UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN
OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE

Domen ČEŠAREK

ZNAČILNOSTI POSEKA V ZASEBNIH GOZDOVIH
SLOVENIJE V OBDOBJU 1995–2014

MAGISTRSKO DELO
Magistrski študij – 2. stopnja

Ljubljana, 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE

Domen ČEŠAREK

ZNAČILNOSTI POSEKA V ZASEBNIH GOZDOVIH SLOVENIJE V
OBDOBJU 1995–2014
MAGISTRSKO DELO
Magistrski študij – 2. stopnja

CHARACTERISTICS OF HARVESTING IN PRIVATE FORESTS OF
SLOVENIA IN THE PERIOD 1995-2014
M. SC. THESIS
Master Study Programmes

Ljubljana, 2017

II
Češarek D. Značilnosti poseka v zasebnih gozdovih Slovenije v obdobju 1995-2014.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

Magistrsko delo je zaključek magistrskega študija gozdarstva in upravljanja gozdnih
ekosistemov na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani.

Komisija za študij 1. in 2. stopnje oz. Senat Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire BF je dne 15. 2. 2016 sprejel temo in za mentorja magistrskega dela imenoval prof. dr.
Andreja Bončino, za recenzenta pa prof. dr. Janeza Krča.

Komisija za oceno in zagovor:

Predsednik:

Član:

Član:

Datum zagovora:

Domen ČEŠAREK

III
Češarek D. Značilnosti poseka v zasebnih gozdovih Slovenije v obdobju 1995-2014.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA
ŠD

Du2

DK

GDK 32:682+921(497.4)"1995-2014"(043.2)=163.6

KG

gospodarjenje/posek/zasebni gozdovi/razdrobljenost posesti

AV

ČEŠAREK, Domen

SA

BONČINA, Andrej (mentor)

KZ

SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101

ZA

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire

LI

2017

IN

ZNAČILNOSTI

POSEKA

V

ZASEBNIH

GOZDOVIH

SLOVENIJE

V

OBDOBJU 1995–2014
TD

Magistrsko delo (Magistrski študij – 2. stopnja)

OP

VII, 45 str., 16 pregl., 10 sl., 32 vir.

IJ

sl

JI

sl/en

AI

Analizirali smo značilnosti poseka drevja v zasebnih gozdovih Slovenije v obdobju
1995–2014. V raziskavo smo vključili odseke, ki so v popolni zasebni lasti (n =
16234). S testom Anova smo analizirali vpliv razdrobljenosti zasebne posesti
(povprečna velikost parcel, povprečna velikost posesti in število (so)lastnikov v
odseku) na povprečni letni hektarski posek v odseku (m3/ha). Z multiplo linearno
regresijo smo analizirali vpliv devetih naravnih, štirih gozdnogospodarskih in treh
socioekonomskih spremenljivk na višino (letni hektarski posek) in strukturo poseka
(srednje posekano drevo, letni sanitarni posek). Uporabili smo podatkovne baze
Zavoda za gozdove Slovenije in Skupine za urejanje gozdov in biometrijo ter analize
izpeljali s programoma Mapinfo in SPSS. Ugotovili smo, da razdrobljenost posesti
vpliva na posek, saj je z naraščanjem velikosti parcele in posesti naraščal tudi posek,
medtem ko se je z večanjem števila (so)lastnikov v odseku zmanjševal. Izmed
proučevanih dejavnikov na višino poseka pozitivno vplivajo: delež smreke v odseku,
potencialna produkcijska sposobnost rastišča, velikost parcele, razdalja do gozdnega
roba, odprtost in delež bukve v odseku. Negativen vpliv pa imajo: naklon, razdalja do
ceste in naselja, število (so)lastnikov, potencialni delež smreke v odseku in delež
sukcesijskih stadijev v odseku. Na srednje drevo ima največji pozitiven vpliv
potencialna produkcijska sposobnost rastišča in največji negativen vpliv razdalja do
ceste. Na letni sanitarni posek pa ima največji pozitiven vpliv delež smreke v odseku in
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We analyzed the characteristics of tree fellings in private forests of Slovenia in the
period 1995-2014. The survey included forest sections that are completely privately
owned (n = 16234). Anova analyzed the impact of fragmentation of private property
(average plot size, average size of the property and number of (co)owners in section) in
the average annual felling in the section (m3/ha). With the multiple linear regression we
analyzed the impact of 9 natural, 4 forest management and 3 socioeconomic variables
on the height (average annual felling) and the structure of felling (medium felled tree,
annual sanitary felling). We used the databases of the Slovenian Forest Service and the
Unit for Forest Management, Planning and Biometrics, and analyzes were made with
the Mapinfo and SPSS programs. We found that the fragmentation of the property
impact the felling, as the increase in the size of the plot and the property increased as
well, while the increase in the number of co-owners in the forest section decreased.
Among the factors studied, the height of the felling is positively impact: the share of
spruce, the potential production capacity, the size of the plot, the distance to the forest
edge, the openness and the share of the beech, and the negative: the inclination, the
distance to the road and the settlement, the potential share of spruce in the forest
section and the proportion of the succession stages in the forest section. The potential
production capacity of the site is the greatest positive impact on the medium felled tree,
while the biggest negative is the distance to the road. On the annual sanitary felling, the
share of spruce in the section has the highest positive impact, while the greatest
negative is the inclination.
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1

UVOD

V Sloveniji zavzema gozd 58 % celotne površine. Zasebni gozdovi predstavljajo 76 %
vseh gozdov, njihova površina je 886.708 ha (Poročilo Zavoda …, 2017). Lastništvo
gozdov se je v zadnjih letih spreminjalo predvsem zaradi denacionalizacijskih postopkov.
Razmerje površin med državnimi gozdovi z občinskimi in zasebnimi se še vedno rahlo
spreminja v korist zasebnih gozdov in je v letu 2016 znašalo 24:76 (Poročilo Zavoda ...,
2017). V sosednji Hrvaški je stanje praktično obratno. Hrvaško pokriva 2,69 milijona
hektarjev gozdov in gozdnih zemljišč, kar predstavlja 47 % kopne površine države. 75 %
gozdov je v lasti države in jih v večini upravlja družba Hrvatske šume, 21 % gozdov pa je
v zasebni lasti (http://portal.hrsume.hr). Našo severno sosedo Avstrijo pokriva 3,99
milijona ha gozda, kar predstavlja 47,6 % celotne površine države. Avstrijski gozdovi so
večinoma v zasebni lasti. 50 % gozdov imajo v lasti zasebni lastniki s posestmi, manjšimi
od 200 ha, 22 % gozdov posedujejo zasebni lastniki s posestmi, večjimi od 200 ha, 10 %
gozdov pa je v lasti raznih zasebnih skupnosti. 15 % gozdov je v državni lasti. Avstrija ima
le 18 % gozdov v javni lasti, kar je manj od večine drugih evropskih držav (Austrian …,
2015).
V zasebnih gozdovih se jasno kaže trend povečevanja količine letnega poseka. Leta 2004
je bilo v Sloveniji posekanih 2,96 milijona m3, od tega 1,81 milijona m3 v zasebnih
gozdovih. Leta 2013, leto pred obsežnim žledolomom, pa je bilo posekanih 3,92 milijona
m3, od tega 2,72 milijona v zasebnih gozdovih, kar je dobrih 66 % več kot leta 2004. Leta
2014 je k večjemu letnemu poseku največ prispevala sanacija žledoloma, ki je prizadel kar
51 % slovenskih gozdov (Poročilo Zavoda ..., 2005, 2016, 2017). Tega leta je letni posek
narasel na 6,35 milijona m3 (v zasebnih gozdovih 4,50 milijona m3) in presegel možni
posek po gozdnogospodarskih načrtih (103 %). Pri iglavcih je bilo preseganje možnega
poseka izrazito (122 %), pri listavcih pa je znašal posek 86 % največjega možnega poseka,
kar je precej več kot prej, ko je posek znašal okrog 60 % možnega poseka. Večje količine
posekanega oziroma izdelanega lesa so bile zabeležene tudi v letih 2015 in 2016, saj so se
posledicam žledoloma pridružile še obsežne gradacije podlubnikov (Poročilo Zavoda ...,
2017).
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Zadnja leta evidence poseka Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) kažejo, da se posek v
državnih gozdovih realizira blizu količine načrtovanega poseka, posek v zasebnih
gozdovih pa znatno nižje. Razkorak med realiziranim in načrtovanim posekom po
gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot (GGE) gre v zadnjih letih le na
račun zasebnih gozdov. Eden izmed največjih vzrokov za nizek posek v zasebnih gozdovih
je premajhna ekonomičnost pridobivanja lesa, očitna zlasti pri sečnji tanjšega drevja
(Poročilo Zavoda ..., 2017). Pomembni vzroki za nizko realizacijo poseka so tudi
razdrobljenost zasebne posesti, starost lastnikov, nezanimanje mlajših za gospodarjenje in
ekonomska neodvisnost lastnikov od gozda (Jakša, 2012).
Analize meritev drevja na stalnih vzorčnih ploskvah kažejo, da je posek drevja v zasebnih
gozdovih precej večji od uradne količine poseka (Medved in Matijašić, 2008; Poročilo
Zavoda ..., 2017). V državnih gozdovih takšnega poseka praktično ni zaslediti.
Posek je eden izmed ključnih kazalnikov gospodarjenja z gozdovi. Spremljava in analiza
poseka sta zato ključni za presojanje gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Posek lahko
analiziramo z različnimi znaki. Najpomembnejši so količina poseka (m3/ha), struktura
poseka po drevesnih vrstah in debelinskih razredih, srednje posekano drevo, struktura
poseka glede na vrsto sečnje in sortimentna struktura poseka. Realiziran posek glede na
možni posek v zadnjih letih narašča, čeprav ZGS že od začetka svojega delovanja (1994)
pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov praviloma povečuje možni posek. Možni posek v
letu 2014 (6,18 milijona m3) je bil kar za 96 % višji kot leta 1994 (3,15 milijona m3). Višji
realiziran posek je predvsem rezultat sanacij naravnih ujm, predvsem žledoloma in
gradacije podlubnikov, in pogosto ne povečanega interesa zasebnih lastnikov gozdov za
delo v gozdu.
Pomemben kazalnik gospodarjenja je srednje posekano drevo (m3), saj lahko kaže
značilnost gojitvenega ukrepanja v gozdu. Če je posekanega več debelega drevja,
sklepamo, da gre na primer za pomladitvene sečnje, če je posekanega več tanjšega drevja,
pa sklepamo, da gre predvsem za redčenja. Povprečni volumen posekanega drevja v
zasebnih gozdovih je v obdobju 1995–2014 znašal med 0,72 m3 in 0,82 m3. V letih 1996,

