENJA (SIMPTOMI)
•
•
•
•

točkaste kloroze na zgornji površini listov (Slika 4),
rumenenje, sušenje in prezgodnje odpadanje listov,
jajčeca, nimfe in odrasli osebki ter njihovi iztrebki na
spodnji strani listov,
ostanki levitev nimf (levi).

VPLIV

Odrasli osebki in nimfe se prehranjujejo z listnim sokom,
ki ga sesajo na spodnji strani listov, najpogosteje ob glavni
listni žili. Če je napad močnejši, lahko orehova čipkarka
povzroči izgubo listov (defoliacijo drevesa). S sesanjem
sokov oslabi svojega gostitelja, ki postane bolj dovzeten
za druge škodljivce. Orehova čipkarka ne povzroča
gostiteljeve smrti. Na napadenih listih se lahko pojavi gliva
Mycosphaerella juglandis, vendar orehova čipkarka ni njen
vektor.

MOŽNE ZAMENJAVE

Orehovo čipkarko je mogoče zamenjati z več vrstami iz
družine mrežastih stenic (Heteroptera: Tingidae), vendar
so posamezne vrste praviloma navezane na enega gostitelja
oz. predstavnike različnih vrst istega rodu. Orehovi
čipkarki sta na primer zelo podobni platanova čipkarka
(Corythucha ciliata) in hrastova čipkarka (Corythucha
arcuata). Vendar se prva praviloma pojavlja na platanah
(Platanus spp.), druga pa na hrastih (Quercus spp.). Ker
lahko tudi slednji opazimo na drugih drevesih, tako kot
orehovo čipkarko, je za zanesljivo določanje vrst mrežastih
stenic potrebna analiza opaženih osebkov v laboratoriju.

DODATNE INFORMACIJE

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

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: Odrasla stenica Corythucha juglandis (Christian Grenier, inaturalist.org)
Slika 2: Nimfe orehove čipkarke (C. juglandis) (Whitney Cranshaw,
Colorado State University, Bugwood.org)
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Slika 3: Nimfe različnih razvojnih stopenj (Whitney Cranshaw,
Colorado State University, Bugwood.org)
Slika 4: Poškodba na listih zaradi napada orehove čipkarke (Whitney
Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org)
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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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Kratki znansveni prispevek
Umerjanje rezistografskih meritev gostote lesa na stoječih
drevesih: pretvorba v osnovno gostoto
Calibration of Resistograph Measurements of Wood Density in Standing Trees:
Conversion into Basic Density
Luka KRAJNC1,*, Polona HAFNER1, Jožica GRIČAR1, Primož SIMONČIČ1
Izvleček:
Krajnc L., Hafner P., Gričar J., Simončič P.: Umerjanje rezistografskih meritev gostote lesa na stoječih drevesih:
pretvorba v osnovno gostoto; Gozdarski vestnik, 78/2020, št. 13. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v
angleščini, cit. lit. 13. Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
V prispevku predstavljamo proces in rezultate določitve korekcijskih količnikov za pretvorbo rezistografskih gostot,
izmerjenih na stoječih drevesih, v osnovno gostoto lesa na primeru bukve (Fagus sylvatica L.), puhastega hrasta
(Quercus pubescens Willd.) in črnega bora (Pinus nigra Arnold.). Korekcijski količniki so bili določeni na podlagi
sveže odžaganih kolutov, ki so bili povrtani z rezistografom. Kolute smo stehtali, izmerili njihovo prostornino
ter jih posušili do absolutno suhega stanja. Iz zbranih podatkov smo nato izračunali osnovno gostoto lesa ter
korekcijske količnike med osnovno in rezistografsko gostoto. V raziskavo je bilo zajetih 59 kolutov. Aritmetična
sredina vseh izmerjenih količnikov znaša 1,41, vrednosti 95 % intervala zaupanja pa znašajo od 1,38 do 1,46.
Razlike med drevesnimi vrstami so statistično neznačilne. Rezistografska gostota relativno dobro odraža osnovno
gostoto kolutov (Pearsonov korelacijski koeficient = 0,91; p < 0,001), kar nakazuje na relativno dobro povezanost osnovnih gostot kolutov z rezistografskimi gostotami. Dobljeni rezultati so ključnega pomena za nadaljnji
razvoj področja merjenja dejanskih gostot lesa v stoječih drevesih na hiter in relativno nedestruktiven način.
Ključne besede: rezistograf, gostota lesa, kakovost lesa, bukev, puhasti hrast, črni bor
Abstract:
Krajnc L., Hafner P., Gričar J., Simončič P.: Calibration of Resistograph Measurements of Wood Density in
Standing Trees: Conversion into Basic Density; Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 78/2020,
vol 10. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 13. Translated by Breda Misja, proofreading of
the Slovenian text Marjetka Šivic.
In this article, we present the process and results of the determination of correction quotients for conversion
of resistograph densities, measured in standing trees, into basic wood densities on the example of beech (Fagus
sylvatica L.), pubescent oak (Quercus pubescens Willd.), and black pine (Pinus nigra Arnold.). The correction
quotients were defined based on freshly sawn-off stem disks drilled with resistograph. We weighted the stem
disks, measured their volume, and dried them to the absolutely dry state. From the gathered data, we then calculated basic wood density and correction quotients between the basic and resistograph density. The research
comprised 59 stem disks. The arithmetic mean of all measured quotients amounts to 1.41, and the values of the
95 % of trust intervals amount from 1.38 to 1.46. The differences between the tree species are statistically insignificant. The resistograph density reflects the basic density of the reels (Pearson correlation coefficient = 0,91;
p < 0,001) relatively well, which indicates a relatively good connection of the basic densities of the reels with their
resistograph densities. The obtained results are crucial for further development of the field of measurement of
actual wood densities in standing trees in a fast and relatively non-destructive way.
Key words: resistograph, wood density, wood quality, beech, pubescent oak, black pine

1

1

Uvod

Introduction

Rezistograf je naprava, s katero prek vrtanja z
zelo tankim svedrom v drevo prečno na smer
rasti ugotovimo natančen gostotni profil lesa za
1

posamezno drevo. Meritve so hitre in relativno
nedestruktivne, naprava in postopek vrtanja sta
podrobneje predstavljena v Krajnc in sod. (2020a).
Rezultat vrtanja je gostotni profil za posamezno
drevo, ki predstavlja spreminjanje gostote v prečni

Gozdarski inštitut Slovenije. Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
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smeri, kjer naprava vsako stotinko milimetra zabeleži trenutno vrednost rezistografske gostote, ki je
izpeljana iz upora pri vrtanju svedra skozi les (Rinn
in sod., 1996). Naprava vrtalni upor avtomatsko
pretvori v rezistografsko gostoto, ki naj bi bila
približno enaka t.i. osnovni gostoti lesa. Le-ta je
izračunana na podlagi mase absolutno suhega lesa
in volumna svežega lesa. Med uporabo naprave
na stoječih drevesih pa se je pokazalo, da je odnos
med vrtalnim uporom in osnovno gostoto lesa
verjetno odvisen od vlažnosti lesa (Gao in sod.,
2017) ter večanja trenja igle pri vrtanju v drevesa
z večjimi prsnimi premeri. V stoječih drevesih so
zato posledično vrednosti rezistografske gostote
manjše od osnovnih gostot lesa, kar lahko vodi do
popačenih vrednosti osnovne gostote. Na zračno
suhem lesu so odstopanja manj izrazita kot v stoječih
drevesih, najverjetneje zaradi manjše vlažnosti in
posledično drugačnega upora pri vrtanju.
Postopek umerjanja rezistografskih vrednosti gostote z vrednostmi osnovne gostote je
relativno preprost, saj je treba na istem vzorcu
izmeriti obe gostoti ter ju primerjati med seboj.
Pretvorba rezistografskih vrednosti gostote v
osnovno gostoto je mogoča z uporabo več metod;
v nadaljevanju predstavljamo znani metodi. Pri
prvi umeritev izpeljemo na t.i. mikroravni, kjer
dejansko gostoto lesa izmerimo na prirastoslovnih
izvrtkih ali kolutih povrtanih dreves s pomočjo
anatomskih preparatov ali rentgenskih naprav, ki
omogočajo rezultat v obliki prečnega gostotnega
profila drevesa. Tako dobljene profile gostote nato
primerjamo s profili rezistografa ter izračunamo
razmerje med vrednostmi obeh gostot. Metoda
je zamudna in so potrebne zelo specializirane
naprave in postopki, zato je posledično draga in
slabo dostopna. Pri drugi metodi pa korekcijski
količnik določimo na ravni povprečij vrednosti
posameznega koluta ali drevesa in ne na ravni
posameznih gostotnih profilov. Metoda je relativno
enostavna in hitra, saj so potrebni le odžagani
koluti iz hlodov sveže posekanih dreves. Kolute
stehtamo za določitev mase in njihovega volumna.
Nato kolute vpnemo v mizarski primež ter povrtamo z rezistografom skozi sredino, prečno na
smer rasti. Po vrtanju kolute posušimo v pečici
do absolutno suhega stanja ter izmerimo maso
absolutno suhega lesa, ki jo nato uporabimo za
GozdVestn 78 (2020) 10

