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Nekdanja in sedanja razsirjenost, struktura ter sestava prebiralnih gozdov V Sloveniji
Dragan Matija§ié*,Andrej Bon<':ina**

V prispevkuje prikazano spreminjanje razsirjenosti prebiralnih gozdov V Sloveniji V
obdobju po drugi svetovni vojni ter opisano danasnje stanje prebiralnih in malopovrsinsko
raznomemihsestojev.
Pri zbiranju, urejanju ter analizi podatkov smo uporabili dVa osnovna Vira. Razvoj
razsirjenostiprebiralnih gozdov smo analizirali na podlagi podatkov, ki so zbrani V obmoénih
gozdnogospodarskih naértih za obdobja 1971-1980, 1981-1990 in 1991-2000. Prve podatke o
povrsini prebiralnih gozdov iz obdobja po drugi svetovni vojni smo povzeli po elaboratu
Inventarizacijagozdov 1946 in 1947. Analiza danasnje razsirjenostiin strukture prebiralnih
gozdov temelji na bazi podatkov Zavoda za gozdove Slovenije. Zaradi spremembe
klasiﬁkacije razvojnih faz oz. sestojnih tipov smo podatke za analizo érpali iz dveh Virov. Prvi
del predstavljajo podatki za gozdnogospodarskenaérte s prvim letom veljavnosti 0d 1992 do
1997, izdelanimi na osnovi Pravilnika iz leta 1986, ki je predpisoval zbiranje podatkov o
razvojni fazi >>prebira1ni gozd«. V analizo smo Vkljuéili odseke, V katerih je prebiralni gozd
zavzemal Vsaj 30 % povrsine. Analizirali smo 565 odsekov s skupno povrsino 9039 ha. Drugi
del predstavljajopodatki za naérte s prvimi letom Veljavnosti 0d 1998 do 2001; podatki so
zbrani skladno s Pravilnikom iz leta 1998, ki opredeljuje zbiranjeinformacij na sestojni ravni.
Prebiralni gozdovi so bili uvrséeni V skupino »malopoVrsinsko-raznomemi sestoji<<. Ker
Pravilnik ni predvidel klasiﬁciranja tipiénih prebiralnih gozdov, so na Zavodu za gozdove leta
1998 dopolnili klasifikacijo, tako da so seznamu sestojnih tipov dodali prebiralne gozdove.
Na podlagi teh podatkov so bili do leta 2002 izdelani naérti 2a 86 gozdnogospodarskih enot.
Prebiralne gozdove smo analizirali V 1532 odsekih s skupno povrsino 29450 ha. Iz raziskave
smo izpustili pribliino 20.000 ha sicer malopovrsinsko-raznomernihgozdov na obmoéju
Bleda, saj gre za kmeéke raznomerne gozdove Iistavcev, ki jih ne moremo pristevati med
prebiralne gozdove.
Po podatkih prve inventure slovenskih gozdov iz 1947 leta je bilo 707.982 ha gozdne
povrsine uvrséene V prebiralno gospodarjenje. Naslednje inventure, opravljene ob izdelavah
obmoénih naértov, kaiejo postopno zmanjsevanje povrsin (skupinskih) prebiralnih gozdov.
Povrsina prebiralnih gozdov je leta 1971 merila 349.671 ha, dvajset let kasneje, leta 1991, pa
1e se 10.294 ha.
Sedanja, zaradi spreminjanja klasifikacije sestojev, okvirna ocena povrsin prebiralnih
ter malopovrsinsko-raznomernih
gozdov V Sloveniji znasa 25.717 ha, kar pomeni 2,24 %
celotne povrsine gozdov, delei prebiralnih gozdov V Franciji je 1,1 %, V Neméiji in Avstriji
manj kot 2,0 %, V Svici 5,3%. Prebiralnisestoji so pogojeni z rastisénimirazmerami, tako na
primer 68,6 % povrsine vseh prebiralnih in malopovrsinsko—raznomemih sestojev V
postojnskem gozdnogospodarskem obmoéju uspeva na rastiséih Abieti Fagetum dinaricum in
Neckero Abietetum, V koéevskem obmoéju je 96,9% Vseh prebiralnih gozdov prisotnih na
rastiséih Abieti Fagetum dinaricum, Neckero Abietetum in Dryopterido Abietetum, V Novem
mestu je 60,3 % Vseh tovrstnih gozdov na rastiséih Abieti Fagetum dinaricum, Neckero
Abietetum in Dryopterido Abietetum itd.
*
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Povpreéne nadmorske visine prebiralnih in malopovrsinskoraznomemih sestojev so
visje na podroéjujugozahodne Slovenije(Dinarskopogorje),kjer se gibljejo 0d 646 m (Novo
mestu) do 1140 m (Tolmin), medtem ko so tovrstni sestoji V severovzhodni Sloveniji
razsirjeni v pasu 0d 699 m (Maribor) do 885 m (S1ovenj Gradec). Povpreéni nagib je
prebiralnih gozdov je 260, giblje pa se V intervalu od 200 (Breiice in Novo mesto) do Veé kot
35° (Kranj in Slovenj Gradec).
Lesne zaloge prebiralnih gozdov so sorazmemo Visoke. Pri iglavcih predstavlja delei
debelega drevja (bhd > 50 cm) 26 % zaloge, pm’ listavcih pa 11 % zaloge. Dominantevrste
slovenskihprebiralnih gozdov so smreka (31%), jelka (24%) in bukev (26%). Tudi v strukturi
perspektivnega mladja prevladujejo smreka (43%), jelka (19%) in bukev (23%). Glede na
rastiséne, posestne in sestojne razmere je prebiranje aktualno predvsem v naslednjih
gozdnogospodarskih obmoéjih: Postojna, Koéevje, delno Novo mesto, Nazarje, Slovenj
Gradec in Maribor.
Popoln popis prebiralnih in malopovrsinskoraznomernih gozdov bo izdelan leta 2007,
ko bo zakljuéen desetletni ciklus zbiranja podatkov za obnovo naértov gozdnogospodarskih
enot. Glede na trende in tudi spremembe, ki jih prinasajo nekateri obmoéni
gozdnogospodarski naérti, se bo skupna povrsina prebiralnih gozdov in malopovrsinsko
raznomernihgozdov v Sloveniji poveéala.
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Uporaba novejsih raziskovalnih doseikov na podro‘c’ju gojenja prebiralnih gozdov
Jurij DIACI*, Dusan ROZENBERGAR“
Po drugi svetovni vojni je urejeno prebiralno gospodarjenje (fr. jardinage cultural)
doiivelo vzpon V mnogih driavah, od Vzhodne, Srednje, do seveme Evrope. Zaradi gojitvenih
napak
preteino na rastiséih listavcev, problemov s pomlajevanjem na podroéjih s
previsokim staleiem divjadi ter propadanja jelke je sledilo obdobje razoéaranja in treznitve.
Delei uradno izkazanih prebiralnih gozdov se je skokovito zmanjseval, V nekaterih driavah
pa povsem izginil. Podobno usodo je delilo prebiralno gospodarjenje V Sloveniji. V zadnjem
éasu je prebiralno gospodarjenje deleino ponovnega zanimanja. Vzrok je V posreéenem
zdmievanju ekonomskih, varovalnih in socialnih funkcij gozda. Poleg tega je mogoée
izkusnje prebiralnega redéenja s pridom uporabiti pri prevzgoji Velikopovrsinskihsmrekovih
nasadov V Evropi. V Svici, zibelki prebiralnega gospodarjenja, raziskovalnega dela V
prebiralno grajenih sestojih niso nikoli opustili. Njihovim izsledkom se V zadnjem éasu
pridruiujejoizsledki iz ostalih delov Evrope in sveta.
V prispevkupredstavljava novejse raziskovalne doseike s podroéja gojenjaprebiralnih
gozdov, jih primerjavaz domaéimirezultati in izkusnjamiter predlagava uporabo. V ospredju
so tri podroéja, ki so bila V slovenskem prostoru tako po strokovni kot po znanstveni plati
zapostavljena. Prevzgoja enomernih gozdov V prebiralneje najteija in najbolj tvegana faza
prebiralnega gospodarjenja. Navedeni so temeljni problemi pri prevzgoji, hierarhija pogojev
za odloéitev o prevzgoji sestojev, znaéilnosti prevzgoje ter razliéne faze prevzgoje sestojev
(slika 1). V nadaljevanju so podani primeri bolj in manj uspesnegaprebiralnega gospodarjenja
z listavci. Vzroki, ki lahko Vodijo V neuspeh pri prebiranju z listavci so slabo izraiena
epinastija, zmanjsanje kakovosti pri individualni rasti in slabse izkoriséanje rastnega prostora
v primerjavi z iglavci. Izkusnje zadnjih desetletij kaiejo na nujnost gojitveneganaértovanja v
prebiralnih gozdovih. Naértovanje temelji na podobnih izhodiséih kot pri ostalih
gozdnogojitvenihsistemih, le da V okviru negovalnihenot zdruiujemo homogene prebiralne
sestoje s podobno (neuravnoteieno) zgradbo in razvojno problematiko. Izogibamo se
drobljenju sestojev, da bi ohranili preglednost in zagotovili racionalnost in uéinkovitost
naérta.
—