3
Češarek D. Značilnosti poseka v zasebnih gozdovih Slovenije v obdobju 1995–2014.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

1997 in 2014 pa je bil znatno nižji, kar je posledica obsežnih poškodb gozdnih sestojev s
predvsem mlajšim oziroma tanjšim drevjem zaradi snega in žleda. Če pogledamo
debelinsko strukturo posekanega drevja, opazimo, da največji delež v skupni količini
poseka zavzamejo srednje debela drevesa s prsnim premerom 30,0–49,9 cm. Razen v
primerih večjih ujm je bilo praviloma znatno več posekanega debelega (premer nad 50,0
cm) kot tankega drevja (premer do 29,9 cm). Debelinska struktura gozdov se je namreč v
zadnjih desetletjih močno spremenila; delež lesne zaloge srednje debelega in debelega
drevja se je povečal. Predvsem pri iglavcih je zaznati visoko povečanje lesne zaloge
debelega drevja in zmanjšanje lesne zaloge tankega drevja. Pri listavcih se je povečala
lesna zaloga v vseh debelinskih razredih, vendar najmanj v prvem debelinskem razredu
(Poročilo ..., 2016). Velik vpliv na gospodarjenje z gozdom ima tudi sanitarna sečnja, ki je
sicer sestavni del gospodarjenja z gozdovi. V obdobju 1995–2012 je količina sanitarnega
poseka v povprečju znašala slabih 0,86 milijona m3/leto (Poljanec in sod., 2014), v letu
2014 pa kar 3,71 milijona m3. V tem letu je bil delež sanitarnega poseka (59,4 %) prvič
večji od deleža negovalnega poseka, odkar ZGS evidentira ta podatek.
Eden izmed kazalnikov gospodarjenja z gozdovi so opravljena gojitvena in varstvena dela.
Nega gozdov v zasebnih gozdovih se izvaja v premajhnem obsegu, ki pa se še zmanjšuje
(Grecs, 2013; Poročilo Zavoda ..., 2017), kljub prizadevanju ZGS za izvajanje gojitvenih in
varstvenih del. Realiziran obseg nege glede na zastavljen letni program je v zasebnih
gozdovih v zadnjih letih znatno nižji od 40 %, v letu 2014 celo samo 13 %. Nekoliko
boljše stanje je na področju obnove gozdov, saj se je pri pripravi tal za sadnjo in pri sadnji
realizacija veliko bolj približala načrtovanemu obsegu del, vendar jo vseeno zelo redko
doseže. Eden izmed razlogov za tako nizek delež nege zasebnih gozdov je verjetno ta, da
rezultati nege niso povrnjeni takoj, temveč gre za dolgoročno naložbo, ki na začetku za
lastnike predstavlja velik strošek in porabo časa.
Posek se pogosto povezuje z velikostjo gozdnih posesti (Winkler, 1976; Medved, 2010).
Eden izmed pomembnejših vplivnih dejavnikov na posek je razdrobljenost zasebne posesti
(Winkler, 1976; Jakša, 2012; Marenče in sod., 2012). V Sloveniji je približno 460.000
lastnikov, število gozdnih parcel pa je okoli 1,5 milijona (Jakša, 2012). Največji delež
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lastnikov (52,4 %) ima v lasti manj kot 1 ha gozda. Če prištejemo še lastnike, ki imajo v
lasti 1–2 ha gozda, potem 67,9 % lastnikov poseduje skupaj le 13,9 % slovenskih gozdov
(Poročilo …, 2016). Tako velika razdrobljenost gozdne posesti v povezavi s številom
lastnikov ter njihovo socialno in starostno strukturo otežuje izvajanje načrtovanega poseka,
gojitvenih in varstvenih del. To se potem odraža v nizki stopnji izkoriščenosti gozdnih
potencialov, slabši ekonomiki gospodarjenja z gozdovi in velikem številu nesreč pri delu v
gozdu (Jakša, 2012).
Najpogostejši razlog za neizvajanje poseka je, zlasti v mlajših sestojih, premajhna
ekonomičnost pridobivanja lesa (Poročilo Zavoda ..., 2017). Pomembni so tudi drugi
razlogi. Neugodna je starostna struktura lastnikov gozdov. Največji delež (42,1 %)
lastnikov gozdov spada v starostno skupino 60–79 let. Ti lastniki skupaj posedujejo tudi
največji odstotek gozdov (41,2 %) (Poročilo ..., 2016). Za delo v gozdu se odloča vedno
manj mladih ljudi, mnogi lastniki niso ekonomsko odvisni od gozda, mnogi niti ne vedo,
kje je njihova gozdna posest (Jakša, 2012). Zaradi slabe opremljenosti in neusposobljenosti
za delo v gozdu narašča število delovnih nesreč, tudi tistih s smrtnim izidom.
Eden izmed pomembnih vplivnih dejavnikov, ki vplivajo na aktivnost gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi, je tudi trg lesa, saj se lastniki gozda lahko pri poseku drevja odločajo
zelo selektivno – pogosto se od drevesa do drevesa odločajo, kaj bodo posekali (Jakša,
2012), in tako čakajo na morebitno dobro ceno lesa. Lep primer so licitacije vrednejšega
lesa, ki smo jim v Sloveniji od leta 2007 priča v Slovenj Gradcu. Na licitaciji je možno
prodati visokokakovosten les in tako povečati ekonomiko pridobivanja in prodaje lesa
(Polajnar, 2008). Visoke cene kakovostnega lesa so lahko spodbuda lastnikom gozdov k
povečanju sečnje in nege gozda. V primeru, ko so cene lesa na trgu nizke, se lastniki
gozdov praviloma ne odločajo za sečnjo. Majhni lastniki zasebnih gozdov tudi težko
konkurirajo na trgu lesa, ki se je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo izredno povečal.
ZGS, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in gozdarska stroka spodbujajo in
nagovarjajo lastnike gozdov k povezovanju pri gospodarjenju (Krč, 2006; Jakša, 2012).
Cilji takšnega povezovanja so predvsem boljši ekonomski rezultati (donosi) gospodarjenja
z gozdom, višja realizacija možnega poseka, izvedba načrtovanih gojitvenih in varstvenih
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del, gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic, možnost uvajanja strojne sečnje, kjer je to
možno in smiselno, boljša konkurenca na trgu gozdnih lesnih sortimentov, ureditev
posestnih mej v gozdu, manj poškodb pri delu v gozdu in manjši stroški javne gozdarske
službe (Jakša, 2012). ZGS bi pri tem aktivno sodeloval z lastniki, jih seznanjal z njihovim
možnim posekom, izdeloval posestne načrte in na primeru dobrih praks dokazoval
ekonomsko upravičenost združevanja in skupnega gospodarjenja (Jakša, 2012).
Na posek lahko vplivajo tudi številni naravni dejavniki, ki vplivajo na rastnost gozdnih
sestojev, drevesno sestavo, zahtevnost izvajanja del in s tem tudi donosnost gospodarjenja
z gozdovi. Sem spadajo na primer topografski (npr. nadmorska višina, kamnitost,
skalnatost, relief), rastiščni (npr. produkcijska sposobnost rastišč) in sestojni dejavniki
(npr. zmes, lesna zaloga). Pomemben vpliv na aktivno gospodarjenje z gozdovi imajo tudi
dejavniki dostopnosti do gozda (npr. odprtost s prometnicami, oddaljenost posesti do
gozdne ceste) (Krč, 2006; Poje in sod., 2016).
Glede na velik pomen zasebnih gozdov za slovensko gozdarstvo in hkrati slabo raziskanost
tega področja je bila naša raziskava usmerjena v analizo poseka v zasebnih gozdovih
Slovenije v obdobju 1995–2014, saj se v Sloveniji pogosto omenja nizek posek v zasebnih
gozdovih kot eden izmed temeljnih problemov gospodarjenja. Pri nas velja ustaljeno in
nepreverjeno prepričanje, da sta majhna posest in njena razdrobljenost glavna dejavnika za
nizek posek v zasebnih gozdovih, podrobnih analiz o tem pa ni. Dejavniki, ki vplivajo na
višino poseka v zasebnih gozdovih, so tako pomanjkljivo pojasnjeni. V ospredju naše
raziskave sta zato dva raziskovalna cilja:
1) pojasniti vpliv razdrobljenosti zasebne posesti na količino in strukturo poseka,
2) pojasniti ključne vplivne dejavnike poseka v zasebnih gozdovih Slovenije.
Ob tem želimo preveriti naslednji hipotezi:
1. Posek v zasebnih gozdovih je različen glede na stopnjo razdrobljenosti zasebnih
gozdov. Pričakujemo, da je posek (m3/ha) v gozdovih z razdrobljeno posestjo
manjši kot v gozdovih z relativno večjo posestjo.
2. Na višino poseka vplivajo naravni, gozdnogospodarski in socioekonomski
dejavniki.
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2

DOSEDANJE RAZISKAVE

Znanstvenih in strokovnih objav, ki bi analizirale značilnosti poseka v zasebnih gozdovih
Slovenije, ni bilo prav veliko. Lahko jih razdelimo v nekaj sklopov.
Družbeno okolje in gospodarjenje gozdovi
Na posek pomembno vplivajo družbene in socialne razmere. Bončina (2008) navaja, da
lahko v obdobju po drugi svetovni vojni izpostavimo štiri značilna obdobja pri
gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji glede na višino poseka. Prvo je obdobje planskega
gospodarjenja od konca druge vojne do sredine petdesetih let prejšnjega stoletja, v katerem
so bile sečnje visoke in so znatno presegale prirastek gozdov. Drugo je obdobje od sredine
petdesetih do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je prišlo do postopne
akumulacije lesne zaloge, posek pa je bil nekoliko nižji od prirastka. Skupni posek se je
zaradi povečevanja površine gozdov in večanja lesne zaloge postopoma povečeval in
dosegel največje vrednosti v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je znašal okoli 3,5
milijona m³. Tretje je obdobje od konca osemdesetih do konca devetdesetih let prejšnjega
stoletja, ko pride do pretirane akumulacije lesne zaloge, načrtovani poseki in njihova
realizacija pa so znatno nižji od prirastka gozdov. Četrto je obdobje od leta 2000 do 2008,
za katerega je značilno, da se načrtovani in realizirani posek postopno povečujeta.
Po letu 1990 je s političnimi in gospodarskimi spremembami v Sloveniji prišlo do procesa
denacionalizacije po drugi svetovni vojni podržavljenih gozdov. Lastniška struktura se je
še bolj nagnila v korist zasebnih gozdov. Povprečna velikost vrnjene posesti je bila 30 ha,
vendar so jo v povprečju dobili trije dediči. Z denacionalizacijo se je število lastnikov
gozdov povečalo, povprečna zasebna gozdna posest pa le malo. Razlog je ta, da kar 40 %
upravičencev oziroma njihovih dedičev do tedaj ni imelo gozdov, kar polovica
denacionalizacijskih upravičencev in dedičev pa je bilo nekmetov (Winkler, 1994).
Podatki o poseku
ZGS podatke o poseku letno zbira in posodablja svojo bazo, saj je količina poseka lesa
najpogosteje uporabljano merilo uresničevanja gozdnogospodarskih načrtov. Medved in

