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Na podlagi arhivskih podatkov iz gozdnogospodarskih načrtov smo analizirali razvoj
gozdnih sestojev v gozdnogospodarski enoti Čemernica (Bosna in Hercegovina). Uporabili
smo podatke iz načrtov za pet načrtovalnih obdobjih z začetkom veljavnosti v letih 1964,
1979, 1987, 1999 in 2008. Na ravni oddelkov smo analizirali spremembe lesne zaloge,
drevesne sestave in debelinske strukture gozdnih sestojev. Gospodarjenje z čemerniškimi
gozdovi se izvaja pretežno po načelih prebiralnega gospodarjenja. Spremembe drevesne
sestave in debelinske strukture smo pojasnjevali s topografskimi spremenljivkami
(nadmorska višina, naklon in ekspozicija) in spremenljivkami dostopnosti (gostota gozdnih
cest, razdalja od centroida oddelka do najbližjega naselja in razdalja od centroida oddelka
do najbližje ceste). V obdobju 1964-2008 se je lesna zaloga gozdnih sestojev povečala, in
sicer od 311 m3/ha na 395 m3/ha. Drevesna sestava se je spremenila, delež bukve v lesni
zalogi se je nekoliko zmanjšal zaradi povečanja deleža jelke, smreke in plemenitih listavcev.
Debelinska struktura gozdnih sestojev se je značilno spremenila, povečala se je zaloga
srednje debelega drevja s prsnim premerom 21-50 cm, zmanjšala pa zaloga debelega drevja
s prsnim premerom nad 80 cm. Analiza razmestitve spremenjenih in ohranjenih gozdov
kaže, da se z oddaljenostjo od naselij povečuje verjetnost za prisotnost ohranjenih gozdov.
Podrobna analiza drevesne sestave gozdov kaže, da na njeno ohranjenost značilno vplivata
naklon in oddaljenost od gozdnih cest; drevesna sestava je bolje ohranjena na terenih z
večjimi nakloni in oddelkih, ki so bližje gozdnim cestam. Med dvema obdobjema (19641987 in 1987-2008) nismo ugotovili značilnih razlik v spremembah debelinske strukture,
kar nakazuje, da se gospodarjenje z gozdovi ni bistveno spremenilo.
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Based on archival data from the old forest management plans, we analyzed the development
of forest stands in the Čemernica (Bosnia and Herzegovina) forest management unit. We
used data from forest inventories carried in the years 1964, 1979, 1987, 1999 and 2008.
Selection system has been the main silvicultural system applied in the Čemernica forest
management unit. At the level of compartments (n = 59), we analyzed the changes of
growing stock, tree species composition and diameter stucture of forest stands. The changes
of tree species composition and diameter structure were modeled with the topographical
variables (altitude, slope and exposition) and the variables of accessibility (density of forest
roads, distance to the nearest settlement and distance to the nearest road). In the period 19642008, the growing stock increased from 311 m3/ha to 395 m3/ha. Tree species composition
changed; the share of beech in growing stock slightly decreased, while the proportion of
silver fir, Norway spruce and valuable deciduous trees increased. The diameter structure of
the forest stands changed significantly, the growing stock of medium-sized trees with a
diameter at breast height (dbh) of 21-50 cm increased, while the growing stock of large size
diameter trees with dbh over 80 cm decreased. An analysis of the distribution of the natural
forests and altered forests indicated that the likelihood for the presence of natural forests
increased with the larger distance to settlements. A detailed analysis of tree species
composition shows that naturlaness of tree species composition depends significantly on the
slope of terrain and the distance to forest roads; tree species composition of forest stands is
more natural in compartments on steeper slopes and closer to forest roads. Between the two
periods (1964-1987 and 1987-2008), we did not find significant differences in the changes
of diameter structure of forest stands, which indicates that the harvesting regime has not
changed significantly in the observed period.
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1

UVOD IN OPREDELITEV PROBLEMA

Za gozdarstvo kot proizvodno panogo so značilne dolge proizvodne dobe, ki so pogosto
daljše od dolžine človeškega življenja in zato generacije, ki danes koristijo dobrine gozda,
običajno niso sodelovale pri njegovi zasnovi. Trajnostno in racionalno gospodarjenje z
gozdom temelji na velikem številu informacij, ki nam dajejo vpogled v stanje in razvojno
dinamiko gozda. Poznavanje preteklega razvoja gozdov je pomembno izhodišče za
odločanje o njegovem prihodnjem razvoju (Perko, 2011).
Namen proučevanja razvoja gozdov in gospodarjenja z njimi je, da spoznamo osnovne
značilnosti gozdov, odkrijemo ključne dejavnike, ki so vplivali na njihov razvoj, da ocenimo
učinke gospodarjenja in vsa spoznanja in izkušnje upoštevamo v načrtih za njihovo bodoče
gospodarjenje (Bončina, 2009).
Da bi razumeli razvojne procese v gozdu in njihove zakonitosti ter jih znali vključevati v
gospodarjenje, se je potrebno ozreti v dosedanji razvoj gozdov. Sedanje stanje gozda je
namreč rezultat dolgotrajnih procesov, ki so se odvijali v preteklosti. Na razvoj gozdov zelo
vplivajo opravljeni gozdnogospodarski ukrepi. Ti niso odvisni le od gozdarske stroke, ampak
lahko v veliki meri odsevajo tudi splošne družbeno-ekonomske razmere in odnos družbe do
gozda in naravnih virov. Raziskovanje o razvojnih zakonitostih gozda je pomembno za
gozdarstvo samo, hkrati pa je pomembno za informiranje javnosti o stanju gozdov. V
javnosti pogosto prevladuje mnenje, da je bilo gospodarjenje z gozdovi v preteklosti boljše,
kot je danes, in da so današnji načini gospodarjenja z gozdom neustrezni (Malnar in
Šinko, 2000). Prav zato so pomembni argumentirani podatki o spremembah in razvoju
gozdov, ki jih lahko razume tudi širša javnost.
Gozdovi na območju Čemernice že od nekdaj predstavljajo največje naravno bogastvo na
območju občine Kneževo. Veljajo za ene od najbolje ohranjenih gozdov na območju celotne
Bosne in Hercegovine. Velike politične spremembe v Bosni in Hercegovini – destabilizacija,
vojna in težke ekonomske razmere – so v zadnjih treh desetletjih močno vplivale na
gospodarjenje z gozdovi. Podrobnejše analize razvoja in sprememb gozdov na območju BiH
v nekaj zadnjih desetletjih niso bile opravljene. Za gozdnogospodarsko enoto (GGE)
Čemernica so ohranjeni gozdnogospodarski načrti od leta 1964, ki so neizrabljeni vir
podatkov o razvoju gozdov in značilnostih gospodarjenja. Zato smo se odločili, da na
primeru GGE Čemernica kot vzorčnem primeru za širšo regijo podrobno analiziramo razvoj
gozdov v obdobju 1964-2008, za katerega so razpoložljivi podatki o gozdnih sestojih.
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2

PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV

Gozdovi, ki predstavljajo največjo naravno dobrino Bosne in Hercegovine, so bili v
preteklosti pod močnimi vplivi, ki so povzročili velike spremembe gozdnih sestojev. Kljub
temu pa je to področje gozdarske stroke slabo proučeno, podrobnejših raziskav razvoja
gozdov na območju Bosne in Hercegovine praktično ni.
V zadnjih letih je bilo na območju GGE Čemernica opravljenih nekaj raziskav. Brujić (2013)
je v raziskovalni nalogi Gozdna vegetacija Čemernice za kanjonske predele območja določil
značilne fitocenoze: Cotino-Quercetum pubescentis, Fraxino orni-Ostryetum, Lasrpitio
sileri-Pinetum nigrae, Aceri-Tilietum mixtum, Rusco hypoglossi-Fagetum in Eguiseto
hyemalis-Alnetum incanae. Vegetacijo kolinskega pasu je uvrstil v naslednje fitocenološke
združbe: Querco-Carpinetum orentalis, Carpino orientalis-Quercetum roboris, Salici
albae-Populetum nigrae. V podgorskem pasu prevladujeta združbi Querco-Carpinetum
betuli in Aceri obtusati-Carpinetum betuli, medtem ko so za najvišje predele območja
značilne fitocenološke združbe Piceo-Abieti-Fagetum illyricum in Stellario montanaePiceetum.
Govedar (2000) je na območju GGE Čemernica raziskoval vpliv svetlobe na naravno
pomlajevanje v čistih sestojih bukve. Namen raziskave je bil, da se na podlagi podrobno
analiziranih habitatnih in sestojnih značilnostih ter bioekoloških značilnostih drevesnih vrst
določi najprimernejši način naravne obnove čistih bukovih sestojev.
Kapović in Keren (2012) sta analizirala lastnosti tal zasmrečenih gozdov na območju
Kneževa. Namen raziskave je bil analizirati vpliv talnih razmer na razvoj smrekovih
sestojev. Matična podlaga na tem območju je heterogena: apnenci prevladujejo na območju
Viševice (Kotor Varoš), karbonatni peščenjaki na območju Metaljka (Kneževo), peščenjaki
pa na območju Raskršća (Kozara).
Govedar in sod. (2008) so na območju Čemernice raziskovali naravno pomlajevanje mešanih
sestojev jelke in smreke (Abieti-Piceetum) na površinah, kjer so bila posekana drevesa
napadena s podlubniki. Rezultati raziskave pojasnjujejo uspešnost naravnega pomlajevanja
in številčnost ter značilnosti pomladka smreke in jelke.
V pragozdovih Bosne in Hercegovine je bilo opravljenih več raziskav razvoja gozdov kot v
gospodarskih gozdovih. Keren (2015) je v svoji doktorski disertaciji raziskoval raznolikost
sestojnih struktur v dveh mešanih gorskih pragozdovih in bližnjih gospodarskih gozdovih v
Bosni in Hercegovini. Raziskava je bila izvedena v dinarskih jelovo-bukovih pragozdovih
Janj in Lom ter v bližnjih gospodarskih gozdovih na podobnih rastiščih (Piceo-AbietiFagetum illyricum). Proučeval je svetlobne razmere, pomlajevanje, zeliščno in drevesno
sestavo, gostoto, temeljnico in debelinsko strukturo sestojev ter količino odmrlega drevja.
Rezultati so pokazali razlike v strukturi gozdih sestojev: v pragozdnih ostankih so prisotna
drevesa večjih dimenzij, sestojna temeljnica je večja, prav tako je pričakovano večja količina
odmrlega drevja.
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Keren in sod. (2014) so analizirali strukturo sestojev na področju pragozda Janj in jo
primerjali s strukturo pragozdov Lom in Perućica v Bosni in Hercegovini. Za pragozd Janj
je značilna visoka lesna zaloga, okoli 1215 m3/ha 84 % lesne zaloge prestavljajo iglavci.
Razlogi za takšno visoko zalogo so predvsem bogate rastiščne razmere. Za vse tri
pragozdove je značilno naraščanje deleža bukve v skupni lesni zalogi. Za pragozdova Lom
in Peručica je značilen nekoliko manjši delež iglavcev, predvsem zaradi abiotskih
dejavnikov v preteklosti.
Višnjić in sod. (2015) so predstavili strukturo, dinamiko, teksturo in deleže razvojnih faz v
pragozdu "Ravna vala" na Bjelašnici. Raziskovanja so opravili na 46 krožnih trajnih
raziskovalnih ploskvah z radijem 12,6 m v letih 1978, 1988 in 2008. V pragozdu Ravna vala
so prešteli povprečno 638 dreves na ha, delež bukve je bil 77 %, delež jelke pa le 18 %.
Povprečna lesna zaloga v pragozdu je bila 701 m3/ha.
V Sloveniji je bilo opravljenih veliko raziskav o razvoju gozdov. Kogovšek (2008) je
analiziral razvoj gozdov na ravni oddelkov v GGE Leskova dolina. Primerjal je podatke iz
načrtov za osem načrtovalnih obdobij in analiziral razvoj lesne zaloge, drevesne sestave in
prirastka gozdnih sestojev ter poseka. Podobno analizo je izpeljala Megličeva (2009), ki je
raziskovala razvoj gozdov v GGE Jelendol v obdobju 1930-2008. Na ravni oddelkov je
prikazala spreminjanje lesne zaloge, drevesne sestave in prirastka gozdnih sestojev.
Leskovec (2008) je analiziral razvoj gozdov na območju Idrije od začetka načrtnega
gospodarjenja do danes.
Klopčič in Bončina (2012) sta analizirala stoletno dinamiko jelke v jelovo-bukovih
gozdovih; za analizo sta uporabila arhivske podatke za tri prostorsko ločena območja. Šubic
in sod. (2010) so analizirali razvoj prebiralnih gozdov v raziskovalnem objektu Volčja preža
na Goteniški gori. Bončina (1994) je na podlagi podrobnejše sestojne in rastiščne analize
vzorčnih ploskev prikazal strukturo in razvojne značilnosti prebiralnega gozda.
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3

NAMEN IN HIPOTEZE

Namen magistrske naloge je raziskati razvoj gozdov v GGE Čemernica v obdobju 19642008 na podlagi arhivskih podatkih iz gozdnogospodarskih načrtov.
Na ravni oddelkov želimo:
•
•

raziskati spremembe treh sestojnih znakov, in sicer 1) lesne zaloge, 2) drevesne
sestave in 3) debelinske strukture;
analizirati vplivne dejavnike razvoja gozdov.

