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Izvleček
Delo  obravnava  vpliv  podnebnih  sprememb na  posek  gozdnega  drevja  ter  na  vrednost
posekanega lesa. Bolj kot spremembe letnih vrednosti so pomembne spremembe padavin in
temperatur po letnih časih ter pogostejši izjemni vremenski pojavi, katerih posledica so lahko
obsežne sanitarne sečnje. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije za obdobje 1995–2010
je bil povprečen delež sanitarnega poseka v celotnem letnem poseku 31 %. V naslednjem
načrtovalskem obdobju lahko pričakujemo vsaj enak ali  še večji  vpliv sanitarne sečnje na
izpolnitev  načrtovanega  poseka. Prilagajanje  podnebnim  razmeram  zahteva  pri
gospodarjenju z gozdovi izvajanje dodatnih ukrepov, da bodo poškodbe in posledično škode
v gozdovih zaradi podnebnih sprememb čim manjše.
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1   UVOD

Spremembe podnebja, ki se kažejo v naraščanju temperature ozračja v zadnjih tridesetih
letih in posledično v pogostejših izjemnih vremenskih pojavih, bodo vplivale tudi na gozdove.
Pričakovan vpliv podnebnih sprememb so povečan obseg sanitarnih sečenj zaradi naravnih
ujm,  poškodb zaradi  škodljivih  žuželk  in  bolezni  gozdnega drevja  ter  požarov.  Sanitarne
sečnje vplivajo na izpolnitev načrtovanih negovalnih sečenj na prizadetih območjih ter na
vrednost  posekanega  drevja.  Z  vključitvijo  lesne predelovalne  industrije  v  potek  sanacije
lahko dosežemo boljši  izkoristek oz.  izkupiček  od poškodovanega  drevja  oz.  zmanjšanje
škode zaradi naravnih nesreč. 

Pričakovane poškodbe gozdov zaradi podnebnih sprememb v Sloveniji bi bile večje, v kolikor
ne  bi  imeli  ohranjene  naravne  biotske  pestrosti  gozdov  in  prevladujočega  skupinsko
postopnega malopovršinskega gojenja gozdov.

Po simulacijah  Modela  zdravja gozdov v Sloveniji  (Ogris,  2007)  se  bo zaradi  podnebnih
sprememb v Sloveniji povečal povprečni delež potencialne sanitarne sečnje glede na lesno
zalogo  ter  potencialna  površina,  kjer  se  lahko  pojavi  sanitarna  sečnja.  V  gozdovih  s
spremenjeno  drevesno  sestavo  bo  povprečni  sanitarni  posek  večji  kot  v  gozdovih  z
ohranjeno  drevesno  sestavo.  Razlogi  za  povečanje  sanitarnih  sečenj  bodo  intenzivnejši
vremenski pojavi, sušni stres za drevesa in hkrati ugodnejše razmere za nekatere škodljive
organizme,  pojav  tujerodnih  invazivnih  škodljivih  organizmov.  Kot  primer  posledice
spremembe podnebja na gozdove je večletna obsežna namnožitev podlubnikov, ki je sledila
izjemno vročemu in sušnemu poletju 2003.

Sanitarne sečnje vplivajo na izpolnitev načrtovanih negovalnih sečenj na prizadetih območjih
ter  na  vrednost  posekanega  drevja.  Posekana  lesna  masa  v  naravnih  nesrečah
poškodovanega drevja je praviloma manj vredna od lesne mase iz rednih sečenj.

Posledice  podnebnih  sprememb  obravnavajo  tudi  nekateri  projekti  v  okviru  Evropskega
teritorialnega  sodelovanja  2007–2013.  Zavod za gozdove Slovenije  je  partner  v  projektu
MANFRED.  Namen  projekta  je  določiti  upravljavske  strategije,  ki  bodo  obravnavale
povečana tveganja in ekstremne dogodke v alpskih gozdovih v luči podnebnih sprememb.



2  PODNEBNE SPREMEMBE

Sedanjih  podnebnih  sprememb  oz.  segrevanja  ozračja  ni  več  mogoče  zanikati.  Meritve
temperature ozračja v zadnjih tridesetih letih kažejo trend naraščanja (IPCC, 2007). Večina
strokovnjakov za raziskave podnebja se strinja, da je za segrevanje ozračja kriv človek, ki s
svojim delovanjem povečuje emisije  CO2 in drugih toplogrednih plinov.  Vendar  podnebne
spremembe lahko povzročajo poleg človeka tudi drugi vzroki,  kot so npr.  naravni procesi
Zemlje ali intenzivnost sončnega sevanja.