izračun osnovne gostote koluta (masa absolutno
suhega koluta/volumen svežega koluta). Hkrati
lahko na podlagi znane razlike med masami
svežih in suhih kolutov izračunamo tudi vsebnost
vode v kolutih, tj. absolutno vsebnost vode glede
na maso svežih kolutov in vlažnost lesa oziroma
relativno vsebnost vode glede na maso absolutno
suhih kolutov (Prislan in sod., 2020).
V prispevku predstavljamo proces in rezultate
določitve korekcijskih količnikov za pretvorbo rezistografskih gostot, izmerjenih na stoječih drevesih,
v osnovno gostoto lesa na primeru bukve (Fagus
sylvatica L.), puhastega hrasta (Quercus pubescens
Willd.) in črnega bora (Pinus nigra Arnold.).
Prispevek je nadaljevanje dela v okviru projekta
WOOLF, predstavljenega v Krajnc in sod. (2020a).

2

2

Material in metode

Material and methods

V naši raziskavi smo uporabili drugo opisano
metodo, ki temelji na povprečnih gostotah kolutov. Raziskava je bila izvedena na kolutih treh
različnih drevesnih vrst: bukve (Fagus sylvatica
L.), puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.)
in črnega bora (Pinus nigra Arnold.). Tako smo
zajeli relativno širok razpon gostote pri različnih
skupinah lesnih vrst: difuzno-porozno vrsto listavcev (navadna bukev), venčasto-porozno vrsto
listavcev (puhasti hrast) ter primer lesa iglavcev
(črni bor). Kolute smo odrezali iz dreves takoj po
sečnji septembra 2020, nato smo jih izmerili po
prej opisanem postopku. Za merjenje rezistografskih gostot smo uporabili napravo Resistograph
R650-SC, nemškega proizvajalca Rinntech.
Z opisanim postopkom ugotovljena vrednost
je povprečna osnovna gostota celotnega koluta.
Za izračun korekcijskega količnika potrebujemo
še srednjo vrednost rezistografskega profila, npr.
določitev aritmetične sredine ali mediane rezistografskega profila. Aritmetična sredina profila je
slabša izbira, saj je precej bolj odzivna na morebitne
lesno-strukturne nepravilnosti znotraj profila.
V takšnih primerih vrednosti gostot skokovito
poskočijo (v primeru grč) ali se zmanjšajo (v
primeru trohnobe), kar lahko zaznavno vpliva na
aritmetično sredino gostotnega profila. Mediana
je za takšna odstopanja manj občutljiva ter tako
405
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Slika 1: Koluti bukve, uporabljeni za proces umerjanja
rezistografskih gosto.
Figure 1: Beech stem disks, used for the process of resistograph densities calibration.

primernejša za povzemanje gostotnih profilov.
Pred izračunom mediane iz gostotnega profila
odstranimo začetni in končni del meritev, ker
zajemajo meritve gostote skorje. Odstranimo tudi
linearni trend večanja gostot z merilno razdaljo
zaradi večanja trenja. Primer tako obdelanega
profila je prikazan na Sliki 2. Obdelava profilov
ter vsi preračuni so bili narejeni v programskem
okolju R (R Core Team, 2020) z uporabo knjižice
densitr (Krajnc, 2020b). Korekcijski količnik smo
nato izračunali kot količnik med osnovno gostoto
koluta in mediano rezistografskega gostotnega profila za posamezni kolut. Za primerjavo porazdelitev
korekcijskih količnikov med različnimi vrstami

Slika 2: (A) primer celotnega rezistografskega gostotnega profila z označenim začetkom in koncem profila brez
skorje z rdečo črto; (B)gostotni profil z in brez trenda (trend v modrem, profil z odstranjenim trendom v rdeči barv)
Figure 2: (A) an example of the entire resistograph density profile with marked beginning and end of the profile
without bark with a red line; (B) density profile with and without trend (the trend in blue, profile with the removed
trend in red color)
406
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smo uporabili Kruskal–Wallisov neparametrični
test, za ovrednotenje povezanosti med osnovno
gostoto in rezistografsko gostoto pa Pearsonov
korelacijski koeficient.

3

3

Rezultati
Results

V raziskavo je bilo skupno zajetih 59 kolutov.
Nekatere lastnosti vzorca kolutov so prikazane
v Preglednici 1.
Največja osnovna gostota je bila izmerjena v
kolutih puhastega hrasta, sledijo koluti bukve in
črnega bora. V enakem zaporedju si sledita tudi

gostota svežega lesa in rezistografska gostota.
Največja variabilnost osnovne gostote je bila
opažena v kolutih puhastega hrasta, kjer je bil
koeficient variacije kar dvakrat večji kot v kolutih
bukve ali črnega bora. Rezistografska gostota je
bila najmanjša izmed treh predstavljenih gostot,
opažena je bila tudi večja variabilnost vrednosti
rezistografske gostote v kolutih bukve in bora kot
v osnovnih gostotah. Koluti bukve so bili največji
po volumnu, kar se verjetno odraža v manjši
variabilnosti vseh analiziranih značilnosti. Največ
vode so vsebovali koluti črnega bora, sledijo koluti
bukve in puhastega hrasta.

Preglednica 1: Izbrane lastnosti analiziranih kolutov - prikazana je aritmetična sredina posameznih vrednosti
ter koeficient variacije v oklepaju. N – število
Table 1: Selected characteristics of the analyzed reels – presented arithmetic mean of individual values and variation
coefficient in the brackets. N – number of disks, V – volume of disks, p – wood density
Vsebnost
Vlažnost lesa
vode (absolu(relativna)
tno) [%]
[%]

[kg/m3]

[kg/m3]

ρosnovna

ρrezistografska

43 (3)

1043 (3)

594 (2)

414 (5)

107 (4)

52 (2)

781 (4)

378 (4)

271 (5)

63 (2)

39 (1)

1047 (10)

641 (10)

455 (7)

N

V [cm3]

bukev

10

3974 (15)

76 (5)

črni bor

25

398 (36)

puhasti
hrast

24

629 (48)

ρsveža

[kg/m3]

Slika 3: Porazdelitev korekcijskih količnikov kolutov po drevesnih vrstah
Figure 3: Distribution of correction quotients of the stem disks by the tree species
GozdVestn 78 (2020) 10
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Korekcijske količnike smo izračunali posamezno za vsakega izmed kolutov kot razmerje med
osnovno gostoto koluta in mediano vrednosti
rezistografskega gostotnega profila. Porazdelitev
količnikov po posameznih drevesnih vrstah je
prikazana na Sliki 3. Najvišji korekcijski količniki
so bili izmerjeni v kolutih bukve, sledijo koluti
črnega bora in puhastega hrasta. Razlike med
njimi so statistično neznačilne (Kruskal–Wallisov neparametrični test, p = 0,43), kar kaže, da
drevesna vrsta in s tem struktura lesa ne vplivata
neposredno na korekcijski količnik.
Aritmetična sredina vseh izmerjenih količnikov
znaša 1,41, vrednosti 95 % intervala zaupanja pa
znašajo od 1,38 do 1,46. V praksi lahko dobljene
rezistografske vrednosti pomnožimo s faktorjem
1,41 za pretvorbo v osnovno gostoto. Preverili
smo tudi povezanost vrednosti osnovnih gostot
in mediane rezistografskega profila s pomočjo
Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Le-ta
znaša 0,91 (p < 0,001), kar nakazuje na relativno
dobro povezanost osnovnih gostot kolutov z
rezistografskimi vrednostmi.