Opredelili smo dve hipotezi:
1) Velikost sprememb gozdnih sestojev je znotraj študijskega območja in obdobja raziskave
različna: a) relativno večje spremembe gozdnih sestojev so na območjih, ki so
dostopnejša (bližina naselja, odprtost z gozdnimi prometnicami); b) relativno večje
spremembe gozdnih sestojev so se zgodile v zadnjih dveh desetletjih.
2) Delež iglavcev se je v preučevanem obdobju povečal.
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4
4.1
4.1.1

PREDSTAVITEV GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE ČEMERNICA
NARAVNE RAZMERE
Lega in relief

GGE Čemernica leži v osrednjem delu Bosne in Hercegovine (Republike Srbske).
Razprostira se med 170 07ʹ 38ʹʹ do 170 24ʹ 18ʹʹ vzhodne geografske dolžine in 440 27ʹ 09ʹʹ do
440 34ʹ 44ʹʹ severne geografske širine (Slika 1). Obsega celotno planino Čemernica, in sicer
območje na desni strani reke Vrbas do sotočja z reko Ugar, od tam poteka meja območja
severovzhodno do Kneževa (Uređajni elaborat ..., 1963). Organizacijsko je GGE Čemernica
del gozdnogospodarskega območja (GGO) Čemerničko.

Slika 1: Geografski položaj GGE Čemernica (izdelano na podlagi Baze podatkov IRPC, 2015)
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Mezorelief je zelo raznolik, saj na območju najdemo skoraj vse orografske elemente.
Monotoni nakloni so tu in tam presekani z jarki, horizontalno pa s strmimi stenami. Posebej
je razgiban vršni plato, kjer najdemo številne vrtače različnih širin in globin, nad planoto pa
se dvigujejo nižji in precej zaobljeni vrhovi (Brujić, 2013). Večina območja leži v pasu med
240 in 1.339 m nad morjem (Slika 2), v zahodnem in južnem delu pa se teren strmo spušča
v dolino reke Vrbas, ki je na nadmorski višini 210 m. Najvišji vrh je Čemernica velika (Goli
vis; 1.339 m), najnižja točka območja pa je v koritu reke Vrbas pod mestom Gradina (210 m).
Višji vrhovi območja so: Čemernica mala (1.323 m), Žbanić (1.327 m), Jelovi gaj (1.336 m),
Debeli vis (1.108 m), Rapanjski vis (1.135 m), Bijela ravan (1.193 m), Vršeljak (1.292 m),
Javorovo brdo (1.252 m), Ričica (932 m), Jazavica (1.131 m) in Zadina (1.181 m) (Uređajni
elaborat ..., 1963).

Nadmorska
višina (m)

Slika 2: Nadmorska višina terena v GGE Čemernica (izdelano na podlagi podatkovne zbirke ŠFBL,
2015)

Teren v GGE Čemernica je zelo razgiban (Slika 3), prevladujejo območja z blagimi nakloni
in zmerno strmi in strmi tereni (21-50 %). Majhen delež celotne površina ima naklon, ki je
večji od 50 %; takšni tereni so predvsem v okolici Velike in Male Čemernice in v soteski
reke Vrbas.
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Naklon (%)

Slika 3: Nakloni terena v GGE Čemernica v (%) (izdelano na podlagi podatkovne zbirke ŠFBL, 2015)

4.1.2

Hidrološke razmere

Na območju GGE Čemernica je malo površinskih vodotokov, najmanj vodotokov in lokev
je v osrednjem delu, pa še ti v poletnem sušnem obdobju presušijo. Obrobni predeli območja
pa so bogati z vodotoki, tako da je preskrbljenost z vodo dobra. Največja reka v območju je
Vrbas (Slika 4), ki omejuje enoto z jugozahodne in zahodne strani (Uređajni
elaborat ..., 1963).

Slika 4: Reka Vrbas omejuje južni del GGE Čemernice (Foto: Trifković V., april 2016)

17
Trifković V. Razvoj gozdov v gozdnogospodarski enoti Čemernica.
Mag. delo. Ljubljana. Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

4.1.3

Matična podlaga in tla

Območje Čemernice je značilna dinarska planota. Talno podlago sestavljajo apnenci,
lokalno se pojavljajo tudi dolomitne kamnine. Na kraških apnenčastih podlagah redko
najdemo monotone večje površine z enotnim tipom tal. Običajno takšno podlago sestavljajo
pedogenetski nizi v obliki pedomozaikov. Najbolj pogosti in najpomembnejši pedosekvenci
sta litosol-kalkomelanosol in kalkokambisol-luvisol (Brujić, 2013). Površinski sloj nastaja z
razpadanjem matične podlage pod vplivom atmosferskih dejavnikov, rezultat razpada
matičnih kamnin pa so kambična, humusno akumulativna tla (Uređajni elaborat ..., 1963).
Kalkomelanosol nastaja na trdih apnencih in dolomitih. V inicialni fazi razvoja je globina
tal do nekaj centimetrov, v končni fazi pa je globina tal do 30 cm (Ćirić, 1991).
Kalkokambisol je v večjem delu reliktna pedosekvenca, njen nastanek je pogojen s
pedoklimatskimi razmerami; ta tla najdemo predvsem v srednjih višinskih pasovih in
nekoliko manjših naklonih. Globina tal je do 60 cm. Litosol so siromašna tla, ki se pojavljajo
le lokalno. Luvisol se pojavlja v ravninskih delih in humidnih predelih, kjer se v sušnih
obdobjih glinene frakcije po sušnih razpokah premikajo v nižje horizonte tal, tudi do globine
100 cm (Brujić, 2013).
4.1.4

Podnebje

Čemernica leži na območju z zmerno kontinentalno klimo. Za gorske predele so značilna
sveža in kratka poletja ter dolge zime z obilo snežnih padavin. Značilnost podnebja so še
močni vetrovi in večje količine padavin skozi vse leto. Območja na nižjih nadmorskih
višinah so pod vplivom toplejše kontinentalne klime, to je najbolj opazno vzdolž vodotokov
Vrbas in Ugra.
Povprečna letna temperatura je nekoliko nižja od 9 °C. V zimskem obdobju (december do
februar) so temperature pod 0 °C, kar omogoča daljša obdobja s snežno odejo
(Šumskoprivredna osnova ..., 2008).
Obdobje, ko nočne temperature ne padejo pod ledišče, je kratko, in sicer od maja do
septembra, vegetacijska doba pa traja od 140 do 180 dni, na višjih nadmorskih višinah
(> 1.100 m) je krajša od 130 dni (Eremija, 2010).
Letne količine padavin znašajo okoli 1.200 mm, značilne so pogoste nevihte, tudi v najbolj
suhih mesecih leta. Skozi celo leto je pogosto oblačno vreme, nekoliko manj v poletnih
mesecih, kar je povezano z letno porazdelitvijo padavin. Občasno se pojavijo močni vetrovi,
ki povzročajo vetrolome.
4.1.5

Kategorije gozdov

Po ekološko vegetacijski razdelitvi Bosne in Hercegovine (Stefanović in sod., 1983) je
območje GGE Čemernice uvrščeno v območje notranjih Dinaridov (Priloga A), v zahodnobosansko apnenčasto-dolomitno območje, kneževski rajon.
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Glede na rastiščne razmere, drevesno sestavo in trenutno stanje gozdne vegetacije so gozdovi
skladno s (Pravilnikom o elementima i sadržaju šumskoprivrednih osnova, 2009) uvrščeni v
kategorije gozdov in gospodarske razrede (Preglednica 1).
GGE Čemernica meri 6.136,53 ha. Gozdnatost je 65 %, preostalih 35 % (Priloga B)
zavzemajo grmišča in kmetijske površine (Uređajni elaborat ..., 2008). Površine z
neurejenim lastništvom merijo 202,25 ha. Problemi lastništva zameljišč se rešujejo v vsakem
načrtovalnem obdobju, vendar so postopki pogosto dolgotrajni in trajajo od 30 do 40 let
(Šumskoprivredna osnova ..., 2008).
Preglednica 1: Kategorije gozdov in gospodarski razredi na območju GGE Čemernica (povzeto po
Šumskoprivredna osnova ŠPP Čemerničko, 2008)

Gospodarski razredi

Kategorije gozdov

ha

%

2964,51

48,28

30,26

0,49

712,23

11,61

1476,46

24,07

245,16

3,41

505,75

8,24

202,25

3,22

6136,53

100

Visoki bukovi gozdovi
Naravni gozdovi z naravnim
pomlajevanjem

1000

Čisti in mešani gozdovi jelke in smreke,
mešani gozdovi bukve-jelke in smreke

Visoki degradirani gozdovi

2000

Degradirani visoki bukovi gozdovi
Nasadi jelke in smreke

Nasadi

3000

Nasadi črnega in rdečega bora
Nasadi ostalih iglavcev

Panjevci

4000

Površine primerne za
pogozdovanje in gospodarjenje

5000

Nizki bukovi gozdovi
Nizki gozdovi gradna
Grmišča
Gozdovi, neprimerni za gospodarjenje

Površine, neprimerne za
pogozdovanje in gospodarjenje

6000

Gozdne prometnice
Daljnovodi in ostalo

Prevzemi lastništva
SKUPAJ

Drugo

Visoki bukovi gozdovi in mešani jelovo-bukovi gozdovi s smreko pokrivajo največji del
gozdnogospodarske enote, to je 48,28 % (Slika 5). So ekonomsko najpomembnejši, hkrati
pa tudi med najbolj ohranjenimi gozdovi v enoti. Znaten del območja (24,07 % celotne
površine) zavzemajo panjevci bukve in gradna. Znaten del celotne enote zavzemajo
kmetijske površine, ki pa so večinoma opuščene in se postopno zaraščajo.
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Slika 5: Kategorije gozdov GGE Čemernica (izdelano na podlagi Baze podatkov IRPC, 2015)
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4.2
4.2.1

PRETEKLO GOSPODARJENJE
Značilnosti preteklega gospodarjenja

Bosna in Hercegovina je država, ki je bila zaradi turške vladavine dolga stoletja popolnoma
izolirana od zahodne civilizacije. Te razmere so močno vplivale na gospodarjenje z gozdom.
Zakon o gozdovih, ki je bil sprejet leta 1869, v času vladavine Omer paše, je bil pomemben
za razvoj gozdov. Ta zakon je uredil lastniške odnose, kar je pomembno vplivalo na
izkoriščanje gozdov, preprečevanje nezakonite oziroma nedovoljene sečnje. Po zakonu so
postali lastniki gozdov država, občine, zasebniki in cerkev. Na območju Čemernice je bilo
industrijsko izkoriščanje v svojih začetkih povezano z reko Vrbas, saj so les plavili do prve
žage, ki je bila v Gornjem Šeheru (Dimitz, 1905).
Prvo večje industrijsko izkoriščanje gozdov se je začelo takoj po izgradnji žage v Bočcu leta
1913. Žago je odprla Prva hrvaška štedionica, ki je z njo upravljala do leta 1930. Tega leta
sta brata Pakul in Pail odkupila žago in nadaljevala z obratovanjem še pet let. Leta 1935 so
žago kupili novi lastniki iz Banja Luke in jo upravljali do njenega zaprtja leta 1942 (Uređajni
elaborat ..., 1963).