*
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Slika 1: Poenostavljen diagram poteka gojitvenih odloéitevpri prevzgoji enomemihsestojev
V prebiralne. Razliéna stanja gozdov in poslediéno razliéne gojitvene odloéitve
vodijo k razliénim strategijam prevzgoje sestojev (prirejenopo SCHUTZ 1989).
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Prirastoslovne osnove prebiralnega gozda
Marijan Kotar*
Prebiralna zgradba se V naravnem razvoju gozda pojavlja le obéasno in sicer V
mladostnem in razgraditvenem stadiju V t. i. prebiralni fazi. Izjema so le ekstremna rastiééa,
kjer ima ta faza trajni znaéaj. Zato zahteva prebiralno gospodarjenje in zanj potrebno
ohranjanje prebiralne strukture stalno ukrepanje. Ce enomerni gozd prepustimo naravi, bo
njegov razvoj preéel Vse tiste razvojne faze kot jih imamo V gospodarskemu gozdu, ée pa
prebiralni gozd prepustimo naravi, bo na Veéini gozdnih rastiéé pre§e1 V enomernejéo obliko.
Zato je za ohranjanje prebiralnega gozda nujno potrebno, da poznamo njegovo zgradbo.
Da bi podrobneje spoznali zgradbo prebiralnega gozda in razlike V zgradbi, kj se
pojavljajo kot posledica razliénih rastiéé in razliéne drevesne sestave, smo izvedli analizo na
12 ploskvahVelikosti 9 arov (30 x 30 m). Ploskve nismo postavili nakljuéno,temveé tako, da
leiijo druga ob drugi. Na ta naéin je moino zdruievanje V skupinice (Veéje agregate). Tak§no
lociranje ploskev je potrebno zaradi tega, ker smo ieleli ugotoviti, ko1ik§na je najmanjéa
poVr§ina, ki izkazujeuravnoteienostanje prebiralnega gozda.
8est ploskev smo postavili V Ortneku (GE Mala gora, OE Koéevje), kjer je matiéna
podlaga kremenov peﬁéenjak (silikat), rastiééa pa poraééajo ﬁtocenoze, ki jih uvrééamo V
Bazzanio-Abietetum. V drevesnem sestavu sta zastopani jelka in smreka z neznatno primesjo
bukVe in jerebike. Naslednjih 6 ploskev pa smo postavili V Pasjih jamah (GE Draga, OE
Koéevje) na apnenéasti matiéni podlagi, rastiééa pa pora§c':ajo ﬁtocenoze, ki so uvr§<':ene V
asociacijo Omphalodo-Fagetum festucetosum. Pregled najpomembnej§ih prirastoslovnih
osnov nam daje naslednje inforrnacije:
1. Lesna zaloga. V Ortneku prevladujeta jelka in smreka s 96,4%. Lesna zaloga je V razmaku
0d 493 do 708 m3/ha. Koeﬁcient Variacije znaéa KV%
= 13,4%. V Pasjih jamah pa je delei
bukve V lesni zalogi kar 39,4%, ostalo pa sta jelka in srnreka. Lesna zaloga je V razmaku 0d
280 do 446 m3/ha, KV%
= 16,4%. Glede Vi§ine lesne zaloge so analizirane ploskve ée
Vedno homogene. V povpreéjuima gozd V Pasjih jamah 1e 62% tiste lesne zaloge kot gozd
V Ortneku. To je posledica Velike primesi bukve, manj rodovitnih rastiéé ter razliénega
ukrepanja.
2. Socialna zgradba. V Ortnekuje §teVilo dreves in drevesc (50 cm Vi§ine in Veé) 3763 na 1
ha, od tega 88,6% éakalcev, 5,0% tekaéev in 6,4% zmagovalcev. Koeﬁcient Variacije pri
§teVilu dreves KV%
= 27,7%. Ploskev z najmanj§im §teVi1om ima le 2678 dreves,
najbogatejéa pa 5544 dreves. V Pasjih jamah pa je razpon V étevilu dreves 0d 2111 do
3822, V povpreéju3137. 0d tega je 85% éakalcev, 10% tekaéev in 5% zmagovalcev; KV%
= 18%. Niija lesna zaloga ima za posledico Veéji delei tekaéev. Ploskve Velikosti 9 arov
dajo dober Vpogled V Viéino lesne zaloge, ne pa V socialno zgradbo.

*

prof.dr.M.K., Oddelekza
Ljubljana
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3.