4

4

Diskusija

Discussion

Raziskava je prvi korak do uporabe rezistografa
na stoječih drevesih za oceno njihove osnovne
gostote lesa. Meritve gostote z rezistografom so
praviloma hitre in je zato mogoče izmeriti gostoto
številnih dreves. Prejšnje študije poročajo, da je
gostota lesa na prsni višini dober odraz gostote
celotnega drevesa, a se odnos verjetno spreminja
z drevesno vrsto (Zobel in van Buijtenen, 1989).
Odnose bi bilo treba določiti in preveriti na vzorcu
pomembnejših drevesnih vrst v Sloveniji pred
širšo uporabo rezistografskih meritev v nadaljnjih
raziskavah gostote lesa na stoječih drevesih.
Korekcijski količnik ima podobne vrednosti
v vseh treh analiziranih drevesnih vrstah z različno strukturo lesa. To nakazuje na neodvisnost
korekcijskega količnika od drevesne vrste in s tem
verjetno tudi od strukture lesa. Volumni kolutov
so bili relativno majhni ter podobnih vrednosti
znotraj posamezne drevesne vrste, saj so bila
zaradi praktičnosti izvedbe raziskave vključena
manjša drevesa ter tako vzorec ne odraža končnih
doseženih velikosti dreves v zrelem gospodarskem
408

sestoju. Zato bo v prihodnosti treba ponoviti
raziskavo na večjih in starejših drevesih, vključiti
večji razpon velikosti dreves ter vključiti dodatne
drevesne vrste.
Med koluti treh analiziranih drevesnih vrst se
je vlažnost lesa razlikovala, a je v vseh primerih
presegala točko nasičenja celičnih sten. Nad to
točko spremembe vlažnosti zelo verjetno ne
vplivajo na vrtalni upor, kot so ugotovili že Sharapov in sod. (2018). Isti avtorji so potrdili, da
se z večanjem vlažnosti lesa manjšajo vrednosti
vrtalnega upora, a ta odnos ni linearen. Največje
razlike so izmerili med vrtanjem v absolutno suh
les in zračno suh les, nato pa se z večanjem vlažnosti razlike manjšajo. Naši rezultati to deloma
odražajo, saj so korekcijski količniki kljub razlikam
v vlažnosti med drevesnimi vrstami podobnih
vrednosti. Hkrati je treba poudariti tudi dejstvo,
da se korekcijski količniki zelo verjetno razlikujejo med napravami različnih proizvajalcev in
verjetno niso univerzalni za vse naprave, kar bi
bilo smiselno preveriti v prihodnjih raziskavah.
Na ravni posameznih kolutov rezistografska
gostota relativno dobro odraža osnovno gostoto
lesa. To je pričakovan rezultat, saj je o podobnih
vrednostih korelacij poročalo več minulih raziskav
(Rinn in sod., 1996; Chantre in Rozenberg, 1997;
Wang in Lin, 2001; Park in sod., 2006; Bouffier
in sod., 2008; Sharapov in Chernov, 2014; Gao
in sod., 2017). Na ravni posameznih profilov se
korelacije spreminjajo med drevesnimi vrstami
(Rinn in sod., 1996), kar pa se ne odraža na ravni
posameznih kolutov. To nakazuje večjo uporabnost srednjih vrednosti rezistografskih profilov
na ravni posameznega drevesa, ki so verjetno
manj odvisne od drevesne vrste, kot je prikazano
v naši raziskavi.
Dobljeni rezultati so ključnega pomena za
nadaljnji razvoj področja merjenja dejanskih
gostot lesa v stoječih drevesih na hiter in relativno
nedestruktiven način ter dokazujejo, da je v gozdarstvu smiselna uporaba rezistografa. Tovrstne
meritve odpirajo več novih in slabo raziskanih
področij, kot sta na primer vpliv zunanjih dejavnikov ali gozdnogojitvenih ukrepov na gostoto
lesa in s tem končno kakovost lesenih izdelkov.
Z boljšim poznavanjem odnosa med vplivnimi
dejavniki in gostoto lesa lahko intenziviramo
GozdVestn 78 (2020) 10
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gospodarjenje v gozdovih z višjo kakovostjo ter
tako povečamo dodano vrednost lesnim izdelkom
že na začetku gozdno-lesne verige.

5

Povzetek

Prispevek predstavi proces in rezultate pretvorbe
rezistografske gostote, izmerjene v lesu stoječih
dreves, v osnovno gostoto lesa v treh drevesnih
vrstah (bukev, puhasti hrast in črni bor). Pretvorba
je opravljena z korekcijskimi količniki, ki so se
določili na podlagi razmerij med vrednostmi obeh
gostot na odžaganih kolutih hlodov. Rezistografska
gostota je bila določena z vrtanjem z rezistografom, osnovna gostota pa na podlagi volumetrične
metode. V raziskavo je bilo zajetih 59 kolutov.
Aritmetična sredina vseh izmerjenih količnikov
znaša 1,41, vrednosti 95 % intervala zaupanja pa
znašajo od 1,38 do 1,46. Razlike med drevesnimi
vrstami so statistično neznačilne. Rezistografska
gostota relativno dobro odraža osnovno gostoto
kolutov (Pearsonov korelacijski koeficient = 0,91;
p < 0,001), kar nakazuje na relativno dobro povezanost osnovnih gostot kolutov z rezistografskimi
gostotami. Ker so rezistografske meritve gostote
hitre in relativno nedestruktivne, njihova uporaba
v gozdarstvu odpira več novih in slabo raziskanih
področij, predvsem povezanosti kakovosti lesa z
gozdnogojitvenimi ukrepi. Povezavo med rezistografsko in osnovno gostoto lesa je potrebno v
nadaljevanju preveriti na večjem vzorcu kolutov
več pomembnejših drevesnih vrst v Sloveniji
ter uporabiti naprave večih proizvajalcev, saj se
korekcijski količniki verjetno razlikujejo med
posameznimi napravami.
5

Summary

The article presents the process and results of the
conversion of resistograph density, measured in
the wood of standing trees, into the basic wood
density in three tree species (beech, pubescent oak,
and black pine). The conversion was performed
by correction quotients, defined based on the
ratios between the values of both densities in the
sawn-off stem disks. The resistograph density
was defined through drilling with resistograph
and the basic density was defined based on the
volumetric method. The research comprised 59
GozdVestn 78 (2020) 10

stem disks. The arithmetic mean of all measured
quotients amounts to 1.41, and the values of the
95 % trust interval range from 1.38 to 1.46. The
differences between the tree species are statistically
insignificant. The resistograph density reflects
the basic density of the reels (Pearson correlation
coefficient = 0,91; p < 0,001) relatively well, which
indicates a relatively good connection of the basic
densities of the stem disks with their resistograph
densities. Since the resistograph density measurements are fast and relatively non-destructive,
their use in forestry opens several new and poorly
researched fields, above all the connection of the
wood quality with forest management actions. The
connection between resistograph and basic wood
density should be further tested on a larger sample
of disks of important tree species in Slovenia
and the appliances of several producers should
be used since the correction quotients probably
differ from one appliance to the other.

6
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Strokovni članek
Gozdarski etični kodeks za začetek 21. stoletja

Code of Ethics for Foresters at the Beginning of the 21st Century
Vasja LEBAN1, Jože FALKNER2, Anton LESNIK3
Izvleček:
Leban V., Falkner J., Lesnik A.: Gozdarski etični kodeks za začetek 21. stoletja.; Gozdarski vestnik, 78/2020, št.
10. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 18 Prevod Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila
Marjetka Šivic.
Etični kodeksi posameznih strok so sprejeti in uveljavljeni sistemi ravnanja strokovnjakov v odnosu do ljudi in
med njimi. Etični kodeksi lovcev, gozdarjev, veterinarjev, krajinskih arhitektov in naravovarstvenikov vsebujejo
še dodatni vidik, in sicer opredelitev odnosa do gozda, živali, okolja, krajine. To izjemno skrb za dober odnos do
etičnih objektov, ki je položena v zibelko naštetim strokam, smemo strokovnjaki dojeti kot privilegij, a hkrati tudi
kot zahtevo, ki jo moramo sprejeti z vso resnostjo. Čeprav je bil prvi korak k temu storjen že sredi druge polovice
20. stoletja, smo prvi pravi slovenski gozdarski etični kodeks dočakali junija 2020. Prispevek povzema temelje
etičnega vedenja in zgodovino nastajanja slovenskega etičnega kodeksa ter na kratko predstavlja njegovo vsebino.
Ključne besede: poklicna etika, kodeks, odnosi, gozdarstvo
Abstract:
Leban V., Falkner J., Lesnik A.: Code of Ethics for Foresters at the Beginning of the 21st Century; Gozdarski vestnik
(Professional Journal of Forestry), 78/2020, vol. 10. In Slovenian, abstract in English, lit. quot. 18 Translated by
Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
Codes of ethics of the individual professions are accepted and established systems of professional practice in
relation to people and among people. Ethical codes of hunters, foresters, veterinarians, landscape architects and
environmentalists also include an additional aspect, namely the definition of attitudes towards forests, animals,
the environment and the landscape. Experts may see this extraordinary concern for a good attitude towards
ethical objects, which has been introduced into the listed professions, as a privilege, but at the same time as a
demand that they shall accept with all seriousness. Although the first step in this direction was already taken in
the middle of the second half of the 20th century, the first Slovenian Code of Ethics for foresters came into force
in June 2020. This article summarizes the basic principles of ethical conduct and the history of the Slovenian
Code of Ethics and briefly presents its contents.
Key words: professional ethics, code, attitudes, forestry