Slika 6: Položaj GGE Čemernica (izdelano na podlagi Baze podatkov IRPC, 2015; obdelano s
programoma Google Earth in ArcMap)
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Nekaj let po zagonu žage, leta 1919, je bila zgrajena železnica od Škrbin Dola do
Komljenovca, dolga 5,5 km, ki je začasno odpirala manjši del GGE Čemernica. Obratovali
sta dve lokomotivi. Leta 1925 so za transport lesa uporabili žičnico, dolgo 3,3 km, ki je
povezovala žago in železnico. Poleg žičnice je železniško progo in žago povezovala slaba
makadamska cesta, po kateri je tudi potekal transport hlodovine. Po vojni je bila železnica
uničena, zaradi tega je bila Čemernica »zaprta«, transport hlodovine ni bil več mogoč.
Po osvoboditvi (1945) so zgradili kamionsko cesto Bočac-Škrbi Dol-Džotluk, dolgo 14 km,
ki je odprla del gozdnogospodarske enote Čemernica za gospodarjenje z gozdom. Na delu
te ceste je bil leta 1951 zgrajen škripec (žičnica) od Džotluka do Šljepure, dolg 3,3 km. Vse
prometnice, ki so bile izgrajene na tem območju, so bile namenjene za izkoriščanje gozdov
v oddelkih 26 do vključno 37 (Čemernica-Banjalučka). Hlodovino iz teh oddelkov so
predelali v lesnem podjetju Vrbas iz Banja Luke. Izkoriščanje oddelkov 38-45 je bilo v tem
obdobju manj intenzivno. Hlodovino iglavcev so tudi splavarili po reki Vrbas do prve žage
v Gornjem Šeheru. Izkoriščanja na širšem območju GGE Čemernica ni bilo do graditve
novih prometnic (Uređajni elaborat ..., 1963).
Leta 1952 je zasebno podjetje „Šuma“ oblikovalo program za izkoriščanje območja
Čemernica-Osmača-Tisovac. Program je bil namenjen odpiranju enote s kamionskimi
cestami, predvsem območij, kjer so bile lesne zaloge največje. Takrat so zgradili glavno
povezovalno kamionsko cesto Karanovac-Skender Vakuf (danes Kneževo) do območja
Osmače, Tisovec in Čemernice. S te ceste so bili speljani trije povezovalni kraki v GGE
Čemernico: Vidovac-Škrbi Dol (7,7 km), Medjurača (2,9 km) in Radiči-Drinića Binarić
Pištalo lokva z odcepi Pištale Suhodol in Drinića Bunarić.
To cestno omrežje bi bilo potrebno nadgraditi; nove ceste bi omogočale dostop do neodprtih,
z lesnoproizvodnega vidika manj vrednih sestojev. Ceste bi omogočile aktivno
gospodarjenje, kar bi lahko prispevalo k nižjim sečnjam na območjih, ki so bila zaradi
dostopnosti pretirano izkoriščana, tako da je njihova lesna zaloga z vidika trajnostnega
gospodarjenja prenizka. Sedanja odprtost območja Čemernica-Banjalučka z gozdnimi
cestami je 6,32 m/ha, območja Čemernica-Kotor Varoška pa 8,09 m/ha (Priloga C).
Predelovalci hlodovine iz GGE Čemernica so lesna industrija Vrbas Banja Luka, komunalno
podjetje Progres-Skender Vakuf (samo iglavci), celulozni les pa odkupuje Podjetje za
predelavo celuloze Banja Luka (Uređajni elaborat ..., 1963).
Prebiralni sistem gospodarjenja je v gozdovih Bosne in Hercegovine poznan že več kot 100
let. V gozdovih Čemernice je v uporabi skupinsko prebiralni sistem. Za degradirane gozdove
je predpisana direktna premena v visoke gozdove, v panjevskih pa posredna premena. Leta
1961 je bil skupni prirastek v gozdovih Čemernice v povprečju 3,34 m3/ha. Takšen prirastek
je nižji od povprečja za bosansko-hercegovske gozdove. Razlog za to je v velikem deležu
pionirskih in degradiranih gozdov. V visokih gozdovih je bil povprečni prirastek gozdnih
sestojev nekoliko večji, 4,74 m3/ha (Uređajni elaborat ..., 1963).
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Podatki iz načrta iz leta 2008 kažejo, da je povprečni prirastek v GEE Čemernica že
9,07 m3/ha. Razlog za to je v povečanem deležu visokih gozdov. Obseg sečnje v teh
gozdovih je praviloma enak prirastku. Povprečna letna jakost sečnje v visokih gozdovih je
1,79 % lesne zaloge. Odprtost gozdov s kamionskimi cestami v GEE Čemernica se je iz
6,32 m/ha v letu 1961 povečala na 9,37 m/ha v letu 2008 (Šumskoprivredna osnova ..., 2008).
4.2.2

Razdelitev čemerniških gozdov

GGE Čemernica obstaja od drugega desetletja 20. stoletja. Znano je, da je bil ureditveni
elaborat za celotne čemerniške gozdove izdelan leta 1929 (Uređajni elaborat ..., 1963).
Načrt za prvo analizirano obdobje za GGE Čemernico je bil izdelan leta 1961, ko je bila
sprejeta odločba o vzpostavitvi gozdnogospodarskih območij (Odluka ..., 1961). Celotno
območje je razdeljeno na del, ki pripada GGO Donje Vrbasko, in del, ki pripada GGO Kotor
Varoškem. Meja med tema dvema območjema je nekdanja administrativno-teritorialna meja
med narodnoosvobodilnimi odbori. Zunanje GGE se niso spremenile, oziroma so ostale
enake kot v starem ureditvenem elaboratu.
Leta 1961 je bilo na ozemlju Narodne Republike Bosne in Hercegovine ustanovljeno 37
gozdnogospodarskih območij. Vsako območje je bilo razdeljeno na vodozbirna območja,
oddelke in odseke. Območje Čemernice (Banja Luka in Kotor-Varoš) je bilo razdeljeno na
10 vodozbirnih območij, 124 oddelkov in 376 odsekov. Del Čemernice, ki pripada Banja
Luki, vključuje 3 vodozbirna območja, in obsega oddelke 1-45, ki so razdeljeni na 124
odsekov. Območje naše raziskave je območje Čemernice, ki pripada Kotor Varošu in obsega
7 vodozbirnih območij, oddelke 46-124, razdeljene na 252 odsekov (Uređajni
elaborat ..., 1963).
Organizacijsko pripadajo oddelki 1-45 (Čemernica Banja Luka) GGO Banja Luka, oddelki
46-124 pa GGO Vrbanja s sedežem v Skender Vakufu (danes Kneževo).
Leta 1975 je Predsedstvo BIH izdalo odločbo o dopolnitvi odločbe o vzpostavitvi
gozdnogospodarskih območjih, s katero so se v GGO Čemerničko spremenile meje
gozdnogospodarske enote Donji Ugar, GGE Čemernica je ostala nespremenjena
(Odluka ..., 1975).
Leta 1978 je prišlo do spremembe gozdnogospodarskih območij, saj so oblikovali tri nova:
Donjevrbasko, Kotorvaroško in Čemerničko. V GGO Čemerničko so bili poleg GGE
Čemernica (oddelki 46-66 in 67-124) vključene še enote Donji Ugar, Vrbanja, Kordača,
Osmača-Tisovac in Gornji Ugar (Odluka ..., 1978).
Po zaključku državljanske vojne v BIH leta 1995 je z Daytonskim sporazumom ustanovljena
nova država Bosna in Hercegovina z dvema entitetama (Republika Srbska in Federacija).
Državna meja je razdelila dotedanja gozdnogospodarska območja. Državni zbor Republike
Srbske je 14. septembra 1992 izdal sklep o spremembi imena „Skender Vakuf“ v „Kneževo“
(Odluka ..., 1992). GGO Čemerničko je pripadlo Republiki Srbski: »vsi gozdovi in gozdna
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zemljišča, ki se nahajajo na gozdnogospodarskem območju Čemerničko so pod
upravljanjem gozdarskega podjetja Čemernica Kneževo, Republika Srbska«
(Odluka ..., 1996).
GGO Čemerničko obsega dve občini (Kneževo in Mrkonjič grad) in je razdeljeno na pet
gozdnogospodarskih enot: Čemernica, Cvrcka, Gornji ugar, Donji Ugar in Osmača-Tisovac.
Gozdovi na območju GGE Čemernica so v državni lasti. Gozdarsko podjetje Kneževo je
izvajalec gozdarskih del (Šumskoprivredna osnova ..., 2008).
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5

METODE DELA

5.1

PRIPRAVA PODATKOVNE ZBIRKE

V analizo razvoja gozdov GGE Čemernica smo vključili podatke iz petih
gozdnogospodarskih načrtov z začetkom veljavnosti v letih 1964, 1979, 1987, 1999 in 2008.
Starejši načrti so bili uničeni oziroma izgubljeni v času vojne v Bosni in Hercegovini.
Podatke za raziskavo razvoja gozdov v GGE Čemernica smo pridobili iz naslednjih načrtov:
•
•
•
•
•
•

Ureditveni elaborat iz leta 1964;
Ureditveni elaborat iz leta 1979;
Ureditveni elaborat iz leta 1999;
Ureditveni elaborat iz leta 2008;
Gozdnogospodarski načrt za obdobje 1987-1999;
Gozdnogospodarski načrt za obdobje 1999-2008.

Podatkovno zbirko smo uredili s programom Microsoft Office Excel. Podatke smo vnašali
na ravni odsekov in jih kasneje združili na raven oddelkov. Uredili smo osnovno bazo
podatkov, ki vsebuje naslednje izvirne in izpeljane podatke o stanju gozdov na ravni
oddelkov v letih 1964, 1979, 1987, 1999 in 2008:
•
•
•
•
•
•
•
•

površina gozda;
lesna zaloga sestojev;
lesna zaloga iglavcev in listavcev;
lesna zaloga posameznih drevesnih vrst;
delež iglavcev in listavcev v lesni zalogi gozdov;
delež bukve, smreke, jelke in plemenitih listavcev v lesni zalogi;
lesna zaloga sestojev po debelinskih stopnjah;
lesna zaloga treh drevesnih vrst (bukve, jelke in smreke) po debelinskih stopnjah.

Spremembe razvoja gozdov smo želeli pojasnjevati z okoljskimi spremenljivkami, zato smo
uporabili digitalni model reliefa (DMR) z resolucijo 30 x 30 m (izdelano na podlagi Baze
podataka ŠFBL, 2015). Rastrsko karto DMR smo presekali z vektorsko datoteko oddelkov
in za vsak oddelek izračunali:
•
•
•

povprečno nadmorsko višino, NMV (m);
povprečni naklon, NAK (˚);
prevladujočo ekspozicijo, EKS (0 = tople lege (S+SE+SW+W); 1 = hladne lege
(E+NE+E+SE);

Želeli smo analizirati tudi, kako dostopnost vpliva na gospodarjenje in razvoj gozdov, zato
smo v analizo vključili naslednje spremenljivke:
•
•

gostoto gozdnih cest, Ggc (m/ha);
razdaljo od centroida oddelka do najbližjega naselja, Odn (m);
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•

razdaljo od centroida oddelka do najbližje ceste, Odgc (m).