Kakovostna zgradba. Pri kakovostni zgradbi smo analizirali kakovost drevesc Viéine od
50 do 130 cm (preteini del éakalcev) ter kakovost debel dreves, ki imajo prsni premer 20
cm in Veé.
Pri drevescih do Vi§ine 130 cm delei kakovostnih (nepo§kodoVanih ter tak§nih, ki imajo
izraieno glavno os itd.) zelo Variira in sicer od 11% do 90% V Pasjih jamah in 0d 0 do 97%
V Ortneku, ée upoétevamo glavne tri oziromadve drevesni Vrsti. Izstopa bukev, ki je slabée
kakovosti.
Analiza dreves d1,3 Z 20 cm pa je dala naslednje rezultate:
.

W

V

Nahajallsce

A

Kakovostnirazred

B

C

D

Ortnek
Pasjejame

3,2%
38,3%
27,0%
31,6%
13,8%
25,5%
19,4%
41,3%
Po posameznih ploskvah so izredno Velike razlike. Izstopa lokacija Pasjih j am, ki ima Velik
delei hlodov A razreda, Vendar moramo teh 13,8% zmanjﬁati za 5,3%, to je na 8,5%, ker
smo pod A razred zajeli tudi bukove hlode kakovosti L (na zunaj nismo mogli loéiti med
hlodi fumirske kakovosti in hlodi za lu§éenec; po izku§njah je V prebiralnem gozdu le
kakovost 1u§éenca). Zaradi bukve je V Pasjih jamah Veéji delei lesa kakovosti D. Veéji
delei A razreda V Pasjih jamah (kljub zmanj§anju zaradi bukve) pa je posledica izredno
kakovostnihsmrek (resonanéni les).
4. Uravnoteieno stanje. Uravnoteieno stanje smo preskusili z Liocourtovim zaporedjem,
Mitscherlichovimi razmerji med debelinskimirazredi A : B C (7 S A S 25, 26 S B S 49,
B 2 50 cm) razmerjemlesnih zalog V razéirjenih debelinskih razredih.
Pri primerjavi dejanskih frekvenénihporazdelitev z Liocourtovim zaporedjem, se je
pokazalo, da Vse ploskve skupaj V Pasjih jamah predstavljajo Vzorec iz populacije, ki ima
enako frekvenénoporazdelitevkot Liocourtovo zaporedje (X2izr < xfabl ). Iz tega sklepamo, da
2

mora biti za preskus uravnoteienegastanja ter za dobro informacijo 0 debelinski zgradbi
Vzoréna ploskev Velikosti 0,54 ha.
Pri poskusu dinamiénega ravnoteija po Mitscherlichu pa nam je umestitev naéih
ploskev V graﬁkon, ki podaja uravnoteienastanja, pokazala, da V Ortnekuploskve §t. 3, 5 in 6
(na graﬁkonu 13, 15, 16) oziromanjihove zdruiite ne funkcionirajo kot prebiralengozd. Lepo
pa funkcionirajo ostale ploskve, ée posebej pa vseh éest ploskev skupaj kot celota. Preverba
deleiev dejanskih lesnih zalog po razéirjenih debelinskihrazredih (10 S A < 30; 30 S B < 50;
50 S C) in mode1ih,kizna§ajo:PasjejameA : B=
: C
20 : 35 :45 in Ortnek A : B=
: C
20:
40 : 40 pa je pokazala, da je V OrtnekuVelik primanjkljaj V razredu A, saj zna§a njegov delei
le 9,7%. V Pasjih jamah pa je delei A razreda 18,6%.
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=
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6

Prikaz analiziranih ploskev glede na potrebno étevilo dreves v raz§irjenih
debelinskihrazredih V prebiralnemgozdu.
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Moinosti ohranjevanja genskih virov avtohtone smreke (Picea abies (L.) Karst.) na
Koéevskem

Robert Brus*
Ceprav velja navadna smreka za genetsko razmeroma dobro diferenciranodrevesno
Vrsto, so doslej V Sloveniji opisali le nekaj njenih taksonomskih kategorij, niijih od Vrste. V
strokovni literaturi so pogosto omenjane razliéne oblike (forme); primer je kaéja smreka (P.
abies f. virgata). Nekaj raziskav je pokazalo tudi moinost obstoja Veé podvrst navadne
smreke pri nas; primer je V zadnjem éasu odkrita t.i. sibirska smreka (P. abies subsp.
obovata). V literaturi Veékrat omenjena je tudi t.i. avtohtona koéevska ali dragarska smreka,
ki se je ohranila V gozdovih, V Veliki meri prebiralnih, Goteniske, Borovske, Velike gore in
ponekod Koéevske gore. Vprasanje taksonomskega ranga avtohtone koéevske smreke je se
odprto. Od Vnesene smreke na tern obmoéju se po navedbah raziskovalcevpogosto razlikuje
po morfoloskih znakih, kot so ozka krosnja, tanke in povesene Veje, odebeljena rtina in
polnolesno deblo. Ker je areal avtohtone smreke obenem razmeroma omejen na dinarsko
obmoéje, bi ji upraviéeno pripisali rang samostojne rase ali ekotipa. Za njeno zanesljivo
taksonomsko uvrstitev pa bi bila potrebna obseinejsa genetska raziskava in dobro naértovan
provenienéniposkus.
Glede na to, da so avtohtone srnrekove populacijetudi V evropskem merilu razmeroma
redke, je ohranitevavtohtone koéevske smreke in njenih genskih ViroV zelo pomembno iz Veé
razlogovz ne le zaradi kakovosti njenega lesa in boljse prilagojenosti na njenih rastiséih,
ampak tudi zaradi ohranitveprilagoditvenegapotenciala za evolucijo V prihodnosti.
Za ohranjevanje genskih Virov avtohtone srnrekeje najprimernejsa in daleé najcenejsa
in situ metoda z oblikovanjem t.i. genskih rezervatov, ki V niéemer ne omejujejo
gospodarjenja z gozdovi. Pomembnejse kot ﬁksiranje obstojeéih frekvenc genov in genotipov
j e pri tem zagotavljanjekar najveéje genetske Variabilnosti tudi V Vseh prihodnjih generacijah.
Pogoj za to je naravno pomlajevanje in prebiralno oziroma malopovrsinsko raznomemo
gospodarjenje, ki se V teh gozdovih uporabljata 2e tradicionalno. In situ metoda je lahko
uéinkovita predvsem tam, kjer obstajajo dovolj Veliki (po priporoéilih EuforgenVsaj 100 ha)
in 0d sestojev neznane provenience dovolj izolirani sestoji, V katerih je prisotna samo
avtohtona srnreka ali pa le-ta moéno prevladuje. Ce taksnih éistih sestojev ni, jih je potrebno
poskusati oblikovati z gospodarjenjem, torej z izloéanjem dreves neznanega izvora, in s tem
prepreéiti imigracijo genov neznanegaporekla. Med in situ metode lahko stejemo tudi obnovo
gozdov s sadnjo povsod tam, kjer je to edini moini naéin. Pri tem mora reprodukcijski
material izhajati iz semenskih sestojev, izloéenih po strogih kriterijih, ki zagotavljajo
oprasevanje s pelodom avtohtone smreke. Na obmoéju razsirjenosti avtohtone smreke na
Koéevskem bi bilo priporoéljivo znotraj genskih rezervatov, najbolje V njihovem osrednjem
delu, izloéiti se nekaj novih semenskih sestojev.
Ocenjujemo, da statiénih in draijih ex situ metod, med katere stejemo semenske
plantaie, klonske nasade in genske banke, zaenkrat ni potrebno izvajati; izjemaje le hramba
semena V semenski banki.
Opisana naéela bi lahko uporabili tudi pri ohranjevanju genskih Virov drugih