1

UVOD

Pa smo ga dobili! Slovenska gozdarska stroka je
bogatejša za delo, ki ga je nestrpno čakala več kot
30 let. Skozi razprave in premlevanja, pogovore
in srečanja je junija 2020 zgodba o priznanem
sistemu načel dobila epilog. Delegati članic Zveze

»Etični način razmišljanja in ravnanja gozdarstvu ni tuj. Dolga (lesno) proizvodna doba drevesa
ali gozda postavlja gozdarja v izjemen položaj:
žanje tisto, česar ni sejal, in seje, ne da bi poznal
tistega, ki bo žel.«
Anko, 1996
gozdarskih društev Slovenije (ZGDS) so na rednem
zboru članov 23. 6. 2020 namreč sprejeli Gozdarski
etični kodeks. Tako se je končal dolgoletni (a šele
uvodni!) krog razprav na temo pravilnega ravnanja
gozdarjev pri vsakodnevnem delu v stroki.

Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenija
Gubčeva cesta 4a, 8210 Trebnje, Slovenija
3
Obirska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
1
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Etika je »filozofska disciplina, ki ocenjuje človekova dejanja za dobra ali slaba« (Pirnat, 1992: 220).
Gre za relativno pojmovanje dobrega in slabega,
ki se spreminja v času in različnih kulturah ter v
skladu s človekovim razvojem. Čater (1996: 248)
je temo okrogle mize o gozdarski poklicni etiki
leta 1996 povzel z besedami, da se etika »začne
pri človeku z njegovim pogledom, izvajanjem
zamisli in s spoštovanjem, upoštevanjem splošnih
moralno etičnih načel na pristen, življenjski način.
Predvsem pa je pomembna etična drža duha, ki v
človeku je, ali pa je ni!«. Etika je torej dejanje drže,
ki aplicira teoretična, celo metafizična načela v
realni družbeni milje.
Gozdarska etika se ne konča z odnosom do
ljudi in med ljudmi, ki bodo ukrepe načrtovali in
izvajali ter bili v interakciji z drugimi javnostmi,
ampak je za udejanjanje ukrepanja v njem potreben
tudi etičen odnos do gozdov in okolja. Izhaja iz
potrebe po uravnavanju konfliktov med človekom
in okoljem. Pravzaprav je to posebnost etičnih
kodeksov veterinarjev, lovcev, krajinskih arhitektov
in naravovarstvenikov, ki se srečujejo – za razliko
od npr. etičnih kodeksov zdravnikov, knjižničarjev,
inženirjev in drugih – z dvema skupinama razmerij
(Kirn, 2004). Poleg odnosa med ljudmi morajo
opredeliti še odnos do gozda, živali, okolja, krajine.
Etiko moremo tako razstaviti na (Pirnat, 1992): a)
razumsko prepričanje o potrebi treznega ravnanja
z okoljem; b) čutenje povezanosti z okoljem; c)
voljo in motivacijo za ukrepanje.
Zapis teh odnosov v obliki etičnih norm stroke
sestavlja etični kodeks (Dolinšek, 1987). Odnosi
so rezultat procesa, rezultat dialoga strokovnjakov
določenega področja (Stritih, 1996). So »rezultat
zahtev, ki jih postavlja neka višja oblika zavesti in
zrelosti ljudi, ki so zaposleni v različnih organizacijah« (Košir, 1996a: 60). Kodeksi so zapisani zaradi
obravnave strokovnih dilem spornega ravnanja
in iskanja etične odgovornosti v primerih, ko ni
pravnih podlag za določitev kazenske odgovornosti (Kirn, 1996). Etična odgovornost pa je funkcija
vesti in strokovnega znanja (Košir, 1996c). Namen
etičnih kodeksov ni iskanje kazenske odgovornosti
ali podlag za pravno kaznovanje posameznika, ki
ne upošteva zapisanih členov. »Nedvomno drži,
da je vloga vesti pri delu večja povsod tam, kjer pot
do rezultata ni enoznačna, rezultat dela ni lahko
412

preverljiv in kjer kontrola dela zaradi njegove narave
ni preprosta ali skoraj ni mogoča« ((P)ostanimo
dobri ljudje, 1996: 185). Etični kodeks ne koristi
zgolj strokovnjakom, ki so dejavni na določenem
področju, ampak tudi družbi kot celoti, ker se v
kodeksu odražajo posebnosti stroke, ki naj bi jo
poznali in upoštevali tudi drugi deležniki (Stritih,
1996). Forbes in Lindquist (2000) sta izpostavila
naslednje vloge etičnega kodeksa:
• prepoznava ključnih prepričanj in vrednot, ki
pojasnjujejo vlogo in cilje stroke v družbi,
• prepoznava želenih značajskih vrlin
strokovnjakov,
• razjasnitev etičnih dolžnosti za ravnanje v
težavnih primerih,
• navdihuje strokovnjake, da dosegajo višje etične
standarde,
• deluje kot smernice za nove člane ter širšo
javnost.
V prispevku predstavljamo temelje etičnega
vedenja, zgodovino nastajanja slovenskega gozdarskega etičnega kodeksa ter povzemamo njegove
temeljne vsebinske sklope.

2

IZ SEMENA V DREVO

Da je oblikovanje, sprejetje in uveljavljanje etičnega
kodeksa vedno trajajoč proces, priča zgodovina
razvoja etičnega kodeksa Združenja ameriških
gozdarjev (angl. The Society of American Foresters; SAF). SAF je svoj prvi kodeks sprejelo 12.
novembra 1948 (SAF…, 2000), spremenjen je bil
leta 1971 ter leta 1976 zamenjan z novim. Slednji
je bil nadalje spremenjen in dopolnjen dvakrat,
in sicer leta 1986 in leta 1992. Leta 2000 je združenje sprejelo nov etični kodeks, ki je v veljavi še
dandanes. Pozneje so dodali še vodnik o etiki,
s katerim želijo izraziti temeljne vrednote skozi
kodeks, razložiti pomen in namen kodeksa ter
podpreti navdihovalne cilje kodeksa (Society…,
2004). V vodniku so poleg razlag posameznih
zavez in načel opisani tudi študijski primeri za
razglabljanje in razpravljanje.
Začetki oblikovanja slovenskega gozdarskega
kodeksa segajo v pozna 80. leta prejšnjega stoletja,
ko se je zaradi obetajočih se družbenih sprememb
povečala želja po razpravi in pripravi ustreznih
vodil dobrega ravnanja. Maja 1996 je bila organizirana okrogla miza o gozdarski poklicni etiki
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»kot nekakšno uvodno razmišljanje in izmenjanje
mnenj ob ponovno obujenih prizadevanjih po
oblikovanju gozdarskega poklicnega kodeksa«
((P)ostanimo dobri ljudje, 1996: 185). Nastalo
je osem prispevkov, ki so bili objavljeni v četrti
številki revije Gozdarski vestnik leta 1996. Iz
vseh osmih prispevkov je čutiti vodilno misel,
»da gozdarstvo že ima marsikatero etično načelo
vgrajeno v vsakdanje delo z gozdom in lastnikom«,
kot jo je ubesedil Košir (1996c) in priča o določeni
stopnji razvitosti stroke in bližanju »sodobnemu
idealu trajnosti« (Anko, 1996). Trajnost, kot eno
izmed temeljnih načel slovenskega gozdarstva, je
bila prepoznana kot temeljna prvina gozdarske
stroke (glej tudi Dolinšek, 1987; Groznik, 1996;
Pirnat, 1992). Prepričanje, da ima slovensko
gozdarstvo dovolj etičnih načel že vgrajenih v
vsakdanje delo, je odložilo prizadevanja za sprejem kodeksa do leta 2015. Takrat je mag. Černač
spet pokazal, da ne glede na etične zaveze, ki jih
gozdarji dobimo ob študiju, potrebujemo o tem
tudi sprejeto, pisano obvezo v obliki kodeksa.
Pripravil je osnovni predlog, ki je pozneje služil
kot osnutek za pripravo gozdarskega etičnega
kodeksa. Slednji naj bi prispeval, da bi etične
norme pri vsakodnevnem odločanju gozdarjev
o ravnanju v gozdu postale oprijemljivejše, bolj
poudarjene in tudi bolj obvezujoče.
Junija 2020 so delegati članic ZGDS na rednem
zboru sprejeli gozdarski etični kodeks. Tako se je
slovenska gozdarska stroka pridružila mnogim
drugim organizacijam, zvezam in zbornicam, ki
so že sprejeli svoje kodekse, in sicer (neizčrpen
seznam): Etični kodeks za poslanke in poslance
Državnega zbora Republike Slovenije, Etični
kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani,
Kodeks zdravniške etike, Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih, Etični kodeks organiziranega
prostovoljstva, Etični kodeks Slovenske krovne
zveze za psihoterapijo, Etični kodeks slovenskih
knjižničarjev, Etični kodeks slovenskih lovcev,
Kodeks poklicne etike psihologov, Etični kodeks
članov Inženirske zbornice Slovenije, Kodeks
poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in
prostor Slovenije.
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3