Analize in priprave podatkov smo izpeljali s programskim orodjem ArcGIS 10.4.1. Za
izdelavo tematskih kart smo uporabili bazo podatkov „Istraživačko razvojno projektnega
biroja“ (Baza podataka IRPC, 2015). Statistične analize podatkov smo izpeljali s programom
SPSS Statistics 21.0.
5.1.1

Analiza površin

Površin po oddelkih nismo posebej analizirali, kljub temu da so se v preteklosti spreminjale.
Razlog za spremembe površin oddelkov je lahko v spremembah mej oddelkov ali pa v
različnih metodologijah ugotavljanja površin. Neurejeno lastništvo med zasebnimi in
državnimi gozdovi je eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki so vplivali na spremembo
površin. Minirane površine so tudi močno vplivale na celotno površino gospodarskih
gozdov. Merjenje površin je bilo izvedeno leta 1962 s pomočjo „Reiss compensation polar
planimeter 3005“, ki v primerjavi z današnjo tehnologijo ne zagotavlja velike natančnosti
(Uređajni elaborat ..., 1963). V zadnjih 20 letih so bile površine gozdov izmerjene z
digitalnim planimetrom. Z uporabo programa WinGis je omogočeno neposredno
pridobivanje prostorskih podatkov, kar je pripomoglo k večji natančnosti (Šumskoprivredna
osnova ..., 2008).
Preglednica 2: Prikaz spremembe površine GGE Čemernica v obdobju 1964-2008
Leto

Celotna gozdna
površina (ha)

Analizirana gozdna
površina (ha)

1964
1979
1987
1999
2008

6298,24
6099,64
6006,26
5990,18
6133,53

3751,87
2891,90
3979,07
4059,17
4044,39

Vseh oddelkov v gospodarski enoti je 79, od tega jih je bilo v vsakem urejevalnem obdobju
analiziranih 59. Celotna površina gospodarske enote meri 12.353 ha, površina gozda pa
6.134 ha (Priloga B). Razliko predstavljajo kmetijske površine in grmišča. Načrt iz leta 1964
ni ohranjen v celoti. V analizo razvoja gozdov smo zato vključili 56 oddelkov, za katere so
znani podatki za vsa obdobja, tako da je omogočena primerjava in ugotavljanje razvojnih
trendov gozdnih sestojev.
5.1.2

Inventurne metode

Sedanje inventurne metode za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov so se uveljavile v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Metode se stalno preverjajo in dopolnjujejo ter imajo
vse lastnosti sodobnih inventurnih metod. Značilnosti metod so uporaba statističnih metod,
klasifikacija gozdov in gozdnih zemljišč na tipološki osnovi in obdelava podatkov z
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sodobnimi programskimi orodji (Pravilnik ..., 2009). Temeljne značilnosti inventurnih
metod:
•

•

•

•

•

5.2

Za izvedbo inventure stanja se uporabljajo statistične metode. Pridobivanje
podatkov se izvaja na stalnih vzorčnih ploskvah, razporejenih v kvadratni mreži
100 x 100 m.
Obstajata dve vrsti krožnih vzorčnih ploskev, običajne in detajlne. Na običajnih
ploskvah se beležijo naslednji podatki: premer v višini 1,3 m od tal, višina dreves
(če je v odseku več drevesnih vrst) in sklep krošenj. Na detajlnih ploskvah se
poleg omenjenih podatkov pridobivajo še podatki o višini dreves, debelinskem
priraščanju, tehnični klasifikaciji, stanju podmladka in zdravstvenem stanju
sestoja v polmeru 25 m od središča ploskve. Takšna oblika popisa se izvaja le v
visokih gozdovih z naravno obnovo.
V visokih degradiranih gozdovih se na krožnih vzorčnih ploskvah izvajajo iste
meritve kot v visokih gozdovih z naravno obnovo, razen analize stanja
podmladka.
V nasadih se na krožnih vzorčnih ploskvah izvajajo iste meritve kot v visokih
gozdovih z naravno obnovo, poleg tega pa ocenijo starost nasada. V nasadih ne
ocenjujejo podmladka in površine za obnovo. V panjevskih gozdovih se ne
evidentira tehnična klasifikacija dreves in stanje podmladka. V grmiščih in
površinah v zaraščanju se kontrola ne izvaja na vzorčnih kontrolnih ploskvah,
ampak se površine glede na stanje uvrsti v eno izmed kategorij (grmišča,
površine za pogozdovanje) (Upustvo ..., 1998).
Lesne zaloge gozdnih sestojev so določene po metodi, ki so jo pripravili Drinić
in sod. (1964, 1980) iz gozdarske fakultete iz Sarajeva.
PRIPRAVA IN ANALIZA PODATKOV

Površino oddelkov smo analizirali s pomočjo razpoložljivih podatkov iz
gozdnogospodarskih načrtov. Upoštevali smo jo kot utež pri izračunu lesne zaloge, drevesne
sestave in debelinske strukture, saj so vsi rezultati zaradi spreminjanja površine gozdov
prikazani na hektar. Izvirni podatki o debelinski strukturi gozdov v letu 1964 so bili prikazani
za drugačne debelinske razrede, kot so se uporabljali pozneje. Zato smo morali te podatke
za potrebe primerjave ustrezno transformirati (Preglednica 3). Poskušali smo različne
transformacije, kot najbolj ustrezna se je pokazala klasična matematična transformacija.
Najprej smo oblikovali razširjene 10 cm-debelinske razrede vrednosti za 20 cm-debelinske
razrede, za leto 1964 smo jih enostavno razpolovili in te polovične vrednosti prepisali v 10cm stopnje. Na koncu smo te vrednosti združili v nove debelinske razrede, ki so jih
uporabljali tudi pri poznejših inventurah (Preglednica 3).
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Preglednica 3: Transformacija debelinskih stopenj iz leta 1964 v nove debelinske razrede (z-razširjeni
10 (cm)-debelinski razredi; n-novi debelinski razredi)

1964
z
n

X0

X1

11-20
11-20
11-20

21-40
21-30
21-30

Debelinske stopnje (cm)
X2
X3
X4
X5
41-60
31-40
31-50

61-80
41-50
51-80

› 80
51-60
› 80

61-70

X6

X7

71-80

› 80

Drevesno sestavo smo prikazali po oddelkih v odstotku celotne lesne zaloge za naslednje
skupine drevesnih vrst:
•
•
•
•

bukev;
plemeniti listavci;
smreka;
jelka.

Ostale iglavce (rdeči bor, črni bor, macesen) in listavce (cer, vrba, kostanj) smo izpustili iz
analize drevesne sestave zaradi zelo majhnega deleža v skupni lesni zalogi in posledično
manj zanesljivih ocen njihove količine. Oblikovali smo razrede deležev lesne zaloge
posameznih skupin drevesnih vrst in njihove vrednosti prikazali po oddelkih za vseh 5
urejevalnih obdobij. Izdelali smo tudi prostorski prikaz sprememb deleža posameznih
drevesnih vrst v preučevanem obdobju. Analizo spremembe strukture površin gozdnih
sestojev v obdobju 1964-2008 smo izdelali glede na delež iglavcev in listavcev v skupni
lesni zalogi. Lesno zalogo sestojev smo prikazali v m3/ha. S tem smo zagotovili primerljivost
podatkov na ravni oddelkov. Tvorili smo razrede lesnih zalog s širino 100 m3.
Pri analizi debelinske strukture smo uporabili debelinske razrede, ki so jih uporabljali od leta
1979 do danes. Iz analize smo izločili 1. debelinsko stopnjo (1-10 cm), ker ti podatki niso
bili na voljo v vseh načrtih. Debelinsko strukturo smo analizirali za sestoje in posebej za
bukev, jelko in smreko, ker so te tri vrste najbolj zastopane.
Izračunali smo Robičev indeks (Enačba 1) spremenjenosti naravne drevesne sestave RID
(Bončina in Robič, 1998) za celotno obdobje raziskave (1964-2008), ki smo ga uporabili za
oceno spremembo drevesne sestave v oddelkih med začetnim in končnim stanjem.
Na podoben način smo izračunali indeks spremenjenosti debelinske strukture gozdnih
sestojev za celotno obdobje raziskave (1964-2008). Z njim smo ocenili velikost sprememb
sestojne zgradbe v oddelkih med prvo in končno meritvijo.
Z Robičevim indeksom smo tudi preverili 2. hipotezo (večje spremembe so se zgodile v
zadnjih dveh desetletjih). Izračunali smo povprečni Robičev indeks posebej za drevesno
sestavo in posebej za debelinsko strukturo za dve obdobji (1964-1987) in (1987-2008) in s
t-tesom preverili, ali se vrednosti indeksov med obdobjema značilno razlikujeta.
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√∑𝒊 (𝑺𝒙𝒊−𝟏)𝒊 − 𝑺(𝒙𝒊) )𝟐
𝑹𝑰𝑫 =
√∑𝒊 𝑺(𝒙−𝒊) 𝟐 + ∑𝒊 𝑺𝒙𝒊 𝟐

...(1)

Indeks spremenjenosti drevesne sestave:

Indeks spremenjenosti debelinske strukture:

I = 1,..., n

I = 1,..., n

n = število vseh različnih skupin drevesnih vrst

n = število vseh različnih debelinskih stopenj

S(x-1) = delež drevesne vrste i v skupni

S(x-1) = delež debelinske stopnje i v skupni

lesni zalogi v predhodnem obdobju

lesni zalogi v predhodnem obdobju

Sx = delež drevesne vrste i v skupni

Sx = delež debelinskih stopenj i v skupni

lesni zalogi v obdobju x

lesni zalogi v obdobju x

ΣSx = 100

ΣSx = 100

ΣS(x-1) = 100

ΣS(x-1) = 100

Robičev indeks lahko zavzame vrednosti od 0 do 1. V primeru, da zavzame indeks vrednost
0, sta stanji v obeh obdobjih enake. Če pa je indeks spremenjenosti enak 1, je obdobje x
glede na predhodno obdobje (x-1) popolnoma drugačno in so v sestoju zastopane povsem
druge vrste kot v predhodnem obdobju (Bončina in Robič, 1998).
5.3

STATISTIČNE METODE

V statistično analizo smo vključili vrednosti celotne lesne zaloge, debelinske strukture, lesne
zaloge po drevesnih vrstah in Robičev indeks spremenjenosti drevesne sestave. Za te
sestojne parametre smo izračunali spremembe med zadnjim (2008) in začetnim stanjem
(1964):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprememba celotne lesne zaloge (∆ lesna zaloga);
sprememba lesne zaloge po debelinskih razredih (∆DR2, 3/4/5/6);
sprememba lesne zaloge bukve, jelke, smreke in plemenitih listavcev po
debelinskih razredih (∆DS...2, 3, 4, 5 in 6);
spremembe lesne zaloge bukve (∆ Bukev), (∆ Pl. listavci);
spremembe lesne zaloge jelke (∆ Jelka), (∆ Smreka);
Robičev indeks sprememb drevesne sestave (RID_DS);
Robičev indeks sprememb debelinske strukture (RID_DSTR);
povprečen Robičev indeks (debelinska struktura, drevesna sestava) za I. obdobje
(1964-1987) (RIDI);
povprečen Robičev indeks (debelinska struktura, drevesna sestava) za II.
obdobje (1987-2008) (RIDII).
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S korelacijsko analizo smo želeli ugotoviti, kakšna je moč povezave med pari podatkov.
Uporabili smo Spermanov korelacijski koeficient; za katerega ni pogoj, da bi bili podatki
porazdeljeni normalno (Kotar, 1997). Analizirani podatki namreč niso porazdeljeni
normalno. Spremenljivke, ki so vključene v analizo, so: gostota gozdnih prometnic (Ggc),
oddaljenost gozdnih cest (Odgc) in oddaljenost naselja (Odn). Te spremenljivke smo
izračunali s pomočjo programskega orodja ArcGis 10.4.1. Na podlagi GIS podatkov smo
izračunali povprečno gostoto prometnic v oddelkih, najkrajšo razdaljo od centroida oddelka
do najbližje ceste in najmanjšo oddaljenost centroida oddelka do najbližjega naselja.
Z binarno logistično regresijo smo želeli ugotoviti, kakšna je povezava med odvisno
spremenljivko (0-ohranjeni gozdovi; 1-spremenjeni gozdovi) in neodvisnimi
spremenljivkami (Preglednica 4). Med ohranjene smo šteli visoke bukove gozdove, čiste in
mešane gozdove jelke in smreke ter mešane gozdove bukve-jelke in smreke. Med
spremenjene gozdove smo vključili nasade jelke in smreke, nasade drugih iglavcev in
panjevske gozdove bukve in gradna. Na začetku analize smo zaradi multikolinearnosti
izločili nekatere spremenljivke. To smo naredili s pomočjo korelacijske analize. Izračunali
smo Spearmanove korelacijske koeficiente med vsemi pari neodvisnih spremenljivk in če je
bil koeficient višji od 0,6, smo iz analize izločili eno izmed spremenljivk v paru. Iz analize
smo izločili nadmorsko višino (NMV) in gostoto gozdnih cest (Ggc).
S pomočjo t-testa smo tudi preverili, če obstaja multikolinearnost med ostalimi
spremenljivkami. V tem primeru smo iz analize izločili naklon. Ostale spremenljivke
(Preglednica 4) smo vključili v binarno logistično regresijo. Spremembo debelinske
strukture v obdobju 1964-2008 smo preverjali s χ2 testom.
Preglednica 4: Spremenljivke za analizo ohranjenosti gozdov (ohranjeni-0; spremenjeni-1)
Spremenljivke
neodvisna
spremenljivka

Tip
spremenljivk

NAK
NMV

zvezna
zvezna

EKS
Ggc
Odn
Odgc

Kandidati za
modeliranje

zvezna

Naklon (˚)
Nadmorska višina (m)
Ekspozicija (0 = S+SE+SE+W; 1
= E+NE+E+SE)