7
Češarek D. Značilnosti poseka v zasebnih gozdovih Slovenije v obdobju 1995–2014.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

Matijašić (2008) sta ugotavljala razlike med evidentiranim posekom in kontrolnim
podatkom o poseku, ki ga ugotavljamo na stalnih vzorčnih ploskvah na podlagi dveh
zaporednih meritev. Primerjala sta šestindvajset GGE, od katerih je bila polovica s
pretežno državnimi gozdovi. Ugotovila sta, da se evidentirani posek v enotah s pretežno
državnimi gozdovi največkrat ujema z izračuni kontrolnih evidenc poseka, medtem ko je v
pretežno zasebnih gozdovih kontrolno evidentiranega poseka pogosto precej več od
evidentiranega, v povprečju za skoraj 50 %. Navajata, da strukturne razlike evidentiranega
in kontrolno evidentiranega poseka kažejo, da največ neevidentiranega poseka opravijo v
zasebnih gozdovih. Iz debelinske strukture lahko sklepamo, da je glavni razlog razlik
posek drobnega lesa listavcev za energetsko rabo.
Tavčar (2005) je raziskoval količine, lastniške strukture in vzroke za nepopolno izrabo
gozdnih lesnih potencialov na ravni države, območja (GGO Novo mesto) in revirja (Jurka
vas, GGE Straža–Toplice). V državnih gozdovih Slovenije je etat skoraj popolnoma
realiziran, medtem ko v zasebnih gozdovih realiziran posek znaša le 60 % načrtovanega
poseka. Trendi so kazali, da naj bi se v desetih letih v teh gozdovih realizacija etatov
spustila pod polovico. Poglavitni posamični vzroki za nastale razmere so nizke lastne
potrebe po lesu, pasivno pojmovanje gozda kot rezerve, težave z izvedbo del, nizke
odkupne cene lesa, velika oddaljenost do gozda in slaba odprtost gozdov. V večini prej
omenjeni poglavitni vzroki izhajajo iz deagrarizacije podeželja in opustitve tradicionalnih
metod kmetovanja. Avtor meni, da bi bilo nastale težave mogoče reševati s sodelovanjem
lastnikov gozdov z gozdarji iz javne gozdarske službe (ZGS) in z medsebojnim
povezovanjem lastnikov gozdov.
Na posek vplivajo tudi ujme. Poljanec in sod. (2014) so raziskovali količino, strukturo in
razporeditev sanitarnega poseka v Sloveniji v obdobju 1995–2012. Izkazalo se je, da je
sanitarni posek v proučevanem obdobju znašal 29 % celotnega poseka, največkrat pa so
bili poglavitni vzrok zanj insekti, ki so prizadeli predvsem smreko. Veter in insekti so
večinoma prizadeli sestoje z debelejšim drevjem, medtem ko sta sneg in žled pogosteje
prizadela mlajše sestoje. Posek zaradi insektov je bil največji v dinarskih gozdovih, v
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alpskih je prevladoval posek zaradi snega in vetra, žled je najbolj prizadel gozdove v
predalpskem območju, požari pa so najbolj prizadeli submediteranske gozdove.
Vplivni dejavniki
Več objav proučuje dejavnike, ki vplivajo na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v
Sloveniji.
Poje in sod. (2016) so ugotavljali dejavnike, ki vplivajo na intenziteto gospodarjenj
(sečnje) v zasebnih gozdovih. Mejna vrednost intenzitete gospodarjenja je bila 55,6 %
realiziranega poseka glede na načrtovanega. Vplivni dejavniki so bili razdeljeni v tri
skupine: naravni, posestni in sociodemografski. Rezultati so pokazali, da intenziteta sečnje
pada z naraščajočimi vrednostmi skalovitosti, naklona, spravilne razdalje, števila lastnikov
in solastnikov, velikosti posesti v solastništvu, velikosti razdalje med kraji bivanja
lastnikov in solastnikov, ki ne živijo v istem gospodinjstvu, in starostjo lastnikov oziroma
solastnikov. Na drugi strani intenziteta sečnje narašča z naraščajočimi vrednostmi lesne
zaloge, deležem iglavcev v lesni zalogi, deležem pomlajenih površin, deležem dostopnih
površin za gozdno delo, povprečno velikostjo parcele, številom skupnih gozdnih posesti
vseh lastnikov in solastnikov ter povprečno velikostjo posesti brez solastništva.
Medved (2010) je proučeval trende intenzivnosti pridobivanja lesa na zasebni gozdni
posesti, ki je v lasti družinskih kmetij. Povprečna gozdna posest v lasti družinskih kmetij je
s 5,6 ha trikrat večja kot pri drugih zasebnih gozdovih. Tovrstnih kmetij je bilo leta 2007
75.000. V obdobju 2000–2007 se je posek na teh posestih povečal s 3,27 m3/ha na 4,11
m3/ha. K povečanju poseka so prispevale naraščajoče cene drugih energentov, posledice
kalamitet v gozdovih v letih 2005–2007 in verjetno tudi slabšanje socialnega položaja
ruralnega prebivalstva.
Grecs (2013) meni, da k povečanemu zanimanju za izvajanje nege veliko prispevajo
finančne spodbude. V obdobju 1993–2012 je bila nega izvedena na povprečno 8600 ha
mladega gozda na leto, letni obseg je torej predstavljal 0,8 % površine gospodarskih
gozdov v Sloveniji. V tem obdobju je bila realizacija načrtovane nege 58-odstotna. V
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zadnjem desetletju pa se pojavlja trend zmanjševana obsega nege, ki je še posebej
zaznaven v zasebnih gozdovih, kjer je v zadnjih letih zabeležena že manj kot tretjina
realizacije načrtovanih potrebnih negovalnih del glede na gozdnogospodarske načrte. Na
tako slabo realizacijo najočitneje vplivajo omejena in nezadostna sredstva za vlaganje v
gozdove.
Opremljenost lastnikov
Opremljenost lastnikov lahko vpliva na višino poseka. Medved (1993) ugotavlja, da so
slovenske kmetije precej dobro opremljene za delo v gozdu, vendar je oprema zaradi
povprečno dokaj majhne kmetijske posesti slabo izkoriščena. Meni, da je treba kmetom
pomagati pri organiziranju in vzpostavitvi strojnih skupnosti ter opremljanju specialistov
za posamezna zahtevnejša kmečka opravila in delo v gozdu.
Vpliv politike
Falkner (2009) navaja, da se največji vpliv politike na gospodarjenje v zasebnih gozdovih
odraža v vsakoletnem določanju sredstev, namenjenih sofinanciranju vlaganj v gozdove.
Proračunska sredstva za ta namen so se zmanjševala tako, da so do leta 1998 omogočala
sofinanciranje okoli 65 % načrtovanih del, najpomembnejših za ohranitev in razvoj
gozdov, v zadnjem obdobju pa omogočajo le okoli 30 %.
Grecs (2013) meni, da je v Sloveniji sistem sofinanciranja vlaganj v gozdove iz sredstev
proračuna Republike Slovenije v bistvu dobro zasnovan in primerljiv z drugimi državami
Evropske unije, vendar ni dal optimalnih rezultatov, predvsem zaradi nezadostnih sredstev,
delno pa tudi zaradi majhne zainteresiranosti, nepripravljenosti ali nezmožnosti številnih
lastnikov gozda za izvajanje del v lastnem gozdu. Nadalje navaja, da je treba povečati
obseg nege, vendar sta pogoja za uspešno usmerjanje razvoja gozdov z nego stabilno
sofinanciranje vlaganj v gozdove in zagotavljanje izvedbe del. Za sofinanciranje izvedbe
celotnega programa negovalnih del v zasebnih gozdovih bi po merilih iz Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Pravilnik …, 2004) zadoščalo 1,5–2
milijona evrov letno.
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Razdrobljenost posesti
Pogosto se kot zaviralni dejavnik poseka omenja razdrobljenost zasebne gozdne posesti.
Winkler (1976) je opredelil temeljne probleme gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v
Sloveniji. Ugotavlja, da sta razdrobljena posest in z njo povezana drobna tržna proizvodnja
temeljni značilnosti zasebnega sektorja gozdarstva v Sloveniji. Na majhni parceli ni
mogoče racionalno gospodariti, zato jo je treba povezovati in združevati. Navaja, da je
zasebna gozdna posest zelo razdrobljena, povprečno meri le 3 ha, vendar ima vsak
posestnik še povprečno tri prostorsko ločene gozdne parcele. Gozdnogospodarske
posledice drobljenja zasebne gozdne posesti so zlasti naslednje: razdrobljeni gozdovi so
praviloma slabše ohranjeni, imajo nižjo lesno zalogo in prirastek, stroški gospodarjenja so
večji, delež tržne proizvodnje na enoto površine je manjši, pri prodaji gozdnih sortimentov
dosegajo mali gozdni posestniki slabše ekonomske rezultate.
Vplive povezovanja lastnikov gozdov na izboljšanje gospodarjenja z razdrobljeno zasebno
gozdno posestjo so raziskovali Pezdevšek Malovrh in sod. (2010) ter Medved in Malovrh
(2006). Pezdevšek Malovrh in sod. (2010) so ugotovili povezavo med velikostjo gozdne
posesti in pripravljenostjo lastnikov gozdov za povezovanje. Lastniki gozdov, ki bi se
želeli povezovati, so praviloma mlajši od petdeset let, imajo v lasti več kot 10 ha gozdnih
površin in živijo v skupnem gospodinjstvu s solastniki.
Krč (2006) je ugotavljal možnosti prostorskega združevanja zasebne gozdne posesti,
predvsem glede na učinkovitost rabe sodobnih tehnologij (strojna sečnja). Rezultati so
pokazali, da je brez združevanja zasebne gozdne posesti zelo majhen delež lastnikov
gozdov (1,3 %) takih, ki imajo dovolj veliko posest in zadostno količino možnih sečenj za
ekonomično rabo strojne sečnje. Pokazalo se je, da z modelom prostorskega združevanja
zasebne gozdne posesti po številu skoraj 1/3 modelnih skupkov zadosti kriterijem, ki
opredeljujejo minimalno površino (30 ha) za rabo strojne sečnje. Tretjina teh skupkov po
številu predstavlja po površini za Slovenijo več kot 94 % skupne izbrane površine, ki je
primerna za strojno sečnjo.
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Marenče in Winkler (2001) sta ugotavljala, kolikšni sta izkoriščenost delovnih sredstev in
gospodarnost dela gozdnih posestnikov v lastnih gozdovih. Izpostavila sta, da je zaradi
razdrobljenosti gozdne posesti in majhnih parcel mehanizacija (traktorji, motorne žage
itd.), ki jo lastniki uporabljajo pri gozdnem delu, slabo izkoriščena; ekonomičnost dela
zahteva primerno izkoriščenost strojev, ki pa je zaradi majhnega obsega dela ne morejo
zagotoviti. Ugotovila sta tudi, da se gospodarnost posameznega stroja lažje dosega na
večjih gozdnih posestih (30 ha in več).
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 OBJEKT RAZISKAVE
Objekt naše raziskave so zasebni gozdovi v Sloveniji (slika 1). Omejili smo se na odseke
oziroma oddelke, ki so v celoti v zasebni lasti. Takih odsekov je 16.234, površina gozdov
pa je 306.097 ha.