Podnebne spremembe merimo z odkloni od dolgoletnih povprečij. Na svetovnem merilu in
tudi v Sloveniji so to večinoma povprečja z obdobja 1961–1990. Na svetovni ravni je bilo leto
2010 že 34. zaporedno leto, ki je bilo toplejše od povprečja 20. stoletja (Cegnar, 2010; po
podatkih  Svetovne meteorološke organizacije).  Na ravni  Slovenije  je  odklon celo  višji  od
evropskega in svetovnega povprečja. Na segrevanje podnebja kažeta tudi trend naraščanja
absolutne maksimalne temperature ter absolutne minimalne temperature od leta 1961 dalje.

Obstaja  veliko  scenarijev  podnebnih  sprememb.  Večina  od  njih  napoveduje  višanje
temperature  zraka,  medtem  ko  se  scenariji  spreminjanja  količine  padavin  med  seboj
razlikujejo.  Znanstveniki  v  Medvladnem  odboru  za  podnebne  spremembe  do  leta  2100
predvidevajo dvig temperature zemeljskega površja za 1,4 do 5,8 °C (IPCC, 2007). Zelo
verjetno se bo povečalo število vročih dni, manj bo hladnih in ledenih dni (ARSO, 2011b).

Bolj kot spremembe letnih vrednosti so pomembne spremembe padavin in temperatur po
letnih  časih  ter  pogostejši  izjemni  vremenski  pojavi,  kot  so  suše,  nalivi,  poplave,  neurja.
Število  vročih dni  (s temperaturo 30 °C ali  več)  raste,  pada število  ledenih  dni,  tj.  dni  s
temperaturo 0 °C ali  manj  (ARSO, 2011a). Količina padavin v Sloveniji  se ni  zmanjšala,
spremenila se je razporeditev padavin ter odtok vode prek leta. Pogostejši so nalivi, ki jih je
jeseni več, poleti manj. Zaradi zmanjševanja števila ledenih dni ter količine snežnih padavin
se je spremenil odtok vode preko leta (Bat in Frantar, 2008).

Povečuje se število izrednih dogodkov, kot so sušna obdobja, neurja z močnim vetrom ali
močnimi nalivi ter s točo. Slovenija spada v Evropi med območja z največjim številom neviht,
vsako leto je med njimi tudi nekaj hudih neurij.  Naraščanje števila dogodkov s padavinami
nad 20 mm so opažena zlasti na Goričkem in Kozjanskem, upadajo v Slovenskem Primorju,
v Alpah in na Dinarskem območju. Naraščanje števila dni z nevihto je opaženo v Prekmurju,
na Goričkem, v Slovenskih goricah in na Kozjanskem. Območje upadanja števila neviht je na
Dolenjskem, v Beli krajini in na Primorskem. Naraščanja števila dogodkov s točo so opažena
na Goriškem, na Notranjskem v pasu južno od Ljubljane, v delu Karavank in na zelo ozkem
območju na Kozjaku. Pogostost toče pa je manjša v južnem predelu Julijskih Alp, na širokem
območju Štajerske in Prekmurja ter v Beli krajini z okolico (ARSO, 2011a). 

3  VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA GOZDOVE

Opisane  podnebne  spremembe  bodo  imele  posreden  in  neposreden  vpliv  na  gozdove.
Pričakovani  vplivi  so spremembe v prostorski  razporeditvi  potencialnih vegetacijskih tipov
gozdov oziroma skupin podobnih rastišč in drevesnih vrst, povečan obseg poškodb zaradi
škodljivih žuželk in bolezni gozdnega drevja, povečan obseg poškodb zaradi naravnih ujm,
povečana nevarnost za gozdne požare. Zaradi daljše vegetacijske dobe in gnojilnega učinka
povečane  koncentracije  CO2  v  ozračju  lahko  pričakujemo  hitrejšo  rast  dreves,  katerih
vitalnost  ne  bo  prizadeta  zaradi  podnebnih  sprememb.  Posledica  pogostejših  naravnih
nesreč  so  lahko  večje  ogolele  površine,  kjer  se  bodo  pojavili  erozijski  procesi,  plazenje
zemlje in  hitrejše odvodnjavanje.  Obsežnejše površine za sanacijo  poškodovanih  gozdov
bodo povečale stroške gospodarjenja z gozdovi (EU, 2007). 