Vključen

zvezna
zvezna
zvezna

Gostota prometnic (m)
Oddaljenost naselja (m)
Oddaljenost gozdnih cest (m)

Vključen
Vključen

Kategorije gozdov (0 = ohranjeni
gozdovi; 1 = spremenjeni
gozdovi)

Vključen

odvisna
spremenljivka
KTG

Opis spremenljivke

0/1

-
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6
6.1

REZULTATI
LESNA ZALOGA

V obdobju 1964-2008 so opazne spremembe višine lesne zaloge gozdnih sestojev (Slika 7).
Očitno je, da se je lesna zaloga v GGE Čemernica v preučevanem obdobju povečevala,
izjema je leto 1987, ko se je nekoliko zmanjšala, predvsem na račun nižje lesne zaloge
listavcev. Lesna zaloga je leta 1964 znašala 311 m3/ha, zatem se je povečevala do leta 1979,
v naslednjem obdobju pa zmanjšala na 320 m3/ha. Sledilo je ponovno naraščanje. Leta 2008
je lesna zaloga glede na leto 1964 večja za 83 m3/ha, kar pomeni povečanje za 21 %.
450

395

Lesna zaloga (m3/ha)

400
350

311

339

320

1979

1987

361

Listavci
Iglavci

300
250
200
150
100
50
0
1964

1999

2008

Leto

Slika 7: Lesna zaloga iglavcev in listavcev (m3/ha) v obdobju 1964-2008

Po letu 1964 se je lesna zaloga iglavcev povečevala, vendar ni nikoli presegla 82 m3/ha. Leta
2008 je bila lesna zaloga iglavcev 101 m3/ha, kar je 26 % celotne lesne zaloge gozdnih
sestojev. Večji del lesne zaloge predstavljajo listavci, predvsem bukev. Lesna zaloga
listavcev v preučevanem obdobju ni presegla vrednosti 300 m3/ha; v letu 1964 je znašala
258 m3/ha, leta 1987 se je nekoliko zmanjšala, sledila je konstantna rast, tako da je v zadnjem
obdobju znašala 294 m3/ha ali 74 % celotne lesne zaloge.
6.1.1

Prostorska analiza lesne zaloge gozdnih sestojev

Leta 1964 je imelo največ oddelkov lesno zalogo med 300 in 399 m3/ha (Slika 8-a), in sicer
na površini 1.217 ha, kar predstavlja 33 % celotne analizirane površine GGE. Na približno
43 % površine je bila lesna zaloga do 299 m3/ha. V severozahodnem delu GGE so imeli
gozdovi največjo lesno zalogo v razredu 400 do 499 m3/ha. V oddelku 110 je lesna zaloga
presegla 500 m3/ha.
V obdobju 1964-1979 se je lesna zaloga v večini oddelkov povečala (Slika 8-b). Največ
oddelkov je bilo v razredu z lesno zalogo med 200 in 299 m3/ha. Leta 1987 (Slika 8-c) je
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bila lesna zaloga najnižja v zadnjih petdesetih letih. Na 34 % analizirane površine
(Preglednica 5) je bila lesna zaloga v razredu 200-299 m3/ha.
Med meritvami v letih 1987 in 1999 se je lesna zaloga v glavnem povečala (Slika 8-d). 22
oddelkov je imelo lesno zalogo med 300 in 399 m3/ha. Delež oddelkov z lesno zalogo nad
400 m3/ha se je od leta 1964 povečal za okrog 15 %.
Do leta 2008 se je lesna zaloga v večini oddelkov povečala. 59 % oddelkov je imelo lesno
zalogo nad 400 m3/ha. Predvsem je bila lesna zaloga akumulirana v oddelkih v
severovzhodnem in osrednjem delu gospodarske enote, gozdovi z manjšo lesno zalogo pa
ležijo predvsem v jugozahodnem delu enote (Slika 8-e).
Glavna razlika med začetnim in današnjim obdobjem je, da se je število oddelkov z lesno
zalogo pod 200 m3/ha zelo znižalo. Leta 1964 je bilo takih oddelkov 14, sedaj so samo še 4.
Lesna zaloga se je v obdobju 1964-2008 povečala za 26 % oziroma za 83 m3/ha.
Preglednica 5: Sprememba lesne zaloge (m3/ha) v obdobju 1964-2008 (n = število odelkov; % - odstotek
analizirane površine)
Lesna zaloga
(m3/ha)

n

1964
%

nad 500
400-499
300-399
200-299
0-199
brez podatkov

1
11
17
13
14
23

3
21
33
21
22
100

n

1979
%

7
8
14
17
10
23

17
14
29
29
12
100

n

1987
%

3
14
10
20
9
23

7
28
17
34
14
100

n

1999
%

2
18
22
10
4
23

3
36
36
20
5
100

n

2008
%

3
30
15
4
4
23

5
59
23
7
6
100
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a) Leto 1964

b) Leto 1979

c) Leto 1987

d) Leto 1999

e) Leto 2008

Lesna zaloga (m3/ha)

Slika 8: Razvoj lesne zaloge gozdov v GGE Čemernica po oddelkih v obdobju 1964-2008
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6.2

DREVESNA SESTAVA

Največji del lesne zaloge imajo listavci, predvsem bukev (Slika 9). Leta 1964 je njen delež
znašal 72 % celotne lesne zaloge. Kasneje se je ta delež zmanjšal na račun plemenitih
listavcev in iglavcev. Tako je sedanji delež bukve za 18 odstotnih točk manjši kot pred 50
leti. Delež plemenitih listavcev se je ves čas povečeval, razen leta 1987, ko se je nekoliko
zmanjšal. Delež jelke v lesni zalogi se je malo povečal, iz 7 % v letu 1964 na 11 % v letu
2008. Zanimivo je, da se je tudi delež smreke povečal za 71 % v zadnjih 50 letih. Delež
gradna v lesni zalogi je bil na začetku analiziranega obdobja 0,4 %, sedaj pa je 4 %. Trend
naraščanja ostalih listavcev ( npr. Quercus cerris, Salix alba, Aesculus hippocastanum in
Carpinus orientalis) in ostalih iglavcev (Pinus nigra, Pinus sylvestris, Larix decidua) je tudi
pozitiven.

Odsotek v skupni LZ

100%
90%

Ost. iglavci

80%

Ost. listavci

70%

Pl. listavci

60%
50%

Graden

40%

Bukev

30%

Smreka

20%

Jelka

10%
0%
1964

1979

1987

1999

2008

Leto

Slika 9: Delež skupin drevesnih vrst v skupni lesni zalogi (LZ) v obdobju 1964-2008

Analiza sprememb deleža iglavcev po površini v obdobju 1964-2008 kaže na precejšnje
spremembe gozdov (Slika 10). V celotnem obdobju je bilo največ površin z deležem
iglavcev med 0 in 39 %; površina takšnih gozdnih sestojev se v obdobju 1964-1979 nekoliko
zmanjšala (za 155 ha), pozneje se je povečala, v zadnjem obdobju pa zopet nekoliko
zmanjšala. V preučevanem obdobju je opazno povečevanje površin gozdnih sestojev z
deležem iglavcev od 40 do 49 % in zmanjšanje površin (za 113 ha) sestojev z deležem
iglavcev od 50 do 59 %.
Delež listavcev v celotni lesni zalogi je okrog 70 %. Zaradi tega v celotnem preučevanem
obdobju v strukturi površin prevladujejo sestoji z deležem listavcev od 90 do 100 % lesne
zaloge. Relativno malo je sestojev z deležem listavcev, manjšimi od 50 % lesne zaloge.
Opazno je, da se je v preučevanem obdobju zmanjšala površina gozdov z deležem iglavcev
nad 90 % lesne zaloge.
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Slika 10: Struktura površine gozdov (%) glede na delež iglavcev in listavcev v celotni lesni zalogi v
obdobju 1964-2008

6.2.1

Prostorska analiza lesne zaloge bukve

Leta 1964 (Slika 12-a) je bil delež bukve v večini oddelkov med 51 in 100 %. Ti oddelki
predstavljajo 82 % celotne analizirane površine GGE. V naslednjem obdobju, do leta 1979,
se je delež bukve v razredu med 76 % in 100 % lesne zaloge povečal za 4 oddelke
(Preglednica 6).
V oddelkih 76 in 77 je bil delež bukve 0 %, ker so v oddelkih od začetka analiziranega
obdobja prisotni samo iglavci.
Leta 1987 (Slika 12-c) opazimo zmanjšanje deleža bukve v večjem delu enote, predvsem v
njenem osrednjem in severozahodnem delu. V teh delih so ohranjeni visoki gozdovi bukve
in mešani gozdovi jelke in smreke.
Leta 1999 se je trend zmanjševanja števila oddelkov v razredu 76-100 % nadaljeval. V tem
obdobju se je povečala površina gozdov z deležem bukve od 51 % do 75 % lesne zaloge
(Slika 12-d).
V zadnjem analiziranem obdobju (Slika 12-e) je bil samo v osmih oddelkih delež bukve večji
kot 75 % lesne zaloge. Število oddelkov brez bukve v lesni zalogi se je glede na predhodno
obdobje povečalo za dva oddelka, kar pomeni 6 % analizirane površine GGE.
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Preglednica 6: Struktura gozdov glede na delež bukve v lesni zalogi v obdobju 1964-2008 (n-število
oddelkov; % - odstotek analizirane površine)
Razredi gozdov glede na delež
bukve (% lesne zaloge)

n

1964
%

76-100
51-75
26-50
11-25
1-10
0
brez podatkov

25
21
7
0
0
3
23

45
37
13
0
0
5
100

n

1979
%

29
16
7
0
2
2
23

49
33
13
0
2
3
100

n

1987
%

19
24
8
2
1
2
23

31
44
18
3
1
3
100

n

1999
%

13
28
9
1
3
2
23

21
52
17
2
5
3
100

n

2008
%

8
24
13
3
4
4
23

14
42
24
7
7
6
100

Največje spremembe so se zgodile v razredu 76-100 % bukve v lesni zalogi. Površina teh
gozdov se je zmanjšala iz 45 % na 8 % celotne analizirane površine. Celotna površina gozdov
s prisotnostjo bukve se je v petdesetih letih povečala (Slika 11).

Površina GGE

2008

Površina z bukvijo v LZ

Leto
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1987
1979
1964
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2000
4000
Površina (ha)

6000

Slika 11: Struktura površin gozdov GGE Čemernica glede na prisotnost bukve v lesni zalogi (LZ) v
obdobju 1964-2008
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a) Leto 1964

b) Leto 1979

c) Leto 1987

d) Leto 1999

e) Leto 2008

Slika 12: Delež bukve (%) v lesni zalogi (LZ) gozdov v GGE Čemernica po oddelkih v obdobju
1964-2008
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6.2.2

Prostorska analiza lesne zaloge plemenitih listavcev

V letu 1964 so se plemeniti listavci pojavljali predvsem v severnem in severozahodnem, le
deloma tudi v vzhodnem delu enote (Slika 14-a). V oddelkih 93 in 118 je bil delež plemenitih
listavcev glede na ostale oddelke največji in je predstavljal 26-50 % lesne zaloge. V južnem
in vzhodnem delu enote so bili oddelki, kjer plemenitih listavcev v zalogi ni bilo. Že čez
desetletje (Slika 14-b) pa je opazno povečanje njihovega deleža. V dvanajstih oddelkih je bil
delež plemenitih listavcev še vedno 0 %, vendar je to 7 oddelkov manj kot v letu 1964.
Plemeniti listavci so bili leta 1964 zastopani na površini 2.627 ha analizirane površine. Čez
petdeset let se je površina gozdov s plemenitimi listavci povečala za 1.148 ha. V povprečju
je zdaj največ oddelkov v razredu do 10 % plemenitih listavcev. Največja sprememba je v
razredu od 10 do 25 % lesne zaloge. V letu 1964 so bili 4 oddelki s takšnim deležem, v letu
2008 je takšnih oddelkov 19.
Preglednica 7: Struktura deleža plemenitih listavcev v lesni zalogi v obdobju 1964-2008 (n=število
oddelkov; % - odstotek od analizirane površine)
Razredi gozdov glede na delež
plemenitih listavcev (% lesne zaloge)
76-100
51-75
26-50
11-25
1-10
0
brez podatkov