avtohtonihsmrekovihpopulacij V Sloveniji.

*

doc.dr.R.B.,Oddelek za
Ljubljana

gozdarstvo

in obnovljive gozdne

Vire,

Biotehniskafakulteta,UL,

Veéna

pot 83,

1000

PREBIRALNIGOZD IN PREBIRALNO GOSPODARJENJEV SLOVENIJI

13

Prebiralni gozd in prebiralno gospodarjenje: primer Lehen na Pohorju
Ljuban cENC1(':*
V raziskavi smo analizirali razvoj gozdov na Dravskem Pohorju in V Lehnu.
Poglavitni namen raziskave je opredeliti ustrezen naéin prihodnjegagospodarjenja z gozdovi
na jelovih rastiséih na nekarbonatni podlagi, zlasti na rastiséu Galio rotundifolii-Abietetum(V
nadaljevanjuDA).
Na podlagi dokumentiranega razvoja Pogaénikovih gozdov V Lehnu od leta 1909 ter
ostalih gozdov, ki so bili leta 1950 razglaseni za raziskovalni objekt, smo raziskali vplive
gospodarjenja na razvoj jelovij na silikatih. Analiza razvoja Pogaénikovih gozdov od leta
1909 do 1938 je pokazala, da je lastnik uspesno izvedel premeno izsekanih gozdov V sestoje s
prebiralno zgradbo. V treh desetletjih po prevzemu posestva je z izvajanjem sanitarne seénje,
pospesevanjem pomlajevanjain izvajanjem funkcije prebiralne zgradbe prevladujoée mlade
sestoje prevedel V stopniéasto grajene prebiralne strukture. Ukrepe prebiranja je izvajal z
relativno kratko obhodnjicood 4 do 5 let.
S podrobno analizo prebiralnih gozdov V Lehnu smo ugotovili, da nastopi kulminacija
tekoéega prirastka V prebiralnih gozdovih na rastiséih DA pri lesni zalogi 470 m3/ha, na
kompleksujelovij na nekoliko ekstremnejsih rastiséih (Bazzanio-Abietetum) pa pri 430 m3/ha.
Dejanski tekoéi prirastek (9,8 m3/ha), ki so ga dosegali prebiralni sestoji V Lehnu V obdobju
od leta 1957 do leta 1992 na rastiséu DA, kaie na razmeroma slab izkoristek Visoke
proizvodnezmogljivosti tega rastiséa.
V obdobju po letu 1960 je bila seénja na Dravskem Pohorju zaradi izredno moénega
pojava umiranjajelke in potreb po lesu znatno Veéja od tekoéega prirastka. S temi razmerami
je povezan prehod s prebiralnega na skupinsko—postopnigozdnogojitvenisistem, ki je bil tako
korenit, da do nedavnega V gozdnogospodarskih naértih skoraj ni bilo zaslediti smemic za
Vsaj fragmentamo uporabo prebiralnega gospodarjenja kot sestavnega dela svobodne
gojitvene tehnike.
V jelovjih na Dravskem Pohorju, zlasti pa na rastiséu DA, so ekoloéki in ostali pogoji
taksni, da sta najprimemejsa prebiralni in skupinsko—postopnigozdnogojitveni obrat. Iz
sedanjega stanja gozdov V jelovjih (razliéne sestojne zgradbe) ter ovir, ki ponekod
prepreéujejo uéinkovito prebiranje (moteno naravno pomlajevanje, osutost krosenj),
ugotavljamo, da je na teh rastiséih primema le sproséena tehnika gojenja gozdov, V okviru
katere bosta imela osrednje mesto negovalno prebiralno gospodarjenje ter skupinskopostopno gospodarjenje. Le V manj sem obsegu bodo potrebni postopki premene enodobnih in
enomemihsestojev V pestrejse strukturirane sestojne zgradbe.
V raziskavi smo opredelili model ciljnega gozda na rastiséu DA V Lehnu. V ciljnem
gozdu predvidevamo prebiralno in skupinsko—postopno gospodarjenje. Kjer so za
Vzpostavljanje ali ohranjanje prebiralne zgradbe sestojev potrebne prevelike irtve ali Veliki
Vloiki energije, so dopustne malopovrsinske enodobne zgradbe. Ciljni prsni premer smreke in
jelke je 70 cm. Optimalna lesna zaloga prebiralnih gozdov je opredeljena V intervalu 0d 400
do 540 m3/ha. Pri opredelitvi debelinske strukture prebiralnih gozdov smo uporabili model
uravnoteienegastanja, ki temelji na dejanskih Vrednostih debelinskega prirastka in intezitete
secenj.
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V

kmeékih gozdovih zgornje Savinjske doline

Vid Preloinik*
Prispevek se ukvarja z dolinskimi smrekovo-jelovimi gozdovi Zgomje Savinjske
doline, kjer se gospodari prebiralno ali pa so za to ugodne razmere. Te gozdove tvorita zlasti
dve jelovi zdruibi, ki se med sabo prepletata: Galio—Abz'etetum in Bazzanio-Abietetum.
Teiisée je na gozdovih med Savinjo in Dreto (Hom), kjer so najbolj znaéilni kmeéki

prebiralni gozdovi V dolini.