SLOVENSKI GOZDARSKI ETIČNI
KODEKS

Namen kodeksa je postaviti temelj etičnega ravnanja za gozdarje pri njihovem strokovnem delu
v Republiki Sloveniji. To ravnanje naj prispeva
k ustvarjanju in razvijanju uravnoteženega in
strokovno utemeljenega razmišljanja o vseh najpomembnejših ekoloških, humanističnih, tehničnih,
ekonomskih in organizacijskih vprašanjih glede
gozdov in gospodarjenja z njimi v stroki ter slovenski javnosti. Sprejeti Gozdarski etični kodeks
trenutno velja za gozdarke in gozdarje, člane
društev znotraj ZGDS, kar pa naj ne bo omejitev
za razširitev obravnave in sprejetja kodeksa v širši
gozdarski stroki, tj. v drugih organizacijah, ki se
ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z gozdom.
Ožja delovna skupina ZGDS je skozi odprto
razpravo osnutka na sedmih srečanjih pripravila
nov predlog in ga poslala članom upravnega
odbora ZGDS v pregled in dopolnitev. Prejete
komentarje je delovna skupina dosledno obravnavala in pripravila nov osnutek ter ga poslala
vsem članom ZGDS v pregled. V začetku leta je
delovna skupina 2018 ponovno obravnavala prejete predloge in jih vgradila v zadnji predlog, ki je
junija 2020 prišel na dnevni red zbora članov, kjer
so ga potrdili. Gozdarski etični kodeks sestavljajo
preambula in pet ključnih razdelkov:
• odnos do gozdov (osem členov),
• odnos do narave (trije členi),
• odnosi z lastniki gozdov (trije členi),
• odnosi z javnostmi (sedem členov),
• odnosi med gozdarji (osem členov).
Vsak razdelek vsebuje člene, s katerimi smo
skušali vsebinsko zajeti vse gozdarske tematike.
Členi so oblikovani tako, da opisujejo odnos
do posameznega vprašanja/tematike in kako
naj oseba v takem primeru ravna etično. Tako
npr. 24. člen zadeva način dialoga o strokovnih
dilemah s stanovskimi kolegi – le-ta naj bo
strpen in kulturen –, kar pomeni, da govornik
dopušča nasprotno mnenje sogovornika o temi
pogovora s sledenjem splošno veljavnim pravilom
vedenja. Vsakršno drugačno vedenje velja kot
etično sporno. Na videz samoumevno »pravilo«,
vendar po podrobnejšem premisleku lahko vsakdo
spozna, da se je v preteklosti tudi sam že znašel
413
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v podobni situaciji. Kako sem ravnal takrat? Ali
sem bil strpen do kolega, ali sem uveljavljal svoje
mnenje ali ga morda celo (u)žalil?
V Gozdarskem etičnem kodeksu so napisani
tudi členi, ki pa terjajo širši pogled in (ponoven!)
razmislek o vidikih, ki smo jih ob vstopu v gozdarstvo posvojili kot samoumevne. Tak je npr.
13. člen, ki se glasi: »Gozdar, ki kot uradna oseba
usmerja razvoj gozdov in lastnikom gozdov svetuje
izvajanje ukrepov, je dolžan pri odločanju soočiti
lastnikov in javni interes tako, da bo na učinkovit
in gospodaren način dosežen načrtovani razvoj
gozdov.« V zapisu je gozdar kot pooblaščena in
uradna oseba, zaposlena pri delodajalcu, ki se
ukvarja z gozdarstvom, natančneje z usmerjanjem
razvoja gozdov. V Sloveniji te naloge v glavnem
opravlja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Člen se
nanaša na odločanje o ukrepih v lastniškem gozdu,
kot so npr. redčenje, končna sečnja, negovalna
dela. Ukrepi naj bodo določeni tako, da se na
tehtnico postavita lastnikov in javni interes, vendar
z upoštevanjem načrtovanih ukrepov, zapisanih v
korespondenčnih dokumentih, ter učinkovitosti
in gospodarnosti izvedbe ukrepov. V tem členu
deluje uravnoteženje »lastnikovega in javnega
interesa« kot »varovalka« pred neracionalnim
ali neupravičenim upoštevanjem zgolj zapisanih
določil v uradnih načrtih. A zavoljo tega, ker so
načrti za gospodarjenje z gozdovi strokovni in
uradno potrjeni dokumenti, je njihovo zasledovanje nujno, sicer se njihov pomen popolnoma
razvrednoti. Člen zagovarja smiseln načrten
pristop, vendar naj bo v posameznih primerih
na voljo dovolj človeškosti, da bo ohranjeno
lastnikovo dostojanstvo – ob hkratnem ohranjanju
gozdnega ekosistema in vseh njegovih vlog. Sem
se že kdaj znašel v situaciji, ko bi slepo upoštevanje
lastnikovega interesa povzročilo degradacijo gozdnega ekosistema? Kako sem ravnal takrat?
Pri obravnavi in oblikovanju členov smo prepoznali tudi nekatere temeljne vrednote, za katere
menimo, da bi jih moral gozdar upoštevati pri
svojem strokovnem delu, in sicer skrb za naravo,
poštenost in objektivnost, kakovost, samoizpolnjevanje, celosten pogled, kreativnost, nepristranskost,
odgovornost, varnost, iskrenost, obzirnost in spoštovanje. Nekatere od vrednot so prepoznane kot
splošne in vseprisotne. Članom delovne skupine
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so prepoznane vrednote pomenile osnovo za razmišljanje o obstoječem in želenem sistemu načel,
o vlogi stroke ali o želenih značajskih vrlinah strokovnjakov. Seznam vrednot je neizčrpen in avtorji
si zelo želimo, da bi dobili povratno informacijo o
njih. Katere vrednote so zame najpomembnejše pri
delu v gozdarski stroki? Zakaj?