1964
n
%
0
0
0
0
2
5
4
6
31 61
19 29
23 100

1979
n
%
0
0
0
0
2
2
9
11
33 72
12 15
23 100

1987
n
%
0
0
1
1
8
15
13 22
28 53
6
9
23 100

1999
n
%
0
0
0
0
3
7
15 24
35 65
3
4
23 100

2008
n
%
0
0
0
0
5
10
19 36
28 49
4
5
23 100
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Slika 13: Struktura površin gozdov GGE Čemernica glede na delež plemenitih listavcev v lesni
zalogi (LZ) v obdobju 1964-2008
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a) Leto 1964

b) Leto 1979

c) Leto 1987

d) Leto 1999

e) Leto 2008

Slika 14: Delež plemenitih listavcev (%) v lesni zalogi (LZ) gozdov v GGE Čemernica po oddelkih
v obdobju 1964-2008
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6.2.3

Prostorska analiza lesne zaloge jelke

V analiziranem obdobju je delež jelke naraščal. Leta 1964 (Slika 16-a) je bil njen delež v
tretjini oddelkov med 11 in 50 % lesne zaloge, nikjer pa ni presegal 50 %. Jelka je v letu
1979 zastopana v večjem deležu na severni polovici enote, predvsem v severozahodnem
delu. Iz slike je razvidno (Slika 16-b), da v južnem delu izstopa manjše območje gozdov, ki
pripada kategoriji visokogorskih bukovih gozdov. Na tem območju jelka sploh ni bila
prisotna. Po letu 1979 (Slika 16-c) je opazno njeno nazadovanje, še vedno pa je prisotna v
26 oddelkih. V oddelkih 55, 56, 59, 60 in 111 (čisti mešani gozdovi jelke in smreke in mešani
gozdovi bukve-jelke in smreke) je bila jelka prisotna z deležem od 26 do 50 %.
Preglednica 8: Struktura deleža jelke v lesni zalogi v obdobju 1964-2008 (n-število oddelkov; % odstotek od analizirane površine)
Razredi gozdov glede na delež
jelke (% lesne zaloge)
76-100
51-75
26-50
11-25
1-10
0
brez podatkov

1964
n
%
0
0
0
0
6
10
10 23
3
8
37 59
23 100

1979
n
%
0
0
0
0
5
11
7
20
8
18
36 50
23 100

1987
n
%
0
0
0
0
5
9
10 22
11 18
30 51
23 100

1999
n
%
0
0
1
2
7
15
9
17
10 15
29 52
23 100

2008
n
%
0
0
0
0
9
17
11 22
9
12
27 49
23 100

V letu 1999 (Slika 16-d) je opazno ponovno naraščanje deleža jelke v lesni zalogi. Izjema je
29 oddelkov, kjer je bil delež jelke 0 %. V severnem in osrednjem delu enote je bilo vse do
zadnjega obdobja prisotno več jelke kot v preostalem delu enote (Slika 16-e). V obdobju
petdesetih let se je površina gozdov z deležem jelke povečala za 648 ha (Slika 15).
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Slika 15: Struktura površin gozdov GGE Čemernica glede na delež jelke v lesni zalogi (LZ) v
obdobju 1964-2008
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a) Leto 1964

b) Leto 1979

c) Leto 1987

d) Leto 1999

e) Leto 2008

Slika 16: Delež jelke (%) v lesni zalogi (LZ) gozdov v GGE Čemernica po oddelkih v
obdobju 1964-2008
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6.2.4

Prostorska analiza lesne zaloge smreke

Leta 1964 je bil delež smreke v večini oddelkov zelo nizek (Slika 18-a). Največji delež
smreke je bil v severozahodnem delu enote. V tem letu se je smreka nahajala na 28 odstotkih
celotne površine gospodarske enote. Pozneje zasledimo povečanje deleža smreke na
območju celotne enote. V letu 1979 bila smreka prisotna v 27 oddelkih, kar pomeni 55 %
celotne površine (Slika 18-b). V oddelkih 61, 75 in 77 je bil delež smreke 75-100 % celotne
zaloge. Do leta 1987 (Slika 18-c) se je povečeval delež smreke v osrednjemu delu
gospodarske enote, skupno je bila zastopana v dobri polovici vseh analiziranih oddelkov.
Najnižji delež smreke je bil v jugozahodnem in osrednjem delu enote, kjer prevladujejo
visokogorski bukovi sestoji.
Preglednica 9: Struktura deleža smreke v lesni zalogi v obdobju 1964-2008 (n-število oddelkov; % odstotek od analizirane površine)
Razredi gozdov glede na delež
smreke (% lesne zaloge)
76-100
51-75
26-50
11-25
1-10
0
brez podatkov

1964
n
%
0
0
3
4
4
9
4
7
14 25
31 55
23 100

1979
n
%
3
4
1
2
2
5
9
20
12 24
29 45
23 100

2008

1999
n
%
3
4
0
0
6
10
9
15
14 26
24 45
23 100

2008
n
%
3
3
0
0
6
8
11 18
17 34
19 36
23 100
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n
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3
12 22
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25 47
23 100
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Slika 17: Struktura površin gozdov GGE Čemernica glede na delež smreke v lesni zalogi (LZ) v
obdobju 1964-2008
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a) Leto 1964

b) Leto 1979

c) Leto 1987

d) Leto 1999

e) Leto 2008

Slika 18: Delež smreke (%) v lesni zalogi (LZ) gozdov v GGE Čemernica po oddelkih v obdobju
1964-2008
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6.3

DEBELINSKA STRUKTURA GOZDOV

Lesna zaloga (m3/ha)

Struktura lesne zaloge se je v obdobju 1964-2008 nekoliko spreminjala (Slika 19); opazno
je povečevanje zaloge v 3. (21-30 cm) in 4. (31-50 cm) debelinskem razredu, nekoliko se je
povečala zaloga debelega drevja (51-80 cm). V vseh debelinskih razredih, razen v šestem
(nad 80 cm), so se lesne zaloge v obdobju 1964-2008 povečale, kar kaže na to, da se je lesna
zaloga gozdov v preučevanem obdobju povečevala. Znotraj obdobja so opazna manjša
nihanja, na splošno pa je debelinska struktura relativno stabilna. Spremembe debelinske
strukture v obdobju 1964-2008 smo preverjali z χ2-testom. Rezultati so pokazali, da se je
debelinska struktura značilno spremenila (χ2 = 13,801, p = 0,008).
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Slika 19: Razvoj debelinske strukture gozdov v GGE Čemernica v obdobju 1964-2008

6.3.1

Debelinska struktura bukve, jelke in smreke

Debelinska struktura lesne zaloge bukve, jelke in smreke se je spreminjala (Slika 20 in 21).
Pri bukvi je v obdobju 1964-2008 opazno predvsem zmanjševanje zaloge tanjšega drevja
(11-30 cm), pri srednjedebelem in debelem drevju razlike niso velike. Leto 1979 najbolj
odstopa predvsem zaradi večjih napak pri meritvah in pridobivanju podatkov.
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Slika 20: Razvoj debelinske strukture bukve v obdobju 1964-2008
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Debelinska struktura lesne zaloge iglavcev se je v obdobju 1964-2008 spreminjala drugače
kot struktura bukve. Lesna zaloga tankega in srednje debelega drevja obeh iglavcev se je v
preučevanem obdobju izrazito povečala, in sicer smreke za 20 m3/ha (Slika 21), jelke pa za
21 m3/ha. V preučevanem obdobju se je povečala tudi zaloga jelke in smreke v vseh drugih
debelinskih razredih, izjema je 6. debelinski razred (nad 80 cm); količina zelo debelega
drevja se je zmanjšala, in sicer iz 3,20 % leta 1964 na 0,24 % lesne zaloge sestojev leta 2008.
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Slika 21: Razvoj debelinske strukture lesne zaloge smreke in jelke v obdobju 1964-2008

6.4

SPREMEMBE SESTOJNIH PARAMETROV

S korelacijsko analizo smo preverjali povezanost spremembe lesnih zalog drevesnih vrst v
obdobju 1964-2009 (∆ Bukev, ∆ Pl. listavci, ∆ Jelka in ∆ B Smreka) s spremenljivkami, ki
opisujejo dostopnost območja za gospodarjenje (gostota gozdnih cest, oddaljenost do gozdne
ceste in oddaljenost do naselja). Značilne razlike (p < 0,05) so opazne pri jelki: povečanje
lesne zaloge jelke je v pozitivni korelaciji z gostoto gozdnih cest, bližino gozdnih cest in
oddaljenostjo od naselij (Preglednica 10). Za plemenite listavce smo ugotovili, da je
povečanje njihove zaloge v negativni korelaciji z oddaljenostjo do najbližjega naselja.
Preglednica 10: Korelacijski koeficienti (r) med spremembami lesne zaloge drevesnih vrst v obdobju
1964-2008 in spremenljivkami dostopnosti (n = 56; p – zaupanje)
Spremenljivke
Ggc (gostota gozdnih cest)
Odgc (oddaljenost do gozdnih cest)
Odn (oddaljenost do naselja)

∆ Bukev
r
p
-0,024 0,863
0,072 0,598
-0,050 0,716

∆ Pl. listavci
r
p
-0,169 0,214
0,228 0,092
-0,387 0,003

∆ Jelka
r
p
0,481 0,000
-0,264 0,050
0,334 0,012

∆ Smreka
r
p
0,174 0,200
-0,225 0,095
-0,022 0,869
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Zanimalo nas je tudi, ali je na spremembe lesne zaloge gozdov vplivala dostopnost gozdov.
Med spremembo lesne zaloge v obdobju 1964-2008 in spremenljivkami dostopnosti nismo
ugotovili značilnih korelacij (Preglednica 11).
Preglednica 11: Korelacijski koeficienti (r) med spremembo lesne zaloge (m3/ha) v obdobju 1964-2008
in spremenljivkami dostopnosti (n = 56; p – zaupanje)
Spremenljivke
Ggc (gostota gozdnih cest)
Odgc (oddaljenost do gozdnih cest)
Odn (oddaljenost do naselja)

6.5

∆ Lesna zaloga
r
p
-0,163
0,229
0,192
0,155
-0,178
0,192

ANALIZA VPLIVNIH DEJAVNIKOV SPREMEMB GOZDNIH SESTOJEV

Z logistično regresijo smo preverjali, ali je stopnja ohranjenosti gozdov odvisna od
dostopnosti (gostota cest, oddaljenost do najbližje cest in naselja) in topografskih razmer
(naklon, nadmorska višina, ekspozicija). Glede ohranjenosti smo razlikovali le dva tipa:
ohranjeni (0) in spremenjeni gozdovi (1).

Slika 22: Prikaz ohranjenih in spremenjenih gozdov v GGE Čemernica (izdelano na
podlagi Baze podatkov IRPC, 2015)
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Rezultati kažejo, da sta bila izmed šestih spremenljivk v model vključeni dve, in sicer
oddaljenost oddelka do najbližjega naselja in oddaljenost oddelka do najbližje gozdne ceste
(Preglednica 12). Ostale spremenljivke smo izključili iz analize zaradi multikolinearnosti.
Za neodvisno spremenljivko Odn (oddaljenost do naselja) je vrednost beta negativna
(β = - 0,0013), kar pomeni, da se z oddaljenostjo od naselij povečuje verjetnost za prisotnost
ohranjenih gozdov. Rezultati kažejo, da so gozdovi, ki so bližje gozdnim cestam (β =
0,0028), bolje ohranjeni.
Preglednica 12: Rezultati analize vplivnih dejavnikov stopnje ohranjenosti gozdov (ohranjeni-0 in
spremenjeni gozdovi-1; p < 0,05)
Spremenljivke
NAK
NMV
EKS
Ggc
Odn
Odgc

Naklon
Nadmorska višina
Ekspozicija
Gostota prometnic
Oddaljenost do naselja
Oddaljenost do gozdnih cest