V prvem delu je opisan zgodovinski razvoj teh gozdov. Primerjalna analiza nam
pokaie, da obstajajo bistvene razlike med dolinskimi in hribovskimi gozdovi, ki izhajajo 2e iz
same poselitve. Dolinski deli so bili prej poseljeni, tam je veéja gostota prebivalstva, delei
gozdov je manjsi, Veé je skupnih gozdov. Kmetije so imele premalo gozda za kritje vseh
svojih potreb, zato so imeli kmetje Veéinoma sluinosti (pasa, seénja drv...) V skoﬁjskih
gozdovih. Pri taksni mali posesti gozd ne more biti stalen Vir dohodkov, ampak se Vanj
moéneje poseie samo V primeru Veéjih potreb, na 20 do 50 let. Uveljavljen naéin
gospodarjenja so bile zato »colske« seénje. Dedovanje je se danes glavni razlog za premoéne
seénje, s katerimi se zmanjsuje lesna zaloga. Poleg colskih seéenj pa je bilo posebej pri
manjsi posesti znaéilno tudi »kme<':ko<< prebiranje.
V drugem delu smo analizirali gozdnogospodarskenaérte in izdelane gozdnogojitvene
naérte V obmoéju znaéilnih prebiralnih gozdov (Horn). Predvsem smo ugotavljali, ali sta V
stanju sestojev in predvidenih usmeritvah omenjena prebiralni gozd in prebiranje. Analiza
izdelanih gozdnogojitvenihnaértov kaie, da so V Veéini oddelkov izloéene negovalne enote
prebiralnih gozdov. Tudi usmeritve za prebiralno gospodarjenje so V teh oddelkih primemo
doloéene. V nekaterih oddelkih pa naérti ne omenjajo prebiralnega gospodarjenja, kljub temu
da so na delu povrsine sestoji opredeljeni kot raznomerni (prebiralni). Naérti tudi ne omenjajo
prebiralnegaredéenja.
V tretjem delu smo podali usmeritve za naértovanje in gojitveno ravnanje V teh
gozdovih. Pravih prebiralnih sestojev z znaéilno zgradbo je sicer malo, a je moino prebiralno
gospodaritina veéjem delu raznomemihsestojev. Zato je potrebno bolj uveljaviti strokovno
prebiralno gospodarjenje. Zaradi teinje po poveéanju deleia prebiralnih gozdov pa moramo
primerno pozomost posvetiti tudi strokovno zelo zahtevnemu in raznolikemu prebiralnemu
redéenju.
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Tehnol0§keposebnostipridobivanjalesa v prebiralnih sestojih
Bo§tjan Ko§ir*