4

KODEKS NAJ OSTANE PROCES

Etični kodeks je funkcija razvoja družbe, zato
se v času spreminja. Družbeno-gospodarske in
politične zahteve spremljajo nova spoznanja, ki
pripeljejo nove tehnologije, ki vedno znova pretresajo sicer relativno stabilno hierarhijo vrednot.
Od časa do časa se zamenja tudi vrstni red vrednot
in takrat nastane potreba po ponovnem ovrednotenju pravilnega ravnanja. Za primer navajamo
uvajanje tehnologije spravila kratkega lesa (z
vsemi varietetami, tj. vključno s strojno sečnjo
ali spravilo z zgibnimi polprikoličarji) v Sloveniji,
ki je v dvajsetih letih, vsaj za večino gozdarskih
strokovnjakov, postala sprejemljiva. Za nekatere
strokovnjake celo najboljša. Če pustimo ob strani
vprašanja vplivov na sestoj, na katera niti znanost
še nima jasnih odgovorov, lahko ob pogledu na
zaraščene sestoje po strojni sečnji ugotovimo,
da drevje ravno tako uspeva, kot bi po izvedbi
klasične sečnje in spravila lesa. Načeli trajnosti
in sonaravnosti sta v slovenskem gozdarju tako
močno zapisani v vesti, da že privzeto delujeta kot
varovalki pred nepravilnim ravnanjem: »obe sta
v svojem bistvu naravnani proti kratkoročnemu
interesu posameznika ali ene generacije, torej sta
etični. Etično je v tem smislu tudi načelo mnogonamenskosti, čeprav se na prvi pogled ukvarja z
iskanjem najboljših trenutnih razmerij med vlogami
gozda: s tem namreč tudi zagotavlja, da ostajajo za
zanamce odprte možnosti, o katerih morda danes
niti ne razmišljamo« (Anko, 1996: 239).
Predlagamo, da bi gozdarski etični kodeks
predstavili in dali v obravnavo tudi zunanjim
organizacijam ali posameznikom, ki se ukvarjajo
z dejavnostmi, povezanimi z gozdovi. Hkrati se
že kaže potreba, da bi morali začeti razmišljati
o razširitvi vsebine kodeksa na vsebine, ko se
gozdarji poslužujemo rabe gozdov, določene z
zakonodajo, in imamo s tem določene etične
obveznosti ali pa ko smo kot izvajalci del v gozGozdVestn 78 (2020) 10

Leban V., Falkner J., Lesnik A.: Gozdarski etični kodeks za začetek 21. stoletja

dovih (npr. kot lastniki) in je pri tem tudi treba
upoštevati etična načela. Tako bi etiko gozdarstva
v širšem pomenu lahko postopoma razširili med
druge javnosti ter s kodeksom in njegovo uporabo prispevali k ustreznemu odnosu do gozda v
širšem pomenu. Seveda velja pri tem omeniti tudi
leta 2018 uveljavljen kodeks obnašanja v naravi,
poimenovan Obisk v naravi (Obisk…, 2018) ter
istega leta oblikovano zgibanko Skrbno z gozdom
(Skrbno…, 2018). Slednja povzema glavna pravila
primernega obnašanja v gozdu, Obisk v naravi
pa to razširja na naravo, v kateri so gozdovi
pomemben del. Podpisnica kodeksa obnašanja
v naravi je tudi ZGDS, zato je usmeritve obeh
kodeksov smiselno upoštevati hkrati. Prav tako
sta pomembna nenehno izobraževanje in razvoj
(kodeks kot proces!) gozdarske etike znotraj in
zunaj strokovnih krogov. Za to bi bilo treba najprej razgibati strokovno javnost z organiziranimi
razpravami o etičnem odnosu do gozda in nato
spoznanja razširiti na preostale. Taka ambicija bo
v prvi vrsti terjala angažiranost članov društev
ZGDS. Ali smo na to pripravljeni?
Upamo, da smo bralcem revije Gozdarski
vestnik vzbudili dovolj radovednosti, da bodo
sami prebrali kodeks in razmislili o morebitnih
mankih v njegovi vsebini, ki bi postali vzgibi, da
bosta sprejemanje kodeksa in ravnanje po njem
res stalen proces (glej tudi Košir in Anko, 1996).
Prav tako si želimo, da bi bralci razmišljali o
hipotetičnih ali resničnih primerih in njihovi
razrešitvi. Zamislite si primer iz delovnika, pri
katerem ste se spraševali: »Sem ravnal prav ali
ne? Kako sem se navsezadnje odločil in kako je bila
moja odločitev sprejeta s strani ostalih udeleženih
strani? Kaj na to odločitev pravi moja vest? Kako
bi izgledalo, če bi vsi ravnali tako? Kako sem se
počutil, če bi kdorkoli vedel o tem? Kako sem se
počutil naslednji dan?«
Etični način razmišljanja in ravnanja naj
postane osnova za vsakdanje delo v gozdarstvu,
da bodo zanamci še uspeli žeti tisto, kar smo
sami posejali na temeljih sejanja naših prednikov.
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Gozdarski etični kodeks

Sprejet na zboru članov Zveze gozdarskih društev Slovenije dne 23. 6. 2020

PREAMBULA
Zveza gozdarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZGDS) sprejema ta gozdarski etični kodeks z
namenom postaviti temelj etičnega ravnanja za gozdarje, ki naj prispeva k ustvarjanju in razvijanju
uravnoteženega in strokovno utemeljenega mišljenja o vseh najvažnejših ekoloških, humanističnih,
tehničnih, ekonomskih in organizacijskih vprašanjih glede gozdov in gospodarjenja z njimi v stroki
in slovenski javnosti.
Gozdarski etični kodeks služi kot opora vesti za odločanje in ravnanje pri odnosih do narave in
gozdov, do javnih koristi gozdov, do lastnikov gozdov, do strokovne in splošne javnosti ter gozdarskih
kolegov.
Sprejeti Gozdarski etični kodeks bodo uveljavljali gozdarji in gozdarke, člani in članice ZGDS
(v nadaljnjem besedilu: gozdarji), pri svojem strokovnem delu v Republiki Sloveniji, kakor tudi pri
drugih aktivnostih v družbi. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola,
so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

ODNOS DO GOZDOV
1. Člen
Gozdar je dolžan poznati in upoštevati osnove sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, spoštovati vse prvine gozda in zagotoviti, da se zaradi ravnovesja gozdnega ekosistema
v nobeni od njih ne povzroča regresijskih procesov.
Gozdar je dolžan posege v gozd izvajati načrtno in prilagojeno za rastiščne in sestojne razmere,
funkcije gozdov in potrebe lastnikov ter spremljati odzive na izvedene ukrepe in jih skladno z njimi
prilagajati.
2. Člen
Gozdar je dolžan z ustreznimi metodami dela in najnovejšimi znanji pravočasno preprečevati stanja,
ki bi lahko povzročila škode v gozdovih.
3. Člen
Dolžnost in odgovornost gozdarja je, da nudi strokovno pomoč pri oblikovanju takih predpisov o
gospodarjenju z gozdovi, ki omogočajo evidentirano, kontrolirano in ekonomsko racionalno izvajanje
celovitega gospodarjenja z gozdovi.
Gozdar je dolžan, da v okviru svojih pooblastil ali dolžnosti ukrepa po strokovnih načelih trajnosti,
sonaravnosti in večnamenskosti.
4. Člen
Pri oblikovanju, sprejemanju in uresničevanju razvojnih strategij si gozdar prizadeva, da so vloga
gozdov in njihovih potenciali ustrezno upoštevani.
5. Člen
Gozdar je dolžan uporabljati načrtni pristop pri gospodarjenju z gozdovi in pri svojem delu upoštevati
in uresničevati določila načrtov za gospodarjenje z gozdovi.
Dolžnost gozdarja je, da pri načrtovanju in izvajanju posegov v gozd upošteva naravne vrednote,
kulturno krajino ter kulturno, strokovno in tehniško dediščino.
416
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6. člen
Gozdar podpira odgovorno izvajanje enotnih strokovnih ukrepov za ohranitev in razvoj vseh gozdov.
Gozdar podpira oblikovanje virov za (so)financiranje izvajanja načrtovanih vlaganj v gozdove in
del za odpravo posledic naravnih ujm in varstvo gozdov.
7. Člen
Gozdar preprečuje onesnaževanje gozdov s sodelovanjem s civilno družbo in z ozaveščanjem javnosti
in posameznikov ter onesnaženja in onesnaževalce prijavlja pristojnim službam.
8. Člen
Gozdne ekosisteme je gozdar, na osnovi strokovnih argumentov in v dialogu z javnostjo, dolžan
varovati za današnje in za vse naslednje rodove.
Gozdar s svojim strokovnim znanjem celovito uravnava razmerja med proizvodnimi, ekološkimi
in socialnimi funkcijami tako, da nobena od njih ni ogrožena.

ODNOS DO NARAVE
9. Člen
Gozdar se po najboljših močeh vključuje v aktivnosti, s katerimi se zagotavlja ohranjanje in varstvo
narave.
10. Člen
Pri vseh predvidenih posegih v prostor se gozdar odloča in zagovarja strokovne odločitve po načelu
trajnostne rabe naravnih virov.
Gozdar na vseh ravneh odločanja o naravi upošteva rezultate raziskav, preverjenih ugotovitev in
stališč raziskovalcev ter njihovih organizacij s področja ekoloških, bioloških in gozdarskih znanosti.
11. Člen
Gozdar se po najboljših močeh vključuje v ustanavljanje zavarovanih območij ter pri tem nudi strokovno sodelovanje.