Slika 1: Delež zasebnih gozdov v odsekih
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3.2

PRIPRAVA PODATKOVNIH ZBIRK

Za analizo smo oblikovali podatkovno zbirko ZASEBNI GOZDOVI, v kateri smo uredili
podatke iz različnih podatkovnih zbirk ZGS (2014). Podatkovno zbirko smo uredili v
prostorskem informacijskem sistemu Mapinfo 12.0.2 (2013). Odsek je bila osnovna
prostorska enota (vrstica). Kot vir podatkov smo uporabili naslednje podatkovne vire ZGS
(2014):
 Timber,
 Odsek,
 Odsgzd,
 Odsses,
 Odssesdv,
 Odssesgd.
Našo bazo podatkov ZASEBNI GOZDOVI smo pripravili na podlagi baze Odsek (ZGS,
2014), ki obsega podatke na ravni posameznih odsekov oziroma oddelkov. V to bazo smo
uvozili izbrane podatke iz podatkovne zbirke Timber in podatkovnih zbirk Skupine za
urejanje gozdov in biometrijo (UGB, 2015). Na ravni odseka so poleg identifikacijskih
podatkov za posamezni odsek (npr. ključ, krajevno ime, površina) zbrani podatki za šest
skupin spremenljivk (preglednica 1).
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Preglednica 1: Spremenljivke, uporabljene v raziskavi
Spremenljivke
Odvisne
Povprečni letni hektarski posek
Srednje drevo
Povprečni letni hektarski sanitarni posek
Neodvisne
Posestne
Velikost parcel v odseku
Velikost posesti v odseku
Število (so)lastnikov na 100 ha v odseku
Topografske
Kamnitost
Skalnatost
Nadmorska višina
Naklon
Rastiščne
Potencialni letni hektarski prirastek
Potencialni delež smreke v odseku
Sestojne
Delež sukcesijskih stadijev v odseku
Delež smreke v odseku
Delež bukve v odseku
Lesna zaloga v odseku
Lesna zaloga smreke v odseku
Lesna zaloga bukve v odseku
Spremenljivke dostopnosti
Odprtost
Razdalja od centroida odseka do gozdnega
roba
Razdalja od centroida odseka do najbližje
ceste
Razdalja od centroida odseka do najbližjega
naselja

Okrajšava

Enote

Vir podatkov

POSEK
SD
POSEK_SAN

m3/ha
m3
m3/ha

Timber; Odsek
Timber
Timber; Odsek

PARC
POSEST
SOLAST

ha
ha
N

UGB; Odsek
UGB; Odsek
UGB; Odsek

KAM
SKA
NV
NAK

%
%
m
%

Odsek
Odsek
UGB
UGB

PPS
SM_POT

m3/ha
%

UGB
UGB

SUKC
SM
BU
LZ
LZ_SM
LZ_BU

%
%
%
m3/ha
m3/ha
m3/ha

UGB
Odsesdv; Odsek
Odsesdv; Odsek
Odses; Odsek
Odsesdv; Odsek
Odsesdv; Odsek

ODP
RAZD_GR

%
m

Odsek
UGB

RAZD_C

m

UGB

RAZD_N

m

UGB

Analizirali smo tri odvisne spremenljivke, in sicer povprečni letni hektarski posek
(POSEK) (slika 2), ki je glavna odvisna spremenljivka v naši raziskavi, srednje drevo (SD)
in sanitarni posek (POSEK_SAN). Na ravni odsekov smo vrednost spremenljivk izračunali
po enačbah:
POSEK_HA = skupni posek v obdobju 20 let / (površina odseka * 20)

...(1)

SD = skupni posek / skupno število posekanih dreves

...(2)

POSEK_SAN = sanitarni posek v odseku v obdobju 20 let / (površina odseka * 20) …(3)
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Slika 2: Povprečni letni hektarski posek (POSEK_HA) v odsekih v obdobju 1995–2014

Za pojasnjevanje razlik v poseku glede na tip zasebne gozdne posesti smo izračunali tri
neodvisne spremenljivke: povprečna velikost parcele v odseku (PARC) (slika 3),
povprečna velikost posesti v odseku (POSEST) in povprečno število (so)lastnikov na 100
ha gozda v odseku (SOLAST) (slika 4).
Za obdelave z univariatnimi statističnimi testi smo nominalne neodvisne spremenljivke
PARC, POSEST in SOLAST pretvorili v kategorialne; tvorili smo tri razrede za
spremenljivki PARC in SOLAST ter štiri razrede za spremenljivko POSEST.
PARC lahko zavzame tri vrednosti glede na izračunano povprečno velikost parcele:
–

1 za povprečno velikost parcele <0,5 ha,

–

2 za parcele 0,5–1 ha,

–

3, če je bila povprečna parcela večja od 1 ha.
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Povprečno velikost parcel v odseku (slika 3) smo na podlagi digitalnega katastra izračunali
po enačbi:
PARC = površina odseka / število parcel v odseku

...(4)

Slika 3: Povprečna velikost parcel v odsekih

Podobno lahko POSEST glede na izračunano povprečno posest zavzame štiri vrednosti:
̶

1 za povprečno posest do 1 ha,
̶

2 za posest velikosti 1–5 ha,
̶

3 za posest velikosti 5–15 ha,
̶

4 za posesti, večje od 15 ha.

Velikost posesti smo izračunali po enačbi:
POSEST = površina odseka / št. posestnikov v odseku

...(5)

Kot posestnik je bila upoštevana oseba, ki je na eni ali več parcelah v odseku prva vpisana
na posestni list. Število posestnikov v odseku je tako manjše od števila vseh solastnikov
gozdov v odseku. Spremenljivka POSEST ne odraža dejanske velikosti posesti posestnika,
saj ima lahko ta parcele v več odsekih. Ker s tovrstnimi podatki nismo razpolagali, smo
povprečno velikost posestnika izračunali znotraj odseka.
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Kot tretjo mero razdrobljenosti zasebne posesti smo uporabili povprečno število
(so)lastnikov na 100 ha v odseku. Glede na standardizirano število solastnikov gozdov na
100 ha gozda lahko spremenljivka SOLAST zavzame tri vrednosti:
̶

1, če je v odseku do 50 (so)lastnikov/100 ha,
̶

2, če je v odseku 50–100 (so)lastnikov/100 ha,
̶

3, če je nad 100 (so)lastnikov/100 ha.

Število (so)lastnikov na 100 ha v odseku smo izračunali z naslednjo enačbo:
SOLAST = št. (so)lastnikov v odseku * 100 / površina odseka

...(6)

Slika 4: Število (so)lastnikov na 100 ha gozda v odseku

Za izpeljavo multivariatnih statističnih testov, s katerimi smo ugotavljali vpliv neodvisnih
spremenljivk na odvisne (POSEK, SD, POSEK_SAN), smo v raziskavo vključili naslednje
neodvisne spremenljivke:
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 spremenljivki kamnitost in skalnatost smo privzeli iz podatkovne baze Odsek
(ZGS, 2014). Delež kamnitosti in skalnatosti lahko otežuje gospodarjenje ter tako
vpliva na odvisne spremenljivke;
 nadmorsko višino in naklon smo privzeli iz podatkovne zbirke UGB (2015).
Nadmorska višina vpliva na prisotnost gozdov, rastiščne razmere in drevesno
sestavo ter tako lahko vpliva na odvisne spremenljivke. Naklon lahko močno vpliva
na možnost gospodarjenja z gozdovi;
 potencialni letni hektarski prirastek je merilo potencialne produkcijske sposobnosti
rastišča glede na dejansko drevesno sestavo in dejansko razmerje razvojnih faz, ki
vpliva na rast dreves, ter smo ga privzeli iz podatkovne zbirke UGB (2015);
 neodvisno spremenljivko potencialni delež smreke v odseku smo prevzeli iz
podatkovne zbirke UGB (2015). Ta spremenljivka nam pove, kolikšen delež
smrekovih rastišč je v odseku, kar praviloma kaže na skrajnostne rastiščne razmere;
 spremenljivko delež sukcesijskih stadijev v odseku smo prav tako prevzeli iz
podatkovne zbirke UGB (2015) in nam pove, kolikšen je delež pionirskih gozdov v
odseku;
 delež smreke v odseku smo izračunali na podlagi lesne zaloge smreke v odseku in
celotne lesne zaloge v tem odseku. Podatke smo prevzeli iz podatkovnih zbirk
Odsesdv, Odses in Odsek (ZGS, 2014). Delež smreke v odseku lahko nakazuje
intenzivnejše gospodarjenje zaradi ekonomskih koristi, lahko pa vpliva tudi na
delež sanitarne sečnje;
 delež bukve v odseku smo izračunali na podlagi lesne zaloge bukve v odseku in
skupne lesne zaloge v odseku. Podatke o lesnih zalogah smo prevzeli iz
podatkovnih zbirk ZGS (2014) Odsesdv, Odses in Odsek. Delež bukve lahko
nakazuje stopnjo ohranjenosti gozdov;
 skupno lesno zalogo po odsekih ter lesno zalogo bukve in smreke smo izračunali iz
podatkov o lesnih zalogah sestojev s pomočjo podatkov iz podatkovnih zbirk ZGS
(2014) Odses in Odsek;
 neodvisna spremenljivka odprtost nam pove, kolikšen delež gozda v odseku je
odprt in kot tak dostopen za gozdno gospodarjenje. Podatke o odprtosti smo
prevzeli iz podatkovne zbirke ZGS (2014) Odsek;
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 neodvisne spremenljivke razdalja od centroida odseka do gozdnega roba, ceste in
naselja smo prevzeli iz podatkovne zbirke UGB (2015). Razdalja od gozdnega roba
lahko kaže na ohranjenost gozda, saj so ob gozdnem robu pogosto pionirski sestoji
in tanjša drevesa, grmičevja itd. Razdalji do ceste in naselja pa lahko kažeta na
možnost ukrepanja, saj pričakujemo, da se v oddaljenih in manj dostopnih
gozdovih manj gospodari.