β

Wald Chi-Square

p

-0,2505
-0,0013
0,0028

,082
8,893
5,876

,774
,003
,015

Podrobneje smo spremembe drevesne sestave gozdov v obdobju 1964-2008 po oddelkih
analizirali z Robičevim indeksom. Povprečna vrednost Robičevega indeksa v obdobju 19642008 je bila 0,2682. Vrednost indeksa v nekaterih oddelkih (92, 98, 99, 113, 115, 116 in
118) je bila v intervalu od 0,6 do 1, kar pomeni, da se je drevesna sestava v teh oddelkih v
preučevanem obdobju zelo spremenila.
Z multiplo linearno regresijsko analizo smo preverjali, katere neodvisne spremenljivke
pojasnjujejo spremembe drevesne sestave v obdobju 1964-2008. V model sta bili vključeni
dve spremenljivki: naklon in oddaljenost do gozdnih cest (p < 0,05; Preglednica 13). Za
naklon terena je vrednost β negativna, kar pomeni, da je na terenih z večjim naklonom
manjša spremenjenost naravne drevesne sestave. Tudi v tem primeru rezultati kažejo, da se
stopnja spremenjenosti naravne drevesne sestave povečuje z oddaljenostjo do gozdnih cest
oziroma, da so bližje gozdnim cestam drevesne sestave bolje ohranjene.
Preglednica 13: Rezultati regresijske analize, odvisna spremenljivka (RID_DS)

Naklon
Ekspozicija
Oddaljenost do gozdnih cest
R2 = 0,090

β

Std.Error

t

p

-0,0219
-0,1297
0,0001

,093
,066
,000

-3,563
-1,966
2,087

,001
,055
,042

Z Robičem indeksom smo analizirali tudi spremembe debelinske strukture gozdnih sestojev
v obdobju 1964-2008. Povprečna vrednost Robičevega indeksa za vse oddelke je 0,26, kar
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pomeni, da ni bilo velikih sprememb debelinske strukture gozdnih sestojev. Najvišje
vrednosti indeksa (> 0,5) so bile izračunane v oddelkih 46, 92 in 118. Nobena izmed
neodvisnih spremenljivk ni bila vključena v model sprememb debelinske strukture gozdov.
Tudi razlike v debelinski strukturi gozdov znotraj obdobja smo preverjali z Robičevim
indeksom. Povprečna vrednost Robičevega indeksa za obdobje 1964-1987 znaša
RIDI = 0,2595, za obdobje 1987-2008 pa RIDII = 0,2520; med obema obdobjema nismo
ugotovili značnih razlik (t-test; p = 0,776) v spreminjanju debelinske strukture gozdov.
Razlike v spremembi drevesne sestave znotraj obdobja smo preverili z Robičevim indeksom.
Povprečna vrednost indeksa za obdobje 1964-2008 znaša RIDI = 0,2319, za obdobje 19872008 pa RIDII = 0,2682; med obema obdobjema nismo ugotovili značilnih razlik (t-test;
p = 0,689) v spreminjanju drevesne sestave.
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7
7.1

RAZPRAVA
SPREMEMBE LESNE ZALOGE IN DEBELINSKE STRUKTURE

Spremembe lesne zaloge kažejo, da so se v analiziranem obdobju gozdovi spremenili.
Gozdovi GGE Čemernica so bili leta 1964 v slabšem stanju kot leta 2008. Na to kažeta dva
kazalnika - lesna zaloga in debelinska struktura. Rezultati naše raziskave so pokazali, da se
je povprečna lesna zaloga gozdov v GGE Čemernica v zadnjih petdesetih letih povečala za
83 m3/ha. Povprečna lesna zaloga gozdov v GGE Čemernica je 209 m3/ha (Uređajni
elaborat ..., 2008), poprečna zaloga vseh gozdov v Federalnem delu BiH je 192 m3/ha, v
Republiki Srbski pa 247 m3/ha (Informacija ..., 2016). V primerjavi s povprečno lesno zalogo
slovenskih gozdov (285 m3/ha) (Poročilo ..., 2007) je lesna zaloga gozdov v Čemernici
manjša za 76 m3/ha. Spremembe lesne zaloge po drugi svetovni vojni v GGE Čemernica so
bile manjše kot spremembe lesne zaloge v Sloveniji, kjer se je lesna zaloga v obdobju 19472003 povečala kar za 157 % (Perko, 2004). V Bosni in Hercegovini se je v visokih gozdovih
lesna zaloga v zadnjih štiridesetih letih povečala iz 211 m3/ha na 314 m3/ha oziroma za okoli
50 % (Lojo in sod., 2008).
GGE Čemernica leži v dinarskem območju; če razvoj gozdov v GGE Čemernica primerjamo
z razvojem dinarskih gozdov v GGE Leskova dolina, ugotovimo nekatere podobnosti. Lesna
zaloga gozdov Leskove doline je leta 1964 znašala okoli 350 m3/ha, na območju Čemernice
okoli 300 m3/ha (Uređajni elaborat ..., 1963). V obdobju približno petdesetih let se je lesna
zaloga v GGE Leskova dolina povečala za 84 m3/ha (Kogovšek, 2008), kar je enako
spremembi lesne zaloge v GGE Čemernica. V obdobju 1964-1987 se je lesna zaloga na
območju Čemernice sicer v severnem in osrednjem delu zmanjševala največ na račun
listavcev. Gostota gozdnih cest je bila največja v severnem in osrednjem delu
gozdnogospodarske enote, kar je vplivalo na večji posek listavcev v tem predelu. V tem
obdobju so bile zaradi velikega povpraševanja lesne industrije tudi velike zahteve po lesu
listavcev, ki so ga lahko pridobili le v gozdovih, ki so bili odprti z gozdnimi cestami. Sedanja
lesna zaloga gozdov v GGE Čemernici je okoli 390 m3/ha (Šumskoprivredna
osnova ..., 2008) in je na zgornji meji priporočenih vrednosti za prebiralne gozdove;
Schütz (1989, 1997) priporoča višino lesne zaloge v jelovo-bukovih gozdovih na apnencu
od 300 do 400 m3/ha, na najbogatejših rastiščih jelke in bukve pa celo od 350 do 500 m3/ha.
Prikaz lesne zaloge po debelinskih razredih je pogost način prikazovanja strukture
prebiralnih gozdov. Rezultati naše raziskave so pokazali, da se je lesna zaloga tankega (do
30 cm), srednje debelega (31-50 cm) in debelega (> 50 cm) drevja v analiziranem obdobju
povečala. Najbolj se je povečal delež srednje debelega drevja, kar je prispevalo k povečanju
skupne lesne zaloge. Rezultati analize debelinske strukture iglavcev kažejo tudi na
povečanje deleža tankega drevja jelke in smreke. Razlogi za povečanje količine tankega
drevja jelke in tudi deleža jelke v lesni zalogi so v sistemu gospodarjenja in nizkih gostotah
velikih rastlinojedev. Skupinsko postopno gospodarjenje je sicer predpisano v načrtih,
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vendar se še vedno gospodari tradicionalno - v glavnem prebiralno, na kar kaže tudi
debelinska struktura gozdnih sestojev. Spremembe debelinske strukture v obdobju 19642008 smo preverjali s χ2-testom. Rezultati so pokazali, da se je debelinska struktura v
petdesetih leih značilno spremenila (χ2 = 13,801, p = 0,008). Spremembe debelinske
strukture znotraj obdobja smo preverjali z Robičevim indeksom. Povprečna vrednost
indeksa za obdobje 1964-1987 znaša RIDI = 0,2595, za obdobje 1987-2008 pa
RIDII = 0,2520. Ugotovili smo, da velikosti sprememb debelinske strukture gozdnih sestojev
v dveh obdobjih nista značilno različni. To smo preverili s t-testom; ugotovili smo, da ni
statistično značilnih razlik (t-test; p = 0,776) v intezivnosti sprememb med obema
obdobjema. To pomeni, da hipoteze 1-b nismo potrdili.
Kotar (2002) je na podlagi raziskave sestojev na šestih ploskvah na rastišču Abieti-Fagetum
festucetosum v Dragi določil modelno razmerje lesne zaloge po razširjenih debelinskih
razredih, in sicer tanko drevje (10-30 cm; 20 %), srednje debelo (30-50 cm; 35 %) in debelo
(> 50 cm; 45 %). Primerjava dejanskih vrednosti lesne zaloge raziskovalnega objekta
Čemernica z referenčnimi kaže na manjši delež debelega drevja in nekoliko večja deleža
tankega in srednje debelega drevja.
7.2

SPREMEMBE DREVESNE SESTAVE

Drevesna sestava gozdov v GGE Čemernica se v petdesetih letih ni veliko spremenila. V
letu 1964 je bil delež listavcev 83 % lesne zaloge, do leta 2008 se je zmanjšal na 74 % lesne
zaloge. V tem obdobju se je povečal delež jelke in smreke. Zato lahko potrdimo 2. hipotezo,
ki pravi, da se je delež iglavcev v zadnjih petdesetih letih na območju Čemernice povečal.
Prebiralni sistem gospodarjenja je verjetno najbolj vplival na povečanje deleža mladja jelke
in tudi na povečanje deleža iglavcev v skupni lesni zalogi. Pri prebiralnem gospodarjenju s
stalnimi sečnjami v razmiku od 5 do 15 let vzdržujemo optimalne lesne zaloge in s tem tudi
sestojne razmere, ugodne za pomladitev jelke (Bončina in sod. 2004, Bončina in Devjak
2002). Dodaten razlog je tudi v majhni gostoti jelenjadi oziroma njeni odsotnosti, kar je
ugodno za pomlajevanje jelke.
Spremembe drevesne sestave smo preverili z Robičevim indeksom. Analiza je pokazala, da
se drevesna sestava v zadnjih petdesetih letih (RID = 0,2682) ni veliko spremenila. Razlike
v velikosti sprememb drevesne sestave znotraj obdobja tudi niso značilne. Vrednosti indeksa
za obe obdobji sta znašali RIDI = 0,2319 in RIDII = 0,2682.
Rezultati kažejo, da na prisotnost »spremenjenih gozdov« (pionirski, panjevci, nasadi)
značilno vplivata dve spremenljivki (oddaljenost do naselja in oddaljenost do gozdnih cest),
druge analizirane spremenljivke niso imele značilnega vpliva. Ugotovili smo, da se z
oddaljenostjo od naselij povečuje verjetnost za prisotnost ohranjenih gozdov. V bližini
naselij je bilo nekdaj več kmetijskih površin, ki so se pozneje zarasle ali pa so na njih
osnovali nasade, kar je razlog za večjo stopnjo spremenjenosti gozdov. Spremenljivka
»oddaljenost do gozdnih cest« je na prvi pogled presenetljivo pokazala, da so gozdovi, ki so

50
Trifković V. Razvoj gozdov v gozdnogospodarski enoti Čemernica.
Mag. delo. Ljubljana. Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

bližje gozdnim cestam, bolje ohranjeni. Razlog za to je v tem, da je gostota gozdnih
prometnic večja v ohranjenih gozdovih kot na območju spremenjenih gozdov, ki so nastali
na območju opuščenih kmetijskih površin.
Podrobnejša analiza spremenjenosti drevesne sestave je pokazala, da jo značilno pojasnjujeta
dve spremenljivki – naklon in oddaljenost do gozdne ceste. Na večjih naklonih je naravna
drevesna sestava manj spremenjena, torej bolje ohranjena. Verjetna razlaga za to je v tem,
da so bile takšne lege manj primerne za kmetijsko dejavnost in pridobivanje lesa. Rezultati
kažejo, da so gozdovi, ki so bližje gozdnim cestam, bolje ohranjeni, kar je nekoliko
presenetljivo. Verjetno to lahko razložimo z dejstvom, da je gostota gozdnih cest v
ohranjenih gozdovih večja, manjša pa je na območju pionirskih gozdov, kjer je drevesna
sestava bolj spremenjena, razdalja do gozdne ceste pa večja. Gospodarjenje z gozdovi poteka
skladno z načrti gospodarjenja. Prebiralno gospodarjenje je glavni gojitveni sistem,
prebiranje pa prispeva k ohranjanju naravne drevesne sestave. To je verjetno glavni razlog,
da je v dostopnih gospodarskih gozdovih, kjer se prebiralno gospodari že več desetletij,
drevesna sestava ohranjena. Zato smo hipotezo 1-a, ki trdi, da se relativno večje spremembe
gozdnih sestojev pojavljajo na območjih, ki so dostopnejša (bližina naselja, odprtost z
gozdnimi prometnicami), le delno potrdili.
Na osnovi podatkov iz druge državne inventure v BiH lahko sklepamo, da se je na območju
BiH v obdobju 1968-2008 delež iglavcev v lesni zalogi močno povečal, in sicer iz 34 % na
41 % celotne lesne zaloge gozdnih sestojev. To je po večini posledica pogozdovanj, ki so
bila opravljena v preteklih desetletjih izključno z iglavci. Tudi v slovenskih gozdovih
(Poljanec, 2008) je bilo v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni opazno povečanje deleža
iglavcev v skupni lesni zalogi zaradi njihovega pospeševanja, delež listavcev pa je začel
naraščati od šestdesetih let naprej.
V GGE Čemernica je bil delež bukve v gozdnih sestojih visok v celotnem analiziranem
obdobju. V obdobju 1964-2008 se je delež bukve v lesni zalogi zmanjšal za okrog 18 % na
račun povečanja deleža iglavcev in plemenitih listavcev. To lahko pripišemo gospodarjenju
z gozdovi, saj pri sečnji pospešujejo vrednejše drevesne vrste – iglavce in plemenite listavce.
Podobne spremembe gozdnih sestojev so bile registrirane na območju Idrije II
(Leskovec, 2008), saj je tudi v tej enoti v obdobju 1968-1998 delež bukve v lesni zalogi
upadel. V GGE Čemernica je delež jelke rahlo naraščal - iz 8 % na 11 % skupne lesne zaloge.
Takšen - pozitiven trend jelke je nasproten nazadovanju jelke v dinarskih jelovo-bukovih
gozdovih Slovenije (Poročilo ..., 2007).
V opazovanem obdobju je vztrajno naraščal tudi delež plemenitih listavcev, ki je leta 2008
znašal že 11 % lesne zaloge. Podoben trend naraščanja plemenitih listavcev v lesni zalogi je
na območju kartuzije Pleterje opazil Hosta (2013), ki je ugotovil, da se je delež plemenitih
listavcev povečal kar na 24 % lesne zaloge.
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7.3