ODNOSI Z LASTNIKI GOZDOV
12. Člen
Gozdar pristopa do lastnikov gozdov s spoštovanjem in strokovne argumente vedno predstavi na
razumljiv način.
Gozdar pri načrtovanju in izvedbi gospodarjenja z gozdovi upošteva interese in potrebe lastnika
gozda v taki meri, da je zagotovljena trajnost funkcij gozdov.
13. Člen
Gozdar, ki kot uradna oseba usmerja razvoj gozdov in lastnikom gozdov svetuje izvajanje ukrepov, je
dolžan pri odločanju soočiti lastnikov in javni interes tako, da bo na učinkovit in gospodaren način
dosežen načrtovani razvoj gozdov.
Gozdar, ki kot neuradna oseba lastniku na njegovo željo daje napotke za ukrepanje v gozdu, je
dolžan napotke dajati v skladu z veljavnimi načrti za gospodarjenje z gozdovi.
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14. Člen
Gozdar je dolžan lastnike gozdov seznanjati in ozaveščati o pomenu gozdov in njihovih javnih koristih.
Gozdar se zavzema za to, da so vse funkcije gozdov, razen proizvodnih, javna dobrina, ter da
lastniki gozdov za njihovo zagotavljanje prejemajo nadomestilo.

ODNOSI Z JAVNOSTMI
15. Člen
Gozdar je dolžan javnosti seznanjati in ozaveščati o pomenu enakovrednega obravnavanja vseh prvin
gozda za njegovo ohranitev in razvoj, ter gospodarjenja z gozdovi po načelih trajnosti, sonaravnosti
in večnamenskosti.
Gozdar je dolžan opozarjati obiskovalce gozdov na škodljivo rabo in ravnanje z gozdovi ter se za
to ustrezno usposabljati za ustrezen način komuniciranja.
16. Člen
Gozdar si prizadeva za sodelovanje pri vseh oblikah izobraževanja, ki lahko prispevajo k razumevanju
pomena gozdov za razvoj družbe in njenega odnosa do gozdov in narave.
Gozdar se zavzema za sodelovanje s pedagoškimi delavci prek izobraževalnih programov za boljše
razumevanje vseh funkcij gozdov.
17. Člen
Gozdar vzgaja, ozavešča in izobražuje uporabnike gozdnega prostora za rabo gozdov, ki varuje in
ohranja proizvodne, ekološke in socialne funkcije.
18. Člen
Gozdar si prizadeva za sodelovanje raziskovalnih, izobraževalnih ustanov in strokovno-operativnih
organizacij za učinkovit prenos znanj in izkušenj.
19. Člen
Gozdar si prizadeva za strpen in odkrit dialog z javnostmi in strokovnjaki drugih strok, ki jih zanimata
raba gozdov in gospodarjenje z njimi.
20. Člen
Gozdar aktivno sodeluje pri ustvarjanju vsebine, videza in ugleda strokovne revije Gozdarski vestnik.
Gozdar pripravlja strokovna mnenja, prispevke in poročila na podlagi ugotovljenih dejstev ter
uveljavljenih strokovnih merilih in kazalnikih.
21. Člen
Gozdar, ki pri svojem delu naredi domnevno napako, sodeluje pri njeni razjasnitvi in, če mu je dana
možnost, pri odpravi ali omilitvi posledic.

ODNOSI MED GOZDARJI
22. Člen
Gozdar se do svojih gozdarskih kolegov vede tako, kot želi, da bi se oni do njega.
Gozdar je pošten in ne dopušča, da bi osebne koristi vplivale na medsebojne odnose in korektnost
strokovnih odločitev.
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23. Člen
Gozdarji strokovno sodelujejo ne glede na narodnost, vero, spol, družbeno vlogo in položaj ali politično opredelitev.
Gozdarji enakopravno obravnavajo argumente in mnenja gozdarskih kolegov ter podpirajo gozdarsko stroko in uveljavljanje strokovnih odločitev.
24. Člen
Gozdar je dolžan strpno in kulturno razpravljati o strokovnih dilemah.
25. Člen
Gozdar je dolžan izpopolnjevati svoje znanje ter ga skupaj z izkušnjami prenašati na kolege in mlajše
generacije.
Gozdar izpopolnjuje znanje z branjem strokovne literature ter udeležbo na strokovnih ekskurzijah,
tečajih in posvetovanjih.
26. Člen
Gozdar spoštuje in varuje ugled organizacije v kateri je zaposlen in ohranja ugled drugih gozdarskih
organizacij.
27. Člen
Gozdar je kritičen do nezakonitega ali neetičnega ravnanja svojih stanovskih kolegov in drugih, ko
se zadeve nanašajo na gozdove, gozdarstvo ali varstvo narave.
Gozdar ne podpira in se ne povezuje z osebami in združbami za katere ve, da naklepajo ali vodijo
dejanja, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo ali gozdarskim etičnim kodeksom.
28. Člen
Razsojanje na podlagi Gozdarskega etičnega kodeksa je v pristojnosti častnega razsodišča ZGDS.
Gozdarski etični kodeks je veljaven od dne, ko ga sprejme občni zbor ZGDS.
29. člen
Gozdarju, ki je zaradi ravnanja v skladu z določili gozdarskim etičnim kodeksom v sporu z delodajalcem ali drugimi inštitucijami, mora ZGDS zagotoviti najustreznejšo obrambo pred obtožbami.
V Ljubljani, 23. 6. 2020
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Iz tujih tiskov
Growing season and radial growth predicted for Fagus
sylvatica under climate change
Napovedana dolžina rastne sezone in debelinska rast bukve
(Fagus sylvatica) zaradi vpliva klimatskih sprememb
Izvleček

Scenarij podnebnih sprememb za Slovenijo v naslednjih šestih desetletjih napoveduje dvig povprečne
letne temperature za 2 °C ter spremembo sezonske
razporeditve padavin. Navadna bukev je ekonomsko
in ekološko pomembna gozdna vrsta v Evropi, zato je
ključno razumevanje vpliva spreminjajočih se pogojev na fenologijo nastajanja lesa in produktivnost v
prihajajočih letih. Postavili smo hipotezo, da se bosta
zaradi globalnega segrevanja in manjših količine padavin med rastno sezono skrajšalo obdobje nastajanja
ksilema ter debelinski prirastek bukve v naslednjih
desetletjih. Debelinsko rast ksilemske branike smo
tedensko opazovali med leti 2008m in 2016 na dveh
rastiščih v Sloveniji.
Začetek in konec celične produkcije ter faz oblikovanja sten ksilemskih celic, kakor tudi širino ksilemske
branike smo uporabili za oceno zveze med podnebjem
in rastjo s pomočjo regresije delnih najmanjših kvadratov in za napoved fenologije nastajanja ksilema ter
letnih prirastkov ksilema glede na scenarij podnebnih sprememb. Ugotovili smo pozitivno korelacijo
spomladanskih fenoloških faz s temperaturami med
marcem in majem. Nasprotno pa jesenske fenološke
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faze kažejo negativno korelacijo z avgustovskimi in
septembrskimi temperaturami, visoke temperature na
začetku leta pa zamaknejo prenehanje rasti. Glede na
izbran scenarij podnebnih sprememb bi lahko spomladanske fenološke faze nastople po 2 dni na desetletje
prej, jesenske pa po 1,5 dneva na desetletje kasneje.
Trajanje raste sezone bi se lahko podaljšalo za 20 dni
v naslednjih šestih desetletjih ter imelo za posledico
38 do 83% debelejše prirastke ksilema. Pričakuje se,
da se bo rast bukve v toplejšem podnebju na rastiščih,
za katera je značilna obilica vode, povečala.

Objavljeno v:

PRISLAN, Peter, GRIČAR, Jožica, ČUFAR, Katarina,
DE LUIS, Martin, MERELA, Maks, ROSSI, Sergio.
2019. Growing season and radial growth predicted for
Fagus sylvatica under climate change.