Prebiralno gospodarjenje ima pomembne prednosti pred ostalimi naéini, vendar tudi
posebnosti, ki pomembno vplivajo na potek pridobivanjalesa. Glede na to, da ima prebiralno
gospodarjenje V Sloveniji 2e dolgo tradicijo, lahko trdimo, da smo V teh sestojih gospodariliV
razliénih tehnoloékih obdobjih in uporabljali razliéna tehniéna sredstva. Med delovnimi
razmerami sta najvainejéa dva faktorja za razvoj tehnologij: teika prehodnost in teika
bremena. Tehnolo§ki razvoj pridobivanja lesa je V §ir§em obmoéju teh gozdov pripeljal do
tehnologije izdelave sortimentovna mehaniziranihskladiééih izven gozda oz. na skladiééih V
gozdu. Te tehnologijepogojujejo metodo dolgega lesa — mnogokratnikovosnovnihdoliin pri
iglavcih ter kombiniranih h1odoV ter goli pri listavcih. Perspektiva tehnoloékega razvoja je V
prebiralnih gozdovih drugaéna od moinosti, ki jih nudijo enodobni ali skupinsko raznodobni
sestoji na laijih terenih. Strojna seénja skoraj ni mogoéa zaradi Velikih dimenzij drevja ter
teike prehodnosti terena. Izvajanje tehnoloékega postopka je V rokah tehniénega strokovnega
kadra in neposrednih delavcev V posameznih fazah proizvodnje.Naloga strokovnega kadra je
predvsem naértovanje tehno1o§kega postopka, priprava dela ter nadzor. Gozdni delavci
potrebujejokompleksnoznanje, morajo dobro poznati tehniko dela in ves proizvodni proces.
Zelo koristnaje organizacijaskupinskega dela, Vendarje zahtevna in terja posebne prijeme s
strani vodstva izvajalskega podjetja. Marsikje V gozdarstvu bomo V prihodnje potrebovali
Visoko specializirane delavce V neposredni proizvodnji. Ce razmiéljamo0 teh teinjah V luéi
prebiralnih gozdov, potem vidimo, da bomo tu potrebovali ée naprej sposobne, Vendar
standardno izobraiene gozdne delavce — gozdarje, ki bodo sposobni poleg seénje in spravila
tudi opravljanja gojitvenih del in bodo imeli dober obéutek za delo z gozdom. Razpored
drevja V prebiralnemgozdu je neenakomeren, kar pomeni, da lahko priéakujemozelo pestro
me§anost razvojnih faz oz. drevja razliénih debelin na najmanjéi povréini. Izbira smeri
podiranja je Vedno Vezana na poloiaj vlake oz. druge prometnice. Traktorske Vlake, ki so
zgrajene V prebiralnih gozdovih Visokega krasa imajo stalen znaéaj in jih Vsaj V teije
prehodnih terenih ne moremo prilagajati trenutni razporeditvi sestojnih faz. V povpreéju V
obmoéju prebiralnih gozdov povzroéimopribliino enako velik delei Vseh poékodb kot je to
povpreéje za Vse gozdove, Vendar povzroéimonajmanj poékodb, ée jih merimo s étevilomna
posekano lesno maso. Glede na to, da so kraéki tereni V teh sestojih skaloviti in Vrtaéasti,
moramo pri podrobnem odpiranju sestojev gledati V prvi Vrsti na terenske znaéilnostiin ne na
morebitnoVeéjo ali manjéo koncentracijoseénje. Tu prevladujelistast sistem traktorskih Vlak
z mnogimi kriZi§<':i in izrazito strukturo glavnih ter stranskih Vlak.
Vrsta gospodarjenja
Enodobno
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Ob podmeni, da bomo V nekaterih drugih sestojih priéeli uporabljati strojno seénjo,
moramo priéakovati, da bodo stro§ki dela na enoto proizvoda V prebiralnih sestojih Vi§ji kot
drugod. Vrednost lesa, ki ga pridobimo iz gozda je odvisna od trinih razmer in spretnosti, s
katero gozdarji oz. lastniki gozdov prodajajo svoj les. Dana§nje razmere niso posebej
naklonjene prodaji zelo vrednih ali po kakovosti in dimenzijah zelo posebnih sortimentov.
Promocija lesa iz teh gozdov bi morala biti ena izmed nalog. Pri tern bi morali znati poudariti
tisto, kar drugim manjka — funkcijo varstva narave, estetsko funkcijo, vrstno raznolikost itd.
Hlod, ki leii ob cesti ne zna pripovedovatisvoje zgodbe. To mora zanj narediti nekdo drug.
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Problemispremljave in naértovanja v prebiralnih gozdovih
Andrej Bon<':ina*, Tomai DeVjak**
Prebiralno gospodarjenje ima v Sloveniji dolgo in bogato tradicijo. V dosedanjem
razvoju lahko prepoznamo naslednja tipiéna obdobja: (1) zaéetno obdobje prebiralnega
gospodarjenja (predvsem na prelomu 19. in 20. stoletja), (2) obdobje uveljavitve in prevlade
(V petdesetih in sestdesetih letih), (3) obdobje bolj ali manj intenzivnega opuséanja
prebiralnega gospodarjenja, in (4) zadnje obdobje
obdobje ponovnega zanimanja za
prebiralno gospodarjenje. Zato postaja zopet aktualno vprasanje, kako obravnavati prebiralne
gozdove V gozdnogospodarskem naértovanju. Raziskava temelji na (1) pregledu in studiju
literature, (2) analizi gospodarskega razreda prebiralnih gozdov na rastiséu Abieti-Fagetum
dinaricumfestucetasum (GR122) v gozdnogospodarski enoti (GE) Draga ter (3) izkusnjahpri
neposrednem delu s prebiralnimi gozdovi.
Pri odloéanju, kdaj sestoj omejiti in opisati kot prebiralni gozd, moramo izhajati iz
opredelitve oziroma osnovnih znaéilnosti prebiralnega gozda. Zanj je znaéilno predvsem
dvoje: (1) speciﬁéna horizontalna in vertikalna struktura sestojev, saj na majhni povrsini
uspevajo drevesa razliénih visin in debelin, ter (2) preraséanje dreves ali socialni vzpon. K
omenjenima kriterijema lahko dodamo se tretjega, namreé (3) da za prebiralne gozdove
stejemo tiste, v katerih izvajamo prebiranje. V skupinsko prebiralnegozdove lahko uvrstimo
sestoje, kjer drevje z enomemo zgradbo ne presega povrsine petih oz. desetih arov. Za
dinarske jelovo-bukove gozdove je znaéilno, da se sestojna zgradba mozaiéno spreminja, zato
je prav, da lahko pri urejanju gozdov v istem odseku evidentiramoin opisemo tako prebiralne
kot skupinsko—raznomernesestoje.
Analiza stanja prebiralnih gozdov v gozdarskem naértovanju temelji na dveh razliénih
pristopih: (1) primerjavi dejanskih Vrednosti izbranih sestojnih parametrov z referenénimi
(modelnimi) vrednostmi ter (2) spremljanju razvoja prebiralnih gozdov s pomoéjo izbranih
sestojnih parametrov. Pomembno je, da uporabimo oba pristopa hkrati! Referenéne
vrednostmi so lahko ( 1) idealne (optimalne, normalne), (2) mejne (kritiéne, minimalne,
maksimalne) ter (3) normativne. Najbolje je, da referenéne Vrednosti za razliéne sestojne
parametre ugotovimo na osnovi analize izbranih objektov in spremljave razvoja gozdov in
gospodarjenja. Primerjava dejanskih Vrednosti sestojnih parametrov z referenénimi je
pripomoéekza odloéanje o prihodnjemgospodarjenju. Referenéne Vrednosti so okvirne, zato
naj bo primerjava stanja prebiralnih gozdov z referenénimivrednostmi 1e izhodisée za dobre
gojitvene odloéitve. Drugi pristop je ustreznejsi; z analizo razvoja prebiralnih gozdov
spoznavamo razvojne znaéilnostiprebiralnega gozda ter uspesnost izvedenih ukrepov. S tem
pridobimo izkusnje, ki jih uporabimo pri odloéitvahza prihodnje ravnanj e z gozdovi.
Za spremljavo in naértovanje so pomembne informacije o sestojnih parametrih, ki so
kljuéni za funkcioniranje prebiralnega gozda. Najbolj pomembne informacije so: debelinska
struktura sestojev (stevilo dreves po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah), stevilo dreves
najtanjse merjene debelinske stopnje, lesna zaloga in njena debelinska struktura, Volumenski
—
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prirastek, drevesna sestava, zasnova in negovanost, Vitalnost in poékodovanost, gostota,
sestava in Vi§inska struktura pomladka, kvaliteta sortimentovter druge informacije.
Pri opredelitvi gozdnogojitvenega cilja za prebiralne gozdove up0§teVamo (1)
gozdnogospodarske cilje (vloge, funkcije gozda), ki odraiajo zahteve lastnikov in javnosti do
gozda, in (2) razvojne znaéilnostigozdnih sestojev V danih rastiéénih razmerah.
Prebiralna struktura je z nekaj izjemami Vedno rezultat gospodarjenja — prebiranja.
Zato mora biti odloéitev za prebiranje argumentirana in ne emocionalna. Prebiralno
gospodarjenje je smiselno takrat, kadar je to optimalen naéin za doseganje ciljev
gospodarj enja V danih razmerah. Zato na odloéitev za prebiranje vplivajo razliéni dejavnikiz
(1) rasti§c';ne razmere (drevesna Vrste, ekologijapomlajevanja, naravna diferenciacija,itd.), (2)
sedanja sestava in strukturagozdnih sestojev ter njihove razvojne znaéilnosti, (3) gospodarske
in socialne razmere (npr. cena dela), (4) cilji gospodarjenja oz. poudarjene funkcije gozda,
Nekateri kot pogoj navajajo ée ustrezno nizko étevilénost divjadi, ustrezno odprtost z
gozdnimi prometnicami,izobraien kader, ustrezno tehnologijoposeka in spravila.
Za prebiranje se odloéimo glede na njegove prednosti oz. slabosti V primerjavi z
drugimj gojitvenimi sistemi. Prebiranje je V slovenskem prostom aktualno predvsem v
ekstremnej§ih Variantah dinarskega in predalpskegaje1oVo—bukoVegagozda, jelovjih na kislih
tleh, altimontanskih smrekovih gozdovih ter nekaterih gozdovih s poudarjeno varovalno
funkcijo, kot sestavni del spro§(:ene tehnike gojenja gozdov pa je prebiranje bolj ali manj
aktualnotudi V drugih gozdovih.
Naértovanje razvoja prebiralnih gozdov ne sme biti preveé podrobno, konkretne
gojitvene odloéitve 0 prebiranju je treba prepustiti revirnemu gozdarju. Pri urejanje gozdov
moramo pravoéasno opozoriti na pomembne spremembe V strukturi in funkcioniranju
prebiralnega gozda ter na podlagi tega opredeliti okvirne usmeritve za prihodnje prebiranje.
Te zadevajo predvsem §tiri funkcije prebiranja, vplivajo pa tudi na doloéitev poseka (etata) in
obsega gojitvenih del. V gojitvenih smemicah je kot usmeritev koristno navesti ciljne premere
za posamezne drevesne vrste prebiralnega gozda, Primema obhodnjicaza prebiralne gozdove
V Sloveniji znaéa okvirno od 5 do 15 let.
V prebiralnem gozdu ne moremo govoriti o klasiéni negi letvenjaka in negi go§c':e,
ampak gre predvsem za >>nego prebiralnega gozda<<. Veéino nege opravimo s posekom,
Vendar je potrebno poleg redne seénje izvesti tudi nekaj dodatne nege prebiralnega gozda, ki
obsega kombinacijo naslednjih del: posek konkurentov, uravnavanje zmesi, negativno
selekcijo ali celo rahljanje, pripravo za naravno obnovo, nekateri avtorji pa zagovarjajo tudi
obiagovanje. Naértovanjedonosov V prebiralnemgozdu naj temelji na kontroliz pomembno
izhodiéée je torej presoja dosedanjega razvoja prebiralnih gozdov (struktura, funkcionirnje)
glede na izvedene ukrepe, med katerimi je sevedaposek.
Lesni opad V ekstremnihVariantah dinarskihjelovo-bukovih gozdov ugodno Vpliva na
rastiééne razmere in na same razmere za pomlajevanje. Zato Velja razmisliti o tern, ali je res
potrebno spraviti Vse sortimente iz gozda, saj bi lahko s puééanjem manj Vrednih sortimentov
obéutno izbolj§a1i pomlajevanje in prispevalik ohranitvi rodovitnosti rastiéé.
Prebiralno gospodarjenje moramo razumeti kot neprestano eksperimentiranje. Zato
imata spremljava in kontrola Ze od samega zaéetka urejenega prebiralnega gospodarjenja
Velik pomen, saj predstavljata pogoj za uéinkovito gozdnogospodarsko naértovanje in
sonaravno prebiralno gospodarjenje.
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Ocena rasti§énih razmer na izbrani lokaciji in ek0lo§ke implikacije pri prebiralnem
gospodarjenju z gozdovi
Duéan RoB1(‘:*, Marko ACCETTO”