3.3

STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV

Analize smo izpeljali s statističnim programom SPSS (IBM SPSS Statistics 20). Uporabili
smo univariatno in multivariatno statistiko.
Prvi del raziskave se nanaša na hipotezo, s katero smo predvideli, da stopnja
razdrobljenosti gozdnih posesti vpliva na posek v zasebnih gozdovih. Z univariatnimi
statističnimi testi smo ugotavljali, ali stopnja razdrobljenosti, ki jo predstavljajo tri
neodvisne spremenljivke (PARC, POSEST, SOLAST), vpliva na količino letnega poseka,
ki ga meri odvisna spremenljivka POSEK.
Prva hipoteza se glasi: »Predvidevamo, da ni razlik v srednjih vrednostih poseka med tremi
razredi velikosti parcel.« Hipotezo smo testirali s testom Anova.
Vpliv neodvisne spremenljivke POSEST na POSEK smo analizirali s testom Anova in
preizkusili ničelno hipotezo H0: »Predvidevamo, da ni razlik v srednjih vrednostih poseka
med štirimi velikostnimi razredi povprečnih velikosti posesti v odseku.«
V okviru prvega dela raziskave smo analizirali tudi vpliv spremenljivke SOLAST na
POSEK. S testom Anova smo preverili ničelno hipotezo H0: »Predvidevamo, da ni razlik v
srednjih vrednostih poseka med tremi velikostnimi razredi števila (so)lastnikov na 100 ha
gozda v odseku.«
Drugi del raziskave je usmerjen v analizo možnih vplivnih dejavnikov na višino poseka v
zasebnih gozdovih. Hipoteza 2 se glasi: »Na posek v zasebnih gozdovih vplivajo naravni,
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gospodarski in socioekonomski dejavniki.« Za namen tega testiranja smo uporabili
multivariatne statistične teste, in sicer smo trikrat uporabili multiplo linearno regresijo, s
katero smo preverjali vpliv neodvisnih spremenljivk na tri odvisne spremenljivke (POSEK,
SD, POSEK_SAN).
V prvem primeru smo ugotavljali vpliv neodvisnih spremenljivk na POSEK. Najprej smo
analizirali korelacijo med neodvisnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko POSEK
(preglednica 2). Ker vse neodvisne spremenljivke značilno vplivajo na POSEK, smo vse
vključili v nadaljnje analize. Potem smo preverili morebitno multikolinearnost med
neodvisnimi spremenljivkami. Zaradi multikolinearnosti (r > 0,60) smo iz nadaljnje analize
izključili neodvisni spremenljivki NV in POSEST. Ostale neodvisne spremenljivke smo
vključili v multiplo linearno regresijo za modeliranje spremenljivke POSEK.
Preglednica 2: Korelacijski koeficienti (r) in stopnja značilnosti (p) za posamezne neodvisne spremenljivke v
odnosu do odvisne spremenljivke POSEK
Neodvisna spremenljivka

r

p

Povprečna velikost parcele v odseku

0,190

0,000

Povprečna velikost posesti v odseku

0,205

0,000

Število (so)lastnikov na 100 ha v odseku

–0,178

0,000

Kamnitost

–0,080

0,000

Skalnatost

–0,051

0,000

0,084

0,000

–0,140

0,000

Potencialni letni hektarski prirastek

0,235

0,000

Potencialni delež smreke v odseku

0,139

0,000

–0,103

0,000

Delež smreke v odseku

0,290

0,000

Delež bukve v odseku

–0,173

0,000

Odprtost

0,198

0,000

Razdalja od centroida odseka do gozdnega roba

0,115

0,000

Razdalja od centroida odseka do najbližje ceste

–0,148

0,000

0,098

0,000

Nadmorska višina
Naklon

Delež sukcesijskih stadijev v odseku

Razdalja od centroida odseka do najbližjega naselja
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Enak postopek smo uporabili za odvisno spremenljivko srednje drevo (SD). Najprej smo
izvedli

korelacijo

med

posameznimi

neodvisnimi

spremenljivkami

in

odvisno

spremenljivko srednje drevo (preglednica 3); zaradi značilnih korelacij smo vse
spremenljivke obdržali v analizi. Nato smo preverili multikolinearnost med neodvisnimi
spremenljivkami. Zaradi multikolinearnosti (r > 0,60) smo iz modeliranja izključili
neodvisni spremenljivki POSEST in NV.
Preglednica 3: Korelacijski koeficienti (r) in stopnja značilnosti (p) neodvisnih spremenljivk v odnosu do
odvisne spremenljivke SD
Neodvisna spremenljivka

r

p

Povprečna velikost parcele v odseku

0,115

0,000

Povprečna velikost posesti v odseku

0,140

0,000

Število (so)lastnikov na 100 ha v odseku

–0,120

0,000

Kamnitost

–0,026

0,001

Skalnatost

0,029

0,000

Nadmorska višina

0,139

0,000

Naklon

0,034

0,000

Potencialni letni hektarski prirastek

0,265

0,000

Potencialni delež smreke v odseku

0,150

0,000

–0,108

0,000

Delež smreke v odseku

0,179

0,000

Delež bukve v odseku

–0,025

0,001

Odprtost

0,149

0,000

Razdalja od centroida odseka do gozdnega roba

0,134

0,000

Razdalja od centroida odseka do najbližje ceste

–0,127

0,000

0,123

0,000

Delež sukcesijskih stadijev v odseku

Razdalja od centroida odseka do najbližjega naselja

V tretjem primeru smo analizirali sanitarni posek (POSEK_SAN). Najprej smo preverili
korelacije med neodvisnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko sanitarni posek ter
iz analize izključili spremenljivke, ki ne vplivajo značilno na odvisno spremenljivko
(preglednica 4). Iz analize smo izpustili skalnatost, nadmorsko višino in razdaljo do
naselja. Med preostalimi smo preverjali multikolinearnost. Zaradi multikolinearnosti (r >
0,60) smo iz modela odvzeli neodvisno spremenljivko povprečna velikost posesti
(POSEST).
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Preglednica 4: Korelacijski koeficienti (r) in stopnja značilnosti (p) za neodvisne spremenljivke v odnosu do
odvisne spremenljivke POSEK_SAN
Neodvisna spremenljivka

r

p

Povprečna velikost parcele v odseku

0,097

0,000

Povprečna velikost posesti v odseku

0,094

0,000

Število (so)lastnikov na 100 ha v odseku

–0,081

0,000

Kamnitost

–0,028

0,000

Skalnatost

–0,012

0,138

0,002

0,756

–0,090

0,000

Potencialni letni hektarski prirastek

0,095

0,000

Potencialni delež smreke v odseku

0,053

0,000

–0,066

0,000

Delež smreke v odseku

0,234

0,000

Delež bukve v odseku

–0,182

0,000

Odprtost

0,099

0,000

Razdalja od centroida odseka do gozdnega roba

0,073

0,000

Razdalja od centroida odseka do najbližje ceste

–0,080

0,000

Razdalja od centroida odseka do najbližjega naselja

–0,011

0,179

Nadmorska višina
Naklon

Delež sukcesijskih stadijev v odseku

V vseh treh primerih multiple regresije smo uporabili metodo »stepwise«.
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4 REZULTATI
4.1 VPLIV STOPNJE RAZDROBLJENOSTI NA POSEK
4.1.1 Vpliv velikosti parcele na višino poseka

Naprej smo s testom Anova preverjali, ali obstajajo razlike v srednjih vrednostih poseka
med tremi velikostnimi razredi parcel. Za pojasnjevanje razlik med razredi smo uporabili
Tamhanov T2-test.
Preglednica 5: Testiranje razlike vpliva velikosti parcel na količino poseka (Anova)
Vsota kvadratov
odstopanj
Med razredi

Stopinje Povprečni kvadrat
prostosti

3266,539

2

1633,270

Znotraj razredov

86928,524

16231

5,356

Skupaj

90195,063

16233

F

Stopnja
značilnosti

304,959

0,000

S tveganjem, manjšim od 0,05 %, lahko zavrnemo ničelno hipotezo: »Predvidevamo, da ni
razlik v srednjih vrednostih poseka med tremi velikostnimi razredi povprečnih velikosti
parcel.« S Tamhanovim »post hoc« T2-testom smo ugotovili, da so razlike v srednjih
vrednostih značilne med vsemi razredi velikosti parcel. Zaradi velikega števila enot v
raziskavi nam Tamhanov T2-test zagotavlja veljavnost testa Anova, čeprav variance niso
homogene.
Preglednica 6: Vrednosti parametrov poseka (m3/ha) po velikostnih razredih parcel
Velikostni razred

Srednja

Standardni

vrednost

odklon

do 0,5

2,27

0,5–1
1 in več

parcele (ha)