Climatic change, vol. 153, str. 181-197
Povezava do celotnega prispevka:
https://dx.doi.org/10.1007/s10584-019-02374-0
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Brown bear attacks on humans: a worldwide perspective
Napadi rjavega medveda na človeka: svetovni vidik
Izvleček

Naraščajoči trend napadov velikih zveri na človeka ne
vzbuja samo skrbi za varnost ljudi, temveč bi lahko tudi
spodkopal napore za ohranitev velikih zveri. Čeprav
so redki, tudi število napadov rjavih medvedov Ursus
arctos narašča in, čeprav se je več študij ukvarjalo s tem
problemom v lokalnih merilih, manjka informacij v
svetovnem merilu. Tu smo raziskovali napade rjavega
medveda (n=664) na ljudi med letoma 2000 in 2015
po večjem delu naselitvenega območja vrste: Severna
Amerika (n = 183), Evropa (n = 291) in Azija (n = 190).
Ko je prišlo do napada, se je polovica ljudi ukvarjala
s prostočasnimi aktivnostmi in najpogostejši scenarij
je bilo srečanje s samico z mladiči. Število napadov je
sčasoma znatno naraslo in so bili pogostejši tam, kjer
je večja gostota medvedje in manjša gostota človeške
populacije. Ni bilo pomembne razlike v številu napadov
med kontinenti ali med državami z različnimi lovskimi
praksami (ali je odstrel medvedov dovoljen, ali ne).
Razumevanje globalnih vzorcev napadov medvedov
lahko pomaga zmanjšati število nevarnih srečanj ter
je posledično bistveno za informiranje upravljalcev s
prostoživečimi živalmi in javnosti o ustreznih ukrepih
za zmanjšanje te vrste konfliktov na območjih, kjer
živijo medvedi.
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BOMBIERI, Giulia, NAVES, Javier, PENTERIANI,
Vincenzo, SELVA, Nuria, FERNÁNDEZ-GIL, Alberto,
LÓPEZ-BAO, José V., AMBARLI, H., BAUTISTA,
Carlos, BESPALOVA, Tatjana, KROFEL, Miha, in
sod. 2019. Brown bear attacks on humans: a worldwide
perspective.

Scientific reports, vol. 9, 8573, str. 1-10
Povezava do celotnega prispevka:
https://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-44341-w
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Inovacije in digitalno podprte rešitve na področju
mobilizacije lesa
Inovacije in digitalno podprte rešitve na področju
mobilizacije lesa
Junija in septembra 2020 smo v okviru projekta
ROSEWOOD4.0 preko video povezave izvedli
delavnici na temo digitalnih orodij in rešitev,
ki omogočajo prenos znanja za spodbujanje in
podporo trajnostne mobilizacije lesa v Evropi.
Namen projekta ROSEWOOD4.0 je izpostaviti
in promovirati obstoječa orodja za digitalno izobraževanje in usposabljanje različnih deležnikov
v gozdno-lesni verigi ter razviti nove možnosti, ki
bodo to omogočale. Poleg tega je namen projekta
povezovanje vseh zainteresiranih deležnikov v
odprtem inovacjskem okolju. V projekt je vključenih 21 partnerjev iz 19 evropskih držav, ki so
med seboj povezani v petih regionalnih vozliščih.
Jugovzhodno vozlišče predstavljamo partnerji iz
treh držav: CEKOM d.o.o. iz Hrvaške, ki je tudi
vodja jugovzhodnega vozlišča, CluBE iz Grčije ter
slovenski partner Gozdarski inštitut Slovenije. Obe
delavnici smo izvedli v okviru jugovzhodnega vozlišča s podporo in sodelovanjem zunanjih ekspertov.
Stanje na področju digitalizacije, inovacij in
e-učenja v gozdno-lesnem sektorju v Sloveniji smo
proučili s pomočjo pregleda obstoječe literature
in pogovora s strokovnjaki. Pripravili smo SWOT
analizo, ki izpostavlja prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje, in je služila za prepoznavanje
področij, ki bi bila najbolj primerna za uvajanje,
razvoj ali nadgradnjo digitalnih rešitev. Kot ena
izmed prednosti je bilo izpostavljeno delovanje
Zavoda za gozdove Slovenije, ki na svojih spletnih straneh ponuja številne koristne povezave
za uporabnike, med drugim do pregledovalnika
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov
ter evidence gozdih cest. Glavna slabost je vezana
na majhno in razdrobljeno gozdno posest, katere
lastniki so pogosto nezainteresirani za delo v
gozdu. Priložnosti, ki so bile prepoznane kot
področja z visokim potencialom za razvoj na
podlagi digitalnih orodij, so skupno delovanje
manjših lastnikov pri gospodarjenju z gozdom
in skupen nastop na trgu z lesom, modernizacija
422

in optimizacija tehnologije ter poslovnih procesov, kot tudi izboljšanje možnosti izobraževanja
lastnikov gozdov. Nekonkurenčnost žagarskih
obratov v primerjavi z žagami v sosednjih državah,
usmerjenost v prodajo izdelkov z nizko dodano
vrednostjo, naraščanje števila neaktivnih lastnikov
ter ekstremni vremenski dogodki pa so bili prepoznani kot glavne grožnje. V odgovor na opisane
slabosti in grožnje smo poiskali tri potencialne
možne rešitve iz nabora dobrih praks partnerskih držav. Prva predstavlja orodje s področja
digitalnega upravljanja z gozdovi, prilagojenega
za privatne lastnike gozdov (HolzmobRegio;
https://www.waldverband-stmk.at/holzmobregio/). Izbrana je bila tudi norveška gozdarska šola
(School of Forestry; https://www.skogkurs.no/
kunnskapsskogen/artikkel.cfm?Id_art=20341),
ki za gozdarje in lastnike gozdov ponuja možnost
e-učenja različnih stopenj zahtevnosti. Kot tretja
dobra praksa iz tujine pa je bila izbrana FelixFrost
(https://www.felixsystems.at/), ki deluje na področju optimizacije logistike gozdno-lesne verige.
Poiskali in izpostavili pa smo tudi nekaj slovenskih
primerov dobrih »digitalnih« praks s področja:
a) inventure in monitoringa, b) gospodarjenja
z gozdovi ter ekosistemskih storitev, c) poseka,
logistike in transporta, d) trga in marketinga, e)
gozdno-lesne industrije, krožnega gospodarstva
in vrednostnih verig ter h) izobraževanja, raziskav
in prenosa znanja.
Na področju e-izobraževanja po do sedaj
zbranih podatkih v Sloveniji nimamo rednih
spletnih programov in sklopov predavanj, ki bi
posameznika pripeljali do formalno veljavne izobrazbe na področju gozdno-lesnega sektorja. Do
nekaterih sprememb je v zelo kratkem času prišlo
zaradi zaprtja vseh izobraževalnih inštitucij kot
posledica razglasitve pandemije covid-19, ko se je
izobraževanje v celoti preneslo na splet. Deloma
se bo program najverjetneje tudi v prihodnjem
študijskem letu izvajal na daljavo, vprašanje pa
je, ali se bo ta pristop obdržal, ko se bo stanje
stabiliziralo.
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Sodelujoči v jugovzhodnem vozlišču se zavedamo, da se tradicija gospodarjenja z gozdovi,
njihova površina in vrstna sestava ter ekološko-socio-ekonomski pomen gozdov znotraj obravnavane regije močno razlikujejo. To velja tudi za
primarno in sekundarno lesno predelavo. Kljub
temu pa obstaja kar nekaj skupnih točk oziroma
izzivov, ki jih želimo v okviru projekta nasloviti.
Kot ena od možnosti se ponuja pregled in posvojitev dobrih praks, ki so bile zbrane v ostalih štirih
vozliščih projekta ROSEWOOD4.0.

Vsi zainteresirani strokovnjaki in praktiki
ste vljudno vabljeni k posredovanju primerov dobrih praks, prav tako pa tudi k udeležbi
ROSEWOOD4.0 delavnic in posvetovanj, ki
jih bomo v obdobju do konca trajanja projekta
(tj. december 2021) še organizirali.
Speltna stran projekta ROSEWOOD4.0:
https://rosewood-network.eu/
dr. Polona Hafner, dr. Jožica Gričar

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No. 862681
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Andreja KAVČIČ Krojaški žagovinar (Monochamus sartor (Fabricius, 1787))
Peter SMOLNIKAR Rjava pegavost orehov (Ophiognomonia leptostyla)
Nina ŠRAMEL Orehova čipkarka (Corythucha juglandis)
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Konec leta 2020 bo v založništvu Gozdarske založbe izšla knjiga »Zelišča, polgrmi in vzpenjavke v gozdovih
Slovenije« avtorja mag. Živana Veseliča. Knjiga obravnava približno 1500 gozdnih zelišč, polgrmov in vzpenjavk,
ki se v naših gozdovih najpogosteje pojavljajo. Več informacij o knjigi, ceni in naročilu boste lahko v začetku
leta našli na spletni strani ZGDS (http://zgds.si/) ter v naslednji številki Gozdarskega vestnika.
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