rasti§énih razmer v odd.26c GE Draga, OE Koéevje
Iz ﬂoristiéne sestave lahko razberemo, da smo V domeni dinarskega jelovega
bukovja, ki je dokaj razloéno diferencirano. Floristiéna sestava popisov P1 in §e posebej P2
Vsebuje Veé rastlin, ki indicirajo razvojne trende proti smrekovju (Ribeso alpz'ni—Piceetum),
sicer ju lahko obravnavamo V okviru jelovega bukovja z zaVe§ék0m (A.—F.d. neckeretosum).
Popisa P4 in P5 lahko Vkljuéimo V subsociacijo z di§eé0 lakoto (A.—F.d. galietosum
odoratae),popis P3 V obliko jelovega bukovjas tevjem (A.—F.d. hacquetietosum).
S fitoindikacijsko metodo lahko ocenimo rasti§ée na obravnavanem objektu kot
sveie, hladno do zmerno toplo, V oceansko-suboceanskiklimi na slabo kislih, skeletnih
prhninastih rendzinah na izjemno skalovitih povréinah z dobro ohranjeno, strnjeno
(modalna Vrednost pri rastlinah sence in polsence) gozdno vegetacijo.
Dinarskoje1oVo bukovje se na tern obmoéju pojavlja V pisani paleti raznovrstnihoblik,
ki se mozaiéno prepletajo. Med njimi ielimo opozoriti zlasti na ekstremnejéeVariante, ki
naseljujejo izjemno skalovita rasti§(':a V prisojnih pogosto tudi V strmih poboéjih. V takénih
razmerah lahko prihaja, kljub indicirani oceansko-suboceanski klimi in sveiim tlem, na
re§etastem prepustnem podtalju, do obéasnega pomanjkanja vode, ki drobilcem in
razgrajevalcem opada V in na tleh omejuje Veéjo aktivnost, kar poveéuje kopiéenje
nerazgrajene organske snovi.
V takénih razmerah je lahko sklenjena, strukturirana gozdna odeja odloéilni
dejavnik, ki uc':inkoVitosoustvarja in ohranja fitogeno notranje okolje gozda, ki omogoéa
§teVilnim organizmomboljée razmere za uspevanjeV sicer neprijaznem in surovem kraﬁkem
okolju, s éemer je zagotovljeno delovanje gozdnega ekosistema na primerni produkcijski
1. Ocena

ravni.

2. Ekolo§ke implikacije pri prebiralnemgospodarjenju z gozdovi

Fitogeno soustvarjanje notranjega okolja je V sp1o§nem najmoéneje izraieno V
gozdnih iivljenjskih skupnostih. To §e zlasti Velja za prebiralne gozdove, katerih sestava,
zgradba in gozdnogospodarsko poseganje V njihove sestoje omogoéajo rastlinam, da lahko s
svojo prisotnostjo in iivljenjskimi aktivnostmi obéutno in trajno modiﬁcirajo okoljske
dejavniketako, da ekotop preoblikujejoV biotop.
Krepko in stanovitno notranje okolje, ki je sploéna znaéilnost prebiralnega gozda z ene
strani zagotavlja bolj ali manj nemotenoin trajno delovanje gozdnega ekosistema,hkrati
pa implicira doloéene omejitve pri ravnanju z njim.

Eno od posebnosti teh rastiéé predstavlja Velika povréinska skalovitost. V ohranjenih
s strnjeno plastjo drevesnih kro§enj je golo svetlo apneno skalovje manj
oéitno, ker je najveékrat prekrito s preprogami in zavesami raznovrstnih mahov in
jetrnjakov. Mikroklima gozdnega sestoja jim oéitno zelo ustreza, tako da se polagoma v
dolgih desetletjih, po skalovju obilno razrastejo in prekrijejo skalnato divjino kra§kega sveta.

gozdnih sestojih

mag.D.R.,Pugljeva27, 1000 Ljubljana
**prof.dr.M.A., Oddelekza gozdarstvo in obnovljive gozdne
Ljubljana

*

Vire,

Biotehniékafakulteta,UL, Veéna pot 83,

1000
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Ta zelena iluzija pa ni trajna. Zadostuje ie nestrokoven posek dreves, preproge in zavese
mahov se v sonéni pripeki posu§ij0, nalivi deija jih odplaknejo in v nekaj tednih zraste iz
tal golo skalovje, ki se V desetletjihin morda celo V stoletjih ne b0 ponovno obraslo.
Prebiralni naéin gospodarjenja z gozdom je najbo1j§i porok za to, da se bo trajno ohranilo
notranje okolje gozda, njegova sestojna mikroklima pa bo le minimalno prizadeta.