Mediana

Prvi kvartil

Tretji kvartil

1,99

1,84

0,97

3,02

2,81

2,08

2,43

1,39

3,78

3,32

2,66

2,85

1,37

4,59
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Slika 5: Povprečni letni hektarski posek glede na povprečno velikost parcele v odseku
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4.1.2 Vpliv velikosti posesti na višino poseka
V drugem primeru smo s testom Anova preverjali, ali obstajajo razlike v srednjih
vrednostih poseka med štirimi velikostnimi razredi posesti. Za pojasnjevanje razlik med
razredi smo uporabili Tamhanov T2-test.
Preglednica 7: Testiranje razlike vpliva velikosti posesti na količino poseka (Anova)
Vsota kvadratov
odstopanj
Med razredi

Stopinje Povprečni kvadrat
prostosti

3819,099

3

1273,033

Znotraj razredov

86375,964

16230

5,322

Skupaj

90195,063

16233

F

Stopnja
značilnosti

239,202

0,000

S tveganjem, manjšim od 0,05 %, lahko zavrnemo ničelno hipotezo: »Predvidevamo, da ni
razlik v srednjih vrednostih poseka med štirimi velikostnimi razredi povprečnih velikosti
posesti v odseku.« S Tamhanovim »post hoc« T2-testom smo dobili potrditev, da so
razlike v srednjih vrednostih med vsemi štirimi velikostnimi razredi.
Preglednica 8: Vrednosti parametrov poseka (m3/ha) po velikostnih razredih posesti
Velikostni razred posesti

Srednja

Standardni

Mediana

Prvi kvartil

Tretji kvartil

(ha)

vrednost

odklon

do 1

2,22

2,01

1,81

0,92

2,94

1–5

2,86

2,28

2,41

1,29

3,86

5–15

3,50

2,57

3,17

1,71

4,75

15 in več

3,86

3,03

3,39

1,56

5,56
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Slika 6: Povprečni letni hektarski posek glede na povprečno velikost posesti v odseku
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4.1.3 Vpliv števila (so)lastnikov v odseku na višino poseka
V tretjem primeru pa smo s testom Anova preverjali, ali obstajajo razlike v srednjih
vrednostih poseka med tremi velikostnimi razredi števila lastnikov s solastniki v odseku na
100 ha gozda. Za pojasnjevanje razlik med razredi smo uporabili Tamhanov T2-test.
Preglednica 9: Testiranje razlike vpliva števila (so)lastnikov na količino poseka (Anova)
Vsota kvadratov

Stopinje Povprečni kvadrat

odstopanj

prostosti

2924,661

2

1462,331

Znotraj razredov

87270,401

16231

5,377

Skupaj

90195,063

16233

Med razredi

F

Stopnja
značilnosti

271,972

0,000

S tveganjem, manjšim od 0,05 %, lahko zavrnemo ničelno hipotezo: »Predvidevamo, da ni
razlik v srednjih vrednostih poseka med tremi velikostnimi razredi števila (so)lastnikov na
100 ha gozda v odseku.« S Tamhanovim »post hoc« T2-testom smo potrdili, da so razlike
v srednjih vrednostih med vsemi tremi velikostnimi razredi.
Preglednica 10: Vrednosti parametrov poseka (m3/ha) po velikostnih razredih števila (so)lastnikov v odseku
Velikostni razred števila

Srednja

Standardni

vrednost

odklon

do 50

3,65

50–100
100 in več

(so)lastnikov v odseku

Mediana

Prvi kvartil

Tretji kvartil

2,84

3,25

1,49

5,18

3,29

2,47

2,85

1,57

4,45

2,58

2,15

2,13

1,12

3,48

28
Češarek D. Značilnosti poseka v zasebnih gozdovih Slovenije v obdobju 1995–2014.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

Slika 7: Povprečni letni hektarski posek glede na število lastnikov in solastnikov v odseku na 100 ha gozda
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4.2

VPLIVNI DEJAVNIKI KOLIČINE POSEKA, SREDNJEGA POSEKANEGA
DREVESA IN KOLIČINE SANITARNEGA POSEKA

4.2.1 Testiranje vplivnih dejavnikov na posek
V prvem primeru smo z uporabo multiple linearne regresije preverjali, kateri dejavniki in
kako močno vplivajo na količino poseka.
Preglednica 11: Rezultati testiranja vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko POSEK
R

R2

Prilagojen R2

Ocenjena standardna
napaka

0,458

0,210

0,209

2,09

Preglednica 12: Koeficienti testiranja vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko POSEK
Model

(Konstanta)
SM
NAK
PPS
PARC
RAZD_C
RAZD_GR
ODP
RAZD_N
SOLAST
SM_POT
SUKC
BU

Nestandardizirani
koeficienti
B Standardna
napaka
0,746 0,121
0,025 0,001
–0,047 0,002
0,203 0,010
0,088 0,004
–0,001 0,000
0,000 0,000
0,007 0,001
–0,000 0,000
0,000 0,000
–0,011 0,002
–0,011 0,002
0,003 0,001

Standardizirani
koeficienti
Beta

0,306
–0,175
0,168
0,162
–0,083
0,093
0,072
–0,053
–0,042
–0,046
–0,036
0,028

t

6,168
30,592
–21,017
21,107
20,465
–11,164
11,683
8,984
–6,079
–5,784
–5,491
–4,985
3,078

Stopnja
značilnosti

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002

Statistika
kolinearnosti
Toleranca
VIF

0,487
0,701
0,767
0,780
0,878
0,771
0,754
0,651
0,922
0,688
0,940
0,584

2,054
1,427
1,304
1,281
1,140
1,297
1,327
1,535
1,084
1,453
1,063
1,712

Z modelom smo ugotovili, da vse neodvisne spremenljivke razen KAM in SKA statistično
vplivajo na POSEK. Povprečni standardizirani ostanek je enak 0. Ostanki so rahlo
asimetrični v pozitivno smer. Durbin-Watsonov test pa je pokazal, da ni zaporedne
korelacije ostankov. Model pojasnjuje 21 % celotne variance.
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Regresijski model:
POSEK = 0,746 + 0,025 * SM –0,047 * NAK + 0,203 * PPS + 0,088 * PARC – 0,001 *
RAZD_C + 0,000 * RAZD_GR + 0,007 * ODP – 0,005 * RAZD_N + 0,000 * SOLAST –
0,011 * SM_POT – 0,011 * SUKC + 0,003 * BU
...(7)

3,00

POSEK (m3/ha)

2,95
2,90
2,85
2,80
2,75
2,70
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

PARC (ha)
Slika 8: Vpliv velikosti parcele (PARC) na količino poseka (POSEK) – vrednosti drugih neodvisnih
spremenljivk modela so enake njihovi povprečni vrednosti
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4.2.2 Testiranje vplivnih dejavnikov na srednje drevo
V drugem primeru smo z uporabo multiple linearne regresije preverjali, kateri dejavniki in
kako močno vplivajo na velikost povprečnega posekanega drevesa.
Preglednica 13: Rezultati testiranja vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko SD
R

R2

Prilagojen R2

Ocenjena standardna napaka

0,381

0,146

0,145

0,455

Preglednica 14: Koeficienti testiranja vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko SD
Model

Nestandardizirani
koeficienti

Standardizirani
koeficienti

B

Standardna
napaka

(Konstanta)

0,083

0,026

PPS

0,058

0,002

RAZD_GR

0,000

SM

t

Stopnja
značilnosti

Beta

Statistika
kolinearnosti
Toleranca

VIF

3,196

0,001

0,229

28,778

0,000

0,835

1,198

0,000

0,114

13,902

0,000

0,781

1,281

0,002

0,000

0,142

14,149

0,000

0,526

1,902

ODP

0,002

0,000

0,099

11,671

0,000

0,738

1,354

BU

0,001

0,000

0,074

7,840

0,000

0,587

1,703

PARC

0,008

0,001

0,067

8,314

0,000

0,816

1,225

RAZD_C

0,000

0,000

–0,060

–7,801

0,000

0,879

1,138

SKA

0,004

0,000

0,081

8,948

0,000

0,639

1,566

SOLAST

0,000

0,000

–0,056

–7,436

0,000

0,920

1,086

SUKC

–0,003

0,000

–0,047

–6,219

0,000

0,937

1,068

KAM

–0,002

0,000

–0,039

–4,255

0,000

0,641

1,561

NAK

0,002

0,000

0,027

3,125

0,002

0,704

1,420

Z modelom smo ugotovili, da vse neodvisne spremenljivke razen SM_POT in RAZD_N
statistično vplivajo na SD. Povprečni standardizirani ostanek je enak 0. Ostanki so rahlo
asimetrični v pozitivno smer. Durbin-Watsonov test je pokazal, da ni zaporedne korelacije
ostankov. Delež pojasnjene variance je 14,6 %.
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Regresijski model:
SD = 0,083 + 0,058 * PPS + 0,000 * RAZD_GR + 0,002 * SM + 0,002 * ODP + 0,001 *
BU + 0,008 * PARC + 0,000 * RAZD_C + 0,004 * SKA - 0,005 * SOLAST – 0,003 *
SUKC – 0,002 * KAM + 0,002 * NAK
...(8)

1,4
1,2

SD (m3)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

PPS (m3/ha)
Slika 9: Vpliv produkcijske sposobnosti rastišč (PPS) na srednje drevo (SD) – vrednosti drugih neodvisnih
spremenljivk modela so enake njihovi povprečni vrednosti
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4.2.3 Testiranje vplivnih dejavnikov na količino sanitarnega poseka
V tretjem primeru smo z uporabo multiple linearne regresije preverjali, kateri dejavniki in
kako močno vplivajo na velikost povprečnega letnega hektarskega sanitarnega poseka.