Zaradi podnebnih sprememb se bi lahko do leta 2070 vegetacijski tip spremenil kar na 75 %
vseh gozdnih površin v Sloveniji (Kutnar, Kobler, Bergant, 2009). Zmanjšal naj bi se  delež
bukovih gozdov, razširila naj bi se termofilna gozdna vegetacija. Zmanjšal naj bi se  delež
rastišč naravnih smrekovih in jelovih gozdov.  Smreka naj bi  se še naprej umikala iz njej
neprimernih  rastišč,  kjer  je  bila  v  preteklosti  pospeševana.  Areal  jelke  naj  bi  se  skrčil.
Dinarska jelova bukovja lahko v celoti izginejo. Areal bukve naj bi se premaknil severneje in v
višje nadmorske višine. Poleg termofilnih drevesnih vrst se lahko močno poveča tudi delež
robinije (Robinia pseudoacacia L.) (Kutnar in Kobler, 2011).

Spremembe v  razporeditvi  drevesnih  vrst  se  upoštevajoč  le  spremenjene  rastne  pogoje
zaradi  segrevanja  ozračja  pričakujejo  v  več  desetletjih.  Upoštevajoč  ugodne  vplive
segrevanja ozračja na razvoj škodljivih žuželk in bolezni gozdnega drevja v kombinaciji  z
oslabelostjo dreves zaradi izrednih vremenskih dogodkov se lahko prerazporeditev drevesnih
vrst na nekaterih območjih odvije tudi v krajšem obdobju. 

Za gozdove so zlasti  nevarna vroča sušna obdobja  v vegetacijskem obdobju,  ki  oslabijo
drevesa,  kar  pomeni  povečanje  prehranske  kapacitete  za  škodljive  žuželke. Hkrati  višje
temperature ugodno vplivajo na razvoj žuželk (Jurc, 2007). 

V povezavi s tokovi svetovne trgovine lahko zaradi spremembe podnebja pričakujemo večje
poškodbe tudi po novih gozdnemu drevju škodljivih  organizmih,  zlasti  žuželk,  zaradi njim
ustreznejšega  okolja  za  namnožitev.  Spremenjene  podnebne  razmere  lahko  povzročijo
hitrejše  razraščanje  invazivnih  rastlinskih  vrst.  Od  drevesnih  vrst  poleg  že  omenjene
pričakovane širitve robinije lahko pričakujemo tudi nadaljnje razraščanje visokega pajesena
(Ailanthus altissima (Mill.) Swing.).

3.1  Vpliv podnebnih sprememb na sanitarni posek

Izredni  vremenski  dogodki  so  lahko  neposreden  ali  posreden  vzrok  za  sanitarni  posek.
Naravne  ujme,  kot  so  neurja  z  močnim  vetrom,  žled,  obilen  sneg  in  dež,  so  zaradi
mehaničnih poškodb drevja,  ki  jih  lahko povzročijo,  neposreden vzrok za sanitarni  posek
drevja. Zaradi vetrolomov, snegolomov, žledolomov in zemeljskih plazov ter usadov je treba
posekati prevrnjena, prelomljena drevesa ter drevesa z močneje poškodovanimi krošnjami.
Izredni vremenski dogodki so lahko posreden vzrok za sanitarno sečnjo zaradi namnožitev
gozdnemu drevju škodljivih žuželk. Gradacije škodljivih žuželk in obsežnejši pojavi bolezni
gozdnega drevja so pogosto posledica kombinacije oslabelosti dreves po naravnih ujmah ter
ugodnejših življenjskih pogojev za razvoj škodljivih organizmov. Tudi manjšim poškodbam v
krošnjah dreves lahko sledi napad žuželk zaradi oslabelosti drevesa ter okužbe z glivami
skozi rane.

Posledice  izrednih  vremenskih  pojavov  so  razvidne  iz  evidence  sanitarnega  poseka.
Sanitarne sečnje so po Zakonu o gozdovih sečnje okuženega, z insekti napadenega, močno
poškodovanega ali podrtega drevja. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije za obdobje
1995–2010 je delež  sanitarnih sečenj  v  celotnem letnem poseku povprečno 31 %,  to je
približno 882.000 m3 oz. 0,27 % lesne zaloge oz. 11 % letnega prirastka lesa po podatkih za
leto 2010. Pri analizi sanitarne sečnje smo upoštevali varstveno-sanacijske sečnje (izredni
posek)  in  posek  oslabelega  drevja  (izveden  med  rednim  posekom).  Približno  tretjina
sanitarne sečnje je izvedena zaradi poškodb drevja v naravnih ujmah (34 %), tretjina zaradi
gozdnemu drevju škodljivih žuželk (34 %), 16 % zaradi bolezni gozdnega drevja in 18 %
zaradi drugih sanitarnih vzrokov, kot so sušenje drevja zaradi kompleksnih vzrokov, dela v
gozdu, divjadi, onesnaženja in drugo.