UPORABNOST GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV ZA ANALIZO
RAZVOJA GOZDOV

Stari gozdnogospodarski načrti predstavljajo dragocen vir informacij o razvoju gozda, o
razvoju gozdnogospodarskih ciljev in tudi o vseh dejavnikih, ki so vplivali na ta razvoj.
Problemi pri analiziranju sestojnih parametrov nastajajo zaradi različnih tehnik zajemanja,
urejanja in izračunavanja podatkov. Zanesljivost primerjave lesne zaloge in drevesne sestave
med posameznimi načrtovanimi obdobji je zaradi tega manjša. Za kvalitetno in objektivno
analizo primerjanih podatkov je predhodno potrebna standardizacija in kodiranje podatkov
na vseh ravneh (drevesna vrsta, kategorija gozdov in podobno).
Gozdnogospodarski načrti pri analizi razvoja gozdov in ugotavljanje razvojnih trendov
gozdnih sestojev v analiziranem obdobju predstavljajo dober vir informacij. Kljub
pomanjkljivosti pri pridobivanju in analizi podatkov lahko ocenimo razvoj gozdov v zadnjih
petdesetih letih, ocenimo uspešnost gospodarjenja in zaznamo trende v spremembah gozdnih
sestojev.
7.4

SKLEPI

Na osnovi analize razvoja gozdov GGE Čemernica za obdobje 1964-2008, ki smo jo opravili
na podlagi podatkov iz ohranjenih gozdnogospodarskih načrtov, lahko podamo naslednje
sklepe:
•

•

•

•

•

Lesna zaloga se je v obdobju 1964-2008 povečala za 83 m3/ha. Od leta 1979 do
1987 je opazen padec lesne zaloge za 19 m3/ha, zatem pa je sledilo ponovno
povečanje lesne zaloge do konca raziskovalnega obdobja. Razlogi za padec lesne
zaloge v obdobju 1987 so intenzivne sečnje bukve na območju gospodarske
enote Čemernica.
Drevesna sestava se je v obdobju 1964-2008 spreminjala. Največje spremembe v
drevesni sestavi smo opazili v jugozahodni polovici enote, najmanj pa v
osrednjem delu. Poleg tega so večje spremembe opazne še v zahodnem delu
enote, v panjevskih gozdovih gradna, v oddelkih 98, 99, 113 in 118.
Leta 1979 in 1999 je zabeleženo naraščanje deleža bukve. Do konca
raziskovalnega obdobja pa je opazen padec deleža bukve v lesni zalogi. Leta
1964 je bil delež bukve kar 74 % lesne zaloge, do leta 2008 pa se je zmanjšal na
56 % lesne zaloge.
Delež plemenitih listavcev v lesni zalogi je skozi celotno obdobje naraščal.
Največje spremembe smo opazili v jugozahodnem in vzhodnem delu. Delež
plemenitih listavcev se je od leta 1964 do leta 2008 povečal približno za 100 %.
Delež iglavcev, predvsem jelke in smreke, je bil v preteklosti največji v
severovzhodnem delu gospodarske enote. V celotnem obdobju je zabeleženo
povečanje deleža jelke in smreke, razen leta 1987, ko je opazen manjši padec.
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•

•

•

7.5

Leta 1964 je bil delež jelke v lesni zalogi 8 %, leta 2008 pa 11 %. Tudi delež
smreke v lesni zalogi se je povečal za 3 %.
Debelinska struktura se je v obdobju 1964-2008 spremenila. Analiza je pokazala,
da se je delež tankega, srednje debelega in debela drevja od leta 1964 do 2008
povečal. Najbolj se je povečal delež tankega drevja (11-20 cm in 21-30 cm), in
sicer za okrog 43 m3/ha. Padec deleža srednje debelega drevja (31-50 cm) je
zabeležen v letu 1987. Največji padec je bil pri deležu debelega drevja (› 50 cm),
v obdobju 1964-1987, in sicer za 16 m3/ha. Na padec srednje debelega in
debelega drevja so vplivale intenzivne sečnje, predvsem bukve.
Zanimivo je, da se je delež tankega drevja jelke in smreke povečeval v celotnem
analiziranem obdobju. Tudi delež srednje debelega in debelega drevja se je
povečeval. Padec je zabeležen pri drevesih, debelejših od 80 cm, predvsem na
račun jelke in smreke.
Ohranjeni gozdnogospodarski načrti imajo velik pomen za sedanjo gozdarsko
stroko, saj lahko z njimi ugotovimo, kakšen je bil razvoj gozdov v določenem
obdobju. Na podlagi izvedenih ukrepov v preteklosti in sedanjega stanja razvoja
gozdov lahko presojamo uspešnost gospodarjenja v preteklosti in okvirno
napovedujemo prihodnji razvoj gozdov.
PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKAVE

Na razvoj gozdov ima velik vpliv način gospodarjenja in intenzivnost sečenj. Pomembno je
tudi poznavanje družbenih sprememb, saj te močno vplivajo na gospodarjenje z gozdovi. V
magistrski nalogi nismo uspeli analizirati vpliva sečenj na razvoj gozdov Čemernice,
predvsem zaradi pomanjkanja podatkov o višini in strukturi sečenj. V bodočih raziskavah je
zato potrebno analizirati tudi te vplive. Predvsem bi bili zanimivi podatki o vplivu druge
svetovne vojne in državljanske vojne v BiH, vendar kaže, da so ti podatki izgubljeni. Tri
vojne v prejšnjem stoletju so imele na gozdove BiH in gospodarjenje z njimi velik vpliv, so
tudi razlog za veliko količino izgubljenih podatkov.
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8

ZAKLJUČEK

Gozdarska panoga je v Bosni in Hercegovini v zadnjih petdesetih letih doživela številne
organizacijske spremembe. Razdelitev Bosne in Hercegovine na dve entiteti in sprejetje
novih zakonov ter pravilnikov za gozdarstvo sta samo dva primera velikih sprememb, ki
vplivajo na razvoj panoge. Ob upoštevanju vseh ekonomskih in socialnih problemov se
upravičeno zastavlja vprašanje, kakšen bo nadaljnji razvoj gozdarstva in gospodarjenja z
gozdovi.
Za GGE Čemernico lahko sprejmemo zaključek o razvoju gozdnih sestojev v obdobju od
1964-2008: ʹʹStanje gozdov na območju enote Čemernice se je v zadnjih petdesetih letih v
veliki meri spremenilo in izboljšaloʹʹ! Vprašanje pa je, kakšen bo prihodnji razvoj.
V raziskavi smo prikazali vzorčni primer, kako lahko analiziramo razvoj gozdnih sestojev v
daljšem časovnem obdobju. Takšen način je uporaben tudi za druge predele BiH, saj do sedaj
tovrstnih analiz še ni bilo.
Študij razvoja gozdov je zaradi raznolikosti terena in gozdne vegetacije v BiH ter velikih
socialnih in ekonomskih spremembe v zadnjih desetletjih zanimivo področje raziskovanja.
Izziv za bodoče raziskovalno delo na območju Čemernice je napovedovanje razvoja gozdnih
sestojev glede na različne strategije ukrepanja. Za izdelavo scenarijev prihodnjega razvoja
gozdov je analiza dosedanjega razvoja gozdov ena od pomembnejših podlag.
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9

POVZETEK

Magistrsko delo je nastalo z namenom, da bi spoznali razvoj gozdnih sestojev v GGE
Čemernica na ravni oddelkov v obdobju 1964-2008.
Načrtno gospodarjenje s čemerniškimi gozdovi se je začelo leta 1929. Industrijsko
izkoriščanje GGE Čemernica je bilo v svojih začetkih povezano z reko Vrbas, kjer se je les
plavaril do prve žage. Prva in druga svetovna vojna in tudi državljanska vojna v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja so vplivale na organiziranost upravljanja s čemerniškimi in drugimi
gozdovi v BiH.
Po razdelitvi BiH po državljanski vojni na dve entiteti je območje GGE Čemernica pripadlo
Republiki Srbski, ki je tudi lastnik gozdov.
Za analizo razvoja gozdov GGE Čemernica smo uporabili podatke iz gozdnogospodarskih
načrtov z začetkom veljavnosti 1964, 1979, 1987, 1999 in 2008. Za vsako obdobje smo
uredili bazo podatkov, ki je prostorsko temeljila na ravni oddelkov. Za vsako obdobje so na
voljo podatki o površini oddelkov, lesni zalogi, lesni zalogi po drevesnih vrstah, lesni zalogi
po debelinskih stopnjah in podatki o deležih drevesnih vrst.
Površine oddelkov so se v analiziranem obdobju spreminjale. S primerjavo kart smo
ugotovili, da je spreminjanje površin oddelkov posledica različnih metodologij ugotavljanja
površin in tudi neurejenega lastništva, miniranja dela površin v vojnem obdobju.
Na podlagi rastrskih podatkov o reliefu, DMR Bosne in Hercegovine (digitalni model
reliefa) smo naredili 3D predstavitev terena GGE Čemernica s karto nadmorskih višin in
naklonov terena. Na podlagi podatkov, pridobljenih za analizo razvoja čemerniških gozdov,
smo izdelali karte, na katerih smo prikazali zastopanost posameznih drevesnih vrst (bukve,
plemenitih listavcev, jelke in smreke) v lesni zalogi gozdov v preučevanem obdobju. Na
kartah smo prikazali tudi spreminjanje lesne zaloge po oddelkih. Debelinsko strukturo smo
analizirali za celotno površino gospodarske enote in tudi posebej po drevesnih vrstah.
Lesna zaloga se je v obdobju 1964-2008 povečala iz 311 m3/ha na 395 m3/ha. V vmesnem
obdobju (1979-1999) se je lesna zaloga sicer zmanjšala, zatem je sledilo ponovno povečanje.
Na nihanje lesne zaloge so poleg načina gospodarjenja vplivale tudi intenzivne sečnje v
obdobju državljanske vojne v Bosni in Hercegovini.
Drevesna sestava se je v GGE Čemernica v petdesetih letih nekoliko spremenila. Delež
iglavcev se je ves čas povečeval, le v letu 1987 beležimo manjši padec. Jelka je bila leta
1964 prisotna na površini okrog 1.500 ha, do leta 2008 pa se je njena prisotnost povečala za
522 ha. Lesna zaloga jelke se je v tem obdobju povečala za 21 m3/ha. Tudi delež smreke se
je povečal za 20 m3/ha. V preučevanem obdobju se je delež bukve zmanjševal zaradi
intenzivne sečnje in povečevanja deleža iglavcev.
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Debelinska struktura gozdnih sestojev se je v petdesetih letih spremenila. Lesna zaloga se je
vseskozi večala, predvsem zaradi povečanja deleža tretje (21-30 cm) in četrte (31-50 cm)
debelinske stopnje in tudi zaradi deleža debelega drevja nad 80 cm. Delež mladja oziroma
tankega drevja (11-20 cm) se je od leta 1964 do leta 2008 povečal za 62 m3/ha, predvsem na
račun povečanja tankega drevja jelke in smreke.
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