Preglednica 15: Rezultati testiranja vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko POSEK_SAN
R

R2

Prilagojen R2

Ocenjena standardna napaka

0,313

0,098

0,098

1,158

Preglednica 16: Koeficienti testiranja vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko
POSEK_SAN
Model

Nestandardizirani
koeficienti
B

(Konstanta)
SM
NAK
PARC
RAZD_C
SM_POT
PPS
RAZD_GR
SOLAST
BU
SUKC
ODP

0,621
0,010
–0,017
0,021
0,000
–0,011
0,038
0,000
–0,000
–0,003
–0,006
0,001

Standardizirani
koeficienti

Standardna
napaka
0,067
0,000
0,001
0,002
0,000
0,001
0,005
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000

t

Stopnja
značilnosti

Beta

0,228
–0,123
0,075
–0,044
–0,090
0,060
0,055
–0,044
–0,052
–0,037
0,025

9,297
21,665
–13,989
9,026
–5,578
–10,351
7,107
6,735
–5,705
–5,309
–4,829
2,914

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,004

Statistika
kolinearnosti
Toleranca

VIF

0,501
0,717
0,809
0,878
0,729
0,768
0,828
0,923
0,584
0,940
0,757

1,997
1,395
1,235
1,139
1,371
1,302
1,208
1,084
1,712
1,063
1,321

Z modelom smo ugotovili, da vse neodvisne spremenljivke razen KAM statistično vplivajo
na POSEK_SAN. Povprečni standardizirani ostanek je enak 0. Ostanki so rahlo asimetrični
v pozitivno smer. Durbin-Watsonov test pa je pokazal, da ni zaporedne korelacije
ostankov. Delež pojasnjene variance je 9,8 %.
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Regresijski model:
POSEK_SAN = 0,621 + 0,010 * SM – 0,017 * NAK + 0,021 * PARC + 0,000 * RAZD_C
– 0,011 * SM_POT + 0,038 * PPS + 0,000 * RAZD_GR – 0,005 * SOLAST – 0,003 * BU
– 0,006 * SUKC + 0,001 * ODP
...(9)

1,8

POSEK_SAN (m3/ha)

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

20

40

60

80

100

120

SM (%)
Slika 10: Vpliv deleža smreke v odseku (SM) na količino sanitarnega poseka (POSEK_SAN) – vrednosti
drugih neodvisnih spremenljivk modela so enake njihovi povprečni vrednosti
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5
5.1

RAZPRAVA IN SKLEPI
VPLIV RAZDROBLJENOSTI ZASEBNE GOZDNE POSESTI NA VIŠINO IN
STRUKTURO POSEKA

Rezultati so pokazali, da razdrobljenost zasebne gozdne posesti, ki smo jo merili s
povprečno velikostjo parcele (PARC), povprečno velikostjo posesti v odseku (POSEST) in
standardiziranim številom solastnikov (SOLAST), vpliva na višino letnega poseka, ki ga je
predstavljala odvisna spremenljivka POSEK. V prvem primeru smo preverjali značilnost
razlik v srednji vrednosti poseka med tremi razredi velikosti parcel, kjer se je pokazalo, da
obstajajo statistične razlike med vsemi tremi velikostnimi razredi povprečne velikosti
parcele. Povprečni letni hektarski posek je statistično značilno različen glede na povprečno
velikost parcele v odseku. Povprečna vrednost POSEKA je najvišja v velikostnem razredu
1 ha ali več, najmanjša pa v velikostnem razredu manj kot 0,5 ha. Opazna je variabilnost
poseka znotraj posameznih razredov. Glede na ugotovljeno lahko rečemo, da povprečna
velikost parcele vpliva na povprečni posek, in sicer posek narašča z velikostjo parcele.
Podobno so ugotovili tudi drugi raziskovalci; tako so Poje in sod. (2016) ugotovili, da
višina sečnje narašča s povprečno velikostjo posesti.
V drugem primeru smo preverjali značilnost razlik v srednji vrednosti poseka med štirimi
velikostnimi razredi posesti, kjer se je pokazalo, da obstajajo statistične razlike v poseku
med vsemi štirimi velikostnimi razredi povprečne velikosti posesti. Povprečni letni
hektarski posek je statistično značilno različen glede na povprečno velikost posesti v
odseku. Povprečna vrednost POSEKA je največja v razredu 15 ha in več, najmanjša pa v
velikostnem razredu do 1 ha. Opazna je tudi variabilnost poseka znotraj posameznih
razredov. Glede na ugotovljeno lahko zaključimo, da povprečna velikost posesti vpliva na
povprečni posek, in sicer se z večanjem posesti hektarski posek povečuje. S to temo so se
ukvarjali tudi nekateri drugi raziskovalci, na primer Winkler (1976), Medved (2010) ter
Poje in sod. (2016). Če primerjamo povprečni letni posek (3,50 m3/ha) v velikostnem
razredu posesti 5–15 ha, ki predstavljajo 32,9 % vseh slovenskih gozdov (Poročilo ...,
2016), z načrtovanim možnim posekom v letu 2014, ki znaša 5,90 m3/ha, opazimo, da je
realizacija možnega poseka samo 59,3 %. Nekatere raziskave sicer kažejo, da je v zasebnih
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gozdovih realiziranega poseka precej več, kot ga kažejo uradne evidence (Medved in
Matijašić, 2008). Bončina in sod. (2010) pa opozarjajo na neupoštevanje prirastka
posekanih dreves. Ob predpostavki, da med letnimi količinami poseka ni znatnih nihanj, je
primerno upoštevati petletni prirastek. Ocenjevanje prirastka je sicer pogojeno z
razpoložljivimi podatki. Avtorji ocenjujejo, da je ob neupoštevanju prirastka posekanih
dreves ocena poseka na ploskvah prenizka za približno 10 %.
V tretjem primeru pa smo preverjali značilnost razlik v srednji vrednosti poseka med tremi
velikostnimi razredi števila (so)lastnikov v odseku, kjer se je pokazalo, da obstajajo
statistične razlike v vrednostih poseka med vsemi tremi velikostnimi razredi števila
(so)lastnikov v odseku. Povprečni letni posek se torej statistično značilno razlikuje glede
na število (so)lastnikov v odseku. Povprečna vrednost POSEKA je največja v razredu do
50 (so)lastnikov na 100 ha gozda v odseku, najmanjša pa v razredu 100 ali več
(so)lastnikov na 100 ha gozda v odseku. Analiza je pokazala, da visoko število lastnikov in
solastnikov v odseku zavira intenzivnost gospodarjenja z gozdovi, saj se povprečni letni
posek zmanjšuje z večanjem števila (so)lastnikov. Tudi Poje in sod. (2016) so prišli do
zaključka, da višina sečnje pada z naraščajočim številom lastnikov in solastnikov ter z
naraščajočimi velikostmi posesti v solastništvu. Višina sečnje pa narašča s povečevanjem
povprečne velikosti posesti brez solastništva. V odsekih, kjer je veliko število solastnikov,
je smiselno združevanje lastnikov in s tem zaokroževanje posesti za potrebe gospodarjenja.
Winkler (1976) je že pred nekaj desetletji predlagal povezovanje in združevanje posesti,
saj na majhni parceli ni mogoče racionalno gospodariti. Pezdevšek Malovrh in sod. so
ugotovili, da so lastniki, ki bi se želeli povezovati, mlajši od 50 let, imajo v lasti več kot 10
ha gozdnih površin in živijo v skupnem gospodinjstvu s solastniki. Pezdevšek Malovrh in
Laktić (2017) pa sta na primeru Društva lastnikov gozdov Pohorje–Kozjak ugotovila, da se
med člani društva kaže težnja po poslovnem povezovanju. Za takšno obliko povezovanja
so bolj pripravljeni mlajši lastniki gozdov večjih gozdnih posesti z višjo stopnjo izobrazbe.
Ficko in Bončina (2013) sta klasificirala zasebne lastnike gozdov v dve skupini. V prvi so
materialisti, lastniki, ki so jim pomembnejši ekonomski vidiki gospodarjenja z gozdovi, in
v drugi nematerialisti, ki so jim pomembnejše nelesne dobrine in negospodarske funkcije
gozda.
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Rezultati vseh opravljenih statističnih testov potrjujejo prvo hipotezo, ki predvideva, da je
posek v zasebnih gozdovih različen glede na stopnjo razdrobljenosti zasebnih gozdov.
Pričakovali smo, da je posek v gozdovih z razdrobljeno posestjo manjši kot v gozdovih z
relativno večjo posestjo, vendar natančna razmerja v višini poseka glede na stopnjo
razdrobljenosti do sedaj niso bila poznana.