Slika 1: Sanitarni posek v obdobju 1995–2010 po vzrokih oz. skupinah vzrokov (ZGS, 2011a)

Iz razporeditve sanitarnega poseka po letih (slika 1) močno izstopa obdobje 1995–1999, v
katerem je bilo zaradi poškodb po snegolomih in žledolomih v zimah 1995/96 in 1996/97
posekanih približno 2 mio m3 drevja (upoštevajoč leta 1996–1999). Tem dogodkom je v letu
1998 sledila namnožitev podlubnikov.

Večletna obsežna namnožitev podlubnikov, ki je sledila vročemu in sušnem poletju 2003, je v
večjem  delu  Slovenije  trajala  do  leta  2007.  Zaradi  podlubnikov  je  bilo  v  tem  obdobju
posekanih skoraj 3 mio m3 drevja. Visoka temperatura je pospešila razvoj podlubnikov, hkrati
pa je suša oslabila drevesa. Podlubniki povzročajo več škode tudi v višjih nadmorskih višinah
zaradi segrevanja ozračja. V GGO Bled se žarišča podlubnikov, ki so posredna posledica
vetrolomov in snegolomov 2006–2008, pojavljajo do 1.350 m nad morjem.

Iz slike 1 je razvidna tudi posledica vetrolomov iz leta 2008, zaradi katerih je bilo posekanih
približno 500.000 m3 drevja.

Število vrst gozdnemu drevju škodljivih organizmov, ki so lahko primarni vzrok za posek, je
po šifrantu  poročevalske,  prognostično-diagnostične  službe za gozdove  okoli  130 (Ogris,
2010). Kar 7 karantenskih škodljivih organizmov, ki so pod posebnim nadzorom po predpisih
EU,  je  gozdnih  karantenskih  organizmov,  ki  lahko ob vnosu v Slovenijo  povzročijo  večje
poškodbe drevja, tj. kitajski kozliček (Anoplophora chinensis Forster, 1771), azijski kozliček
(A. glabripennis Motschulsky, 1853), borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
& Buhrer) Nickle), kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), borov smolasti
rak  (Gibberella  circinata Nirenberg  &  O’Donnell),  fitoftorna  sušica  vejic  (Phytophthora
ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld in P. kernoviae Brasier, Beales & S.A. Kirk).

V  modelu  za  ocenjevanje  zdravja  gozdov  v  Sloveniji  so  bile  izdelane  projekcije  vpliva
podnebnih sprememb na sanitarni posek v slovenskih gozdovih. V modelu se zdravje gozdov
ocenjuje s pomočjo sanitarnega poseka. Rezultati modela so pokazali, da se bo zdravstveno



stanje gozdov v Sloveniji zaradi podnebnih sprememb poslabšalo. Povečal se bo povprečni
delež potencialne sanitarne sečnje glede na lesno zalogo  (povprecno 0,02–0,05 % lesne
zaloge na 10 let,  sedaj 0,27 %). Povečala se bo potencialna površina, kjer se lahko pojavi
sanitarna  sečnja  (povprečno  7.200–11.100  ha  na  10  let).  V  gozdovih  s  spremenjeno
drevesno sestavo bo povprečni  sanitarni  posek za 2,05–3,38 % lesne zaloge večji  kot  v
gozdovih z ohranjeno drevesno sestavo ob upoštevanju Smolejeve klasifikacije ohranjenosti
drevesne sestave (Ogris, 2007).

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, 2011b) ima več kot polovica gozdov (53 %)
ohranjeno drevesno sestavo (prisotnost rastišču tujih drevesnih vrst do 30 % lesne zaloge),
tretjina (33 %) spremenjeno drevesno sestavo (prisotnost rastišču tujih drevesnih vrst 31–70
% lesne zaloge), močno spremenjenih je 11 % gozdov (prisotnost rastišču tujih drevesnih
vrst 71–90%), izmenjanih pa 3 % površine gozdov.

Slika  2:  Ohranjenost  drevesne  sestave  gozdov  Slovenije  po  stopnjah  ohranjenosti  po
podatkih Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2011.

Sanitarne sečnje vplivajo na izpolnitev načrtovanih negovalnih sečenj na prizadetih območjih.
Večji delež sanitarnih sečenj pomeni manjši delež negovalnih sečenj na prizadetih območjih.
Prilagoditi  je  treba  izvajanje  redne  negovalne  sečnje  časovni  in  krajevni  razporeditvi
sanitarne  sečnje,  saj  ima  izvedba  varstveno-sanacijskih  sečenj  prednost  pred  rednimi
sečnjami.  V  primeru  sanitarne  sečnje  zaradi  nepredvidenih  sprememb  v  gozdovih