TreegO1.p|t

31

__:v2

__

33
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= >5

Fenogram

fitocenoloékih popisov iz OEZGS Koéevje
(G0 Draga, odd.22 in 26c)

Primerjalni postopek: Hornova modifikacija Morisitovega
keficienta podobnosti za intervalne ocene
Legenda:
=
P1
=
P2
=
P3
=
P4
=
P5

1

2
3
4
5

Abieti—Fagetum dinaricum neckeretosum
Abieti-Fagetum dinaricum neckeretosum

Abieti-Fagetum dinaricum hacquetietosum
Abieti-Fagetum dinaricum galietosum odoratae

Abieti—Fagetum dinaricum galietosum odoratae
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Raziskovalni objekt Sibirija (poster)
Branko Poje*, Pavle Ko§ir**
Lega: GE Draga, oddelek 26 c, povr§ina 5,48 ha, jugozahodni del Goteni§ke gore pod
Su§nim vrhom na nadmorski vi§ini 890-940 111, krajevnoime Sibirija.
Zdruibe: Abieti — Fagetum din. typicum, Abieti — Fagetum din. festucetosum, Neckero —
Abietetum goodyeretosum, Neckero — Abietetum var. Ramnusfallax.
Gospodarski razred: GR—122: Abieti — Fagetum din. festucetosum prebiralni.
Namen: Objekt je namenjen analizi in spremljavi naravnega prebiralnega je1ovo—bukovega
gozda z Velikim deleiem avtohtone smreke. Izloéen j e kot semenski sestoj smreke.
Opravljene meritve: V raziskovalnem objektu smo jeseni leta 2000 izvedli polno meritev
sestojev. Meritveni prag je bil 5 cm. Na objektu smo doloéili transekt za analizo pomladka, ob
katerem smo na petnajst vzorénih ploskev (4 X 4 m) analizirali sestavo in viéinsko strukturo
—

pomladka.

Lesna zaloga in drevesna sestava
Debelinskirazredi

A

B
(%)

11,0
28,2
0,2
14,4

23,8
66,8

Drevesna Vrsta
Smreka
Jelka

Tisa
Bukev
G. javor

(%)

C

(%)
61,3
120,9

0,1

41,2

25,8

Skupaj
(m3/ha)
96,1

215,9
0,3
81,8

0,3
0,2
0,0
0,1

0,8

1,1

1,2

1,4

Skupaj (m3/ha)

54,8

133,9

208,0

Skupaj (%)

13,8

33,8

52,4

G. brest
Jerebika

Iva

*

B.P.,in2.gozd.,

**P.K.,

dipl. ini.

Delei v skupni lesni zalogi
24,2
54,4
0,1

20,6
0,3
0,4

0,0
0,1

0,0

396,7

Zavod za gozdove Slovenije,OE Koéevje,KE Travnagora
Zavod za gozdove Slovenije, OE Koéevje,KE Travna gora

gozd.,

(%)

100
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Debelinska struktura sestoja po raz‘s’irjenihdebelinskih razredih (N / ha)
Debelinska stopnja
D“”“°’S“a
vrsta
Srnreka

Jelka
Tisa
Bukev

G. javor
G. brest

Jerebika
Iva
Skupaj

4

5

6

7

8

9

14,8

10,2
25,2

6,9
17,7
0,2

6,4
11,9
0,2

3,8
12,6

4,2
11,7

13,0

10,4

11,5

8,0

0,5

0,4

0,4
0,2

2

3

59,9
60,0
0,4

55,7
0,5

37,4

55,3

25,5

18,1
0,2

0,2

0,2
0,2

31,0

0,4

10

11

3,8
9,1

4,4
7,1

12

13

4,0
7,7

2,9
5,5

14
2,0
3,5

16

15
1,8

2,9

1,1 157,3
2,2 270,1
1,6

0,2

5,1

5,5

0,4

0,2
0,2

2,6

2,4

1,5

0,5

0,2

159,5
1,5
1,6

0,2

0,2
0,2

175,7 113,3

Skup.

70,8

48,7

35,9

0,2
30,5

24,6

21,4

18,8

14,1

14,1

9,9

6,0

4,9

3,3 592,0

Struktura pomladka (N / ha)
Visinskj razredi (cm)
0 — 19
20 49
50 — 89
90 - 129
—

130

in veé (1.deb.st.)

Skupaj

Smreka
0

0

0

0

Smreka

Jelka

Bukev

G. javor

3542
1500
625
458

16917
3083
1000
292

1833
1458
83
83

2208
458

292

208

333

6417

21500

3790

Tisa

Skupaj

167
83

24667
6582

125

1833

42

875

833

2833

250

34790

Smreka je naravna drevesna Vrsta jelovo-bukovegagozda. Ze Hufnagl (1892) je V naértu
za Gotenisko pogorje zapisal, da je delei smreke V lesni zalogi 5 % . Avtohtona smreka
uspeva na skrajnejsihrastiséih, kjer je povpreéna skalnatost terena 30 %.
Habitus avtohtone (dragarske) smreke: drevje je stegnjeno, polnolesno, Veje so tanke in
povesene, rtina je Veéja (odebeljena) in daje drevesu Veéjo stojnost, spodnje Veje so pod
strmim kotom navzdol in se vilajo, zgomje pa so zavite navzgor, nekatera drevesa so
izrazito ozko krosjnatain zato odpoma proti snegolomom.
Smreka na teh skrajnejsihrastiséih ima sposobnost éakanja, preiivi lahko daljse obdobje
kot éakalec V manj ugodnih svetlobnihrazmerah.
Starost smreke je lahko zelo Visoka.
Najvisja izmerjenasmreka V objektu meri 45 metrov.
Kvaliteten les.
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Program posvetovanja:
OTVORITEV DELAVNICE(8.30)
REFERATI (8.45—10.45)
Dragan Matzja§z'c', Andrej Bonéina

Nekdanja in sedanja raz§irjenost, strukturain sestava
prebiralnih gozdov V Sloveniji

Jurzj Diaci, Du§arz Roienbergar

Uporaba novejéih raziskovalnihdoseikov na podroéju
gojenja prebiralnihgozdov

Marjarz Kotar

Prirastoslovne osnove prebiralnega gozda

Robert Brus

Moinosti ohranj anja genskih Virov avtohtone smreke
(Picea abies (L) Karst.) na Koéevskem

ODMOR (10.45 -11.15)
REFERATI (11.15 -13.15)
Ljuban Cenéié

Prebiralni gozd in prebiralnogospodarjenjez primer

Lehen na Pohorju

kmeékih gozdovihZgornje

Vid Prel0z'nz'k

Prebiralno gospodarjenje
Savinjske doline

B0§tjan K0§ir

Tehnoloéke posebnosti pridobivanjelesa V prebiralnih
sestojih

Andrej Bonéina, Tomaz? Devjak

Problemi spremlj ave in naértovanja V prebiralnih
gozdovih

V

KOSILO (13.15-14.30)
TERENSKI OGLED IN REFERATI (14.30—17.30)
Du§an Robié, Marko Accetto

Ocena rasti§énih razmer na izbrani lokaciji in ekoloéke
implikacije pri prebiralnem gospodarjenju z gozdovi

Branko Poje, Pavle K0§ir

Strukturasestojev V raziskovalnemobjektu Sibirija

ZAKLJUCEKin SKLEPI (17.30) Koéa Medvedjak
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