5.2

VPLIV NARAVNIH, GOSPODARSKIH IN SOCIOEKONOMSKIH
DEJAVNIKOV NA VIŠINO POSEKA

V drugem delu raziskave smo analizirali vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisne
spremenljivke povprečni letni posek (POSEK), srednje drevo (SD) in povprečni letni
sanitarni posek (POSEK_SAN).
V prvem primeru smo ugotavljali vpliv neodvisnih spremenljivk na POSEK. Izkazalo se je,
da vse neodvisne spremenljivke, vključene v model, razen kamnitosti in skalnatosti,
vplivajo na posek. Delež smreke v odseku (SM) ima izmed vseh neodvisnih spremenljivk
največji pozitiven vpliv. Torej se z naraščanjem deleža smreke v odseku povprečni letni
posek povečuje. Večji delež smreke v odseku lahko pomeni tudi višjo lesno zalogo, višji
sanitarni posek ali pa povečan interes lastnika za sečnjo iz ekonomskih razlogov. Druga
najvplivnejša neodvisna spremenljivka je naklon, ki ima negativno smer vpliva, torej se
posek z naraščanjem naklona terena zmanjšuje. To so ugotovili tudi Poje in sod. (2016), saj
se je višina sečnje z naraščajočo vrednostjo naklona zmanjševala. Močan pozitiven vpliv
na višino poseka ima tudi produkcijska sposobnost rastišč (PPS), ki vpliva na rast in jo
izražamo kot potencialni letni hektarski prirastek. Produktivna rastišča in visoki prirastki
lahko pozitivno vplivajo na posek. Močan pozitiven vpliv na posek ima tudi povprečna
velikost parcel. Razdalja do ceste (RAZD_C) ima negativen vpliv na posek, saj lastniki
sečnjo lažje opravljajo v odsekih, ki so dobro odprti z gozdnimi prometnicami. Naslednja
spremenljivka razdalja do gozdnega roba (RAZD_GR) pozitivno vpliva na posek, kar si
lahko razlagamo s tem, da so ob gozdnem robu navadno manj ohranjeni gozdovi, tanjše
drevje, grmičevja itd. Pozitiven vpliv na posek ima tudi odprtost (ODP), saj intenziteta
sečnje narašča z deležem odprtosti površin, primernih za gozdno proizvodnjo (Poje in sod.,
2016). Razdalja do naselja (RAZD_N) negativno vpliva na posek, kar kaže na to, da
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lastniki intenzivneje gospodarijo v gozdovih, ki so bližje naseljem. Število (so)lastnikov
(SOLAST) prav tako negativno vpliva na posek. Negativen vpliv ima tudi potencialni
delež smreke v odseku (SM_POT), saj ta spremenljivka pove, kolikšen delež v odseku je
smrekovih rastišč, ki so praviloma na višjih nadmorskih višinah in revnejših rastiščih, kjer
torej ni pričakovati intenzivnega gospodarjenja. Prav tako negativen vpliv na posek ima
tudi delež sukcesijskih stadijev v odseku (SUKC), saj kaže, kolikšen delež pionirskih
gozdov je v odseku. V pionirskih gozdovih so lesne zaloge nižje in povečini so prisotne
manj zanimive vrste za sečnjo. Zadnja zajeta neodvisna spremenljivka v modelu je delež
bukve v lesni zalogi sestojev, ki ima rahlo pozitiven vpliv; sklepamo, da ta spremenljivka
kaže na relativno dobro ohranjenost gozdov.
V drugem primeru smo analizirali vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko
srednje drevo (SD). Izkazalo se je, da vse neodvisne spremenljivke, vključene v model,
razen SM_POT in RAZD_N, značilno vplivajo na SD. Model je pokazal, da ima največji
vpliv na srednje drevo potencialna produkcijska sposobnost rastišč, saj produktivna
rastišča omogočajo hitro rast in s tem večje prirastke, posledica tega pa je večje posekano
srednje drevo. Druga spremenljivka, ki pozitivno vpliva na srednje drevo, je razdalja do
gozdnega roba (RAZD_GR). Že v prejšnjem primeru smo ugotavljali, da so na gozdnem
robu praviloma tanjša drevesa, kar pomeni, da z oddaljevanjem od gozdnega roba lahko
pričakujemo večje vrednosti srednjega drevesa. Močnejši pozitiven vpliv ima tudi delež
smreke v odseku (SM), saj smreke dosegajo visoke lesne zaloge, na to pa vplivajo tudi
lastniki, ki zaradi ekonomskih razlogov akumulirajo zalogo smreke v gozdovih. Pozitiven
vpliv na srednje drevo imajo tudi odprtost, delež bukve v odseku, velikost parcele,
skalnatost in naklon, negativen pa razdalja do ceste, število (so)lastnikov, delež
sukcesijskih stadijev in kamnitost.
V zadnjem primeru smo analizirali vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno
spremenljivko povprečni letni sanitarni posek (POSEK_SAN). Ugotovili smo, da vse
neodvisne spremenljivke, vključene v model, razen kamnitosti (KAM), vplivajo na
POSEK_SAN. Največji vpliv na sanitarni posek ima delež smreke v odseku (SM), saj se s
povečanim deležem smreke povečuje tudi sanitarni posek. Predvsem starejša drevesa
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smreke so močno izpostavljena napadom insektov, kar odločilno vpliva na sanitarni posek
(Poljanec in sod., 2014). Druga najvplivnejša spremenljivka je naklon (NAK). S
povečevanjem naklona terena se zmanjšuje vrednost sanitarnega poseka. Sklepamo lahko,
da gre pri strmejših naklonih za ekstremnejša rastišča, kjer insekti manj ogrožajo drevesa
ali pa so gozdni sestoji relativno bolj naravni kot v ugodnejših legah. Na povečane
vrednosti sanitarnega poseka vplivajo tudi povprečna velikost parcel, produkcijska
sposobnost rastišča, razdalja do gozdnega roba in odprtost. Na drugi strani se povprečni
letni sanitarni posek zmanjšuje z vplivom razdalje do ceste, potencialnim deležem smreke,
številom (so)lastnikov, deležem bukve v odseku in deležem sukcesijskih stadijev. Če je v
odseku več pionirskih gozdov, je možnost za sanitarni posek manjša, saj pionirske vrste
navadno niso izpostavljene napadom insektov, ki so največji vzrok za sanitarni posek.

5.3

ZAKLJUČKI

Najpomembnejše ugotovitve naše raziskave so:
̶

pojasnili smo vpliv razdrobljenosti zasebne posesti na količino poseka.
Razdrobljenost zasebne posesti smo merili s spremenljivkami povprečna velikost
parcele v odseku, povprečna velikost posesti v odseku in število lastnikov s
solastniki v odseku na 100 ha. Izkazalo se je, da velikosti parcele in posesti
pozitivno vplivata na letni hektarski posek, saj se je s povečevanjem velikosti
parcele in posesti povečeval tudi posek, medtem ko se je s povečevanjem števila
̶

(so)lastnikov zmanjševal;
pojasnili smo vpliv razdrobljenosti zasebne posesti na strukturo poseka, ki smo jo
opisali z odvisnima spremenljivkama srednje posekano drevo in letni sanitarni
posek. Neodvisni spremenljivki povprečna velikost parcele in število (so)lastnikov
sta se v skupini s še drugimi proučevanimi spremenljivkami v obeh primerih
izkazali kot značilni. Povprečna velikost parcele je imela pozitiven vpliv na srednje
drevo in na letni sanitarni posek, število (so)lastnikov pa je imelo v obeh primerih
̶

negativen vpliv;
pojasnili smo vpliv izbranih naravnih, gozdnogospodarskih in socioekonomskih
dejavnikov na višino in strukturo poseka.
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Omeniti velja slabosti naše raziskave: podatkov iz baz, ki smo jih proučevali, nismo
preverjali, čeprav so lahko obremenjeni z napakami pri vnosu; podatke o poseku smo
analizirali na ravni odseka, raziskava pa bi bila natančnejša, če bi imeli podatke o poseku
na ravni parcel.
Naši rezultati kažejo vpliv razdrobljenosti zasebne gozdne posesti na višino poseka. Glede
na naše rezultate lahko ocenimo, da bi povezovanje zasebnih lastnikov gozdov in skupno
gospodarjenje verjetno prispevalo k aktivnejšemu gospodarjenju. Povezovanje lastnikov je
pogoj tudi za uvajanje sodobnejših tehnologij pridobivanja lesa.
Opazili smo veliko variabilnost poseka znotraj posamezne kategorije velikosti parcel
(posesti in števila lastnikov), v znatnem delu odsekov smo zabeležili vrednosti poseka, ki
so znatno večje od srednje vrednosti poseka. V nadaljnjih raziskavah bi bilo treba raziskati,
ali je to naključje ali pa gre za specifično skupino lastnikov.
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6

POVZETEK

Raziskovali smo vpliv razdrobljenosti zasebne gozdne posesti ter drugih naravnih,
gozdnogospodarskih in socioekonomskih dejavnikov na posek drevja v zasebnih gozdovih
Slovenije. Ker pri nas velja ustaljeno in nepreverjeno prepričanje, da sta majhna posest in
njena razdrobljenost glavna dejavnika za nizek posek v zasebnih gozdovih, smo želeli
pojasniti dejavnike, ki vplivajo na višino poseka. Za analizo smo uporabili podatke ZGS, in
sicer podatkovne zbirke Timber, Odsek, Odsgzd, Odsses, Odssesdv in Odssesgd ter
podatkovne zbirke Skupine za urejanje gozdov in biometrijo. Našo bazo podatkov
ZASEBNI GOZDOVI smo v programu Mapinfo pripravili na podlagi baze Odsek, ki
obsega podatke na ravni posameznih odsekov oziroma oddelkov. Odsekov, ki so v popolni
zasebni lasti, je 16.234, kar predstavlja 306.097 ha. Analizirali smo tri odvisne
spremenljivke: povprečni letni hektarski posek (POSEK), ki je glavna odvisna
spremenljivka, srednje drevo (SD) in letni sanitarni posek (POSEK_SAN). Za
pojasnjevanje razlik v poseku glede na tip zasebne gozdne posesti smo izračunali tri
neodvisne spremenljivke: povprečna velikost parcele v odseku (PARC), povprečna
velikost posesti v odseku (POSEST) in povprečno število (so)lastnikov na 100 ha v odseku
(SOLAST). Za obdelave z univariatnimi statističnimi testi smo nominalne neodvisne
spremenljivke PARC, POSEST IN SOLAST pretvorili v kategorialne; tvorili smo tri
razrede za spremenljivki PARC in SOLAST ter štiri razrede za spremenljivko POSEST. Za
izpeljavo multivariatnih statističnih testov, s katerimi smo ugotavljali vpliv neodvisnih
spremenljivk na odvisne (POSEK, SD, POSEK_SAN), pa smo v raziskavo vključili tudi
naravne, gozdnogospodarske in socioekonomske neodvisne spremenljivke. Statistične teste
smo izvedli s programom SPSS. Rezultati so pokazali, da razdrobljenost zasebne gozdne
posesti negativno vpliva na povprečni letni posek. Ta se je namreč povečeval z večanjem
velikosti parcel in posesti ter zniževal s številom (so)lastnikov v odseku. Povprečna
vrednost letnega poseka v velikostnem razredu do 0,5 ha velikosti parcele je znašala 2,27
m3/ha, medtem ko je v velikostnem razredu 1 ha in več znašala 3,32 m3/ha. Z
multivariatnimi

testi

smo

ugotovili,

da

na

posek

vplivajo

mnogi

naravni,

gozdnogospodarski in socioekonomski dejavniki. Na POSEK najbolj vpliva delež smreke
v odseku, ki ima pozitiven vpliv. Prav tako so imele znaten pozitiven vpliv še
spremenljivke potencialne produkcijske sposobnosti, velikosti parcele in razdalja do
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gozdnega roba, medtem ko sta imela znaten negativen vpliv naklon in razdalja do ceste. Pri
preverjanju vpliva neodvisnih spremenljivk na srednje drevo (SD) se je pokazalo, da ima
največji pozitiven vpliv potencialna produkcijska sposobnost rastišča. Znaten pozitiven
vpliv so imele še razdalja do gozdnega roba, delež smreke v odseku in odprtost. Pri
analiziranju vpliva neodvisnih spremenljivk na povprečni letni sanitarni posek
(POSEK_SAN) pa se je izkazalo, da ima največji pozitiven vpliv delež smreke v odseku,
največji negativen vpliv pa naklon. Z raziskavo smo torej pokazali, da razdrobljenost
zasebne gozdne posesti vpliva na letni posek. Analiza podatkov kaže veliko variabilnost
poseka znotraj posamezne kategorije velikosti parcel (posesti in števila lastnikov), v
znatnem delu odsekov smo zabeležili vrednosti poseka, ki so znatno večje od srednje
vrednosti poseka. V nadaljnjih raziskavah bi bilo treba raziskati, ali je to naključje ali pa
gre za posebno skupino lastnikov, ki sekajo nadpovprečno veliko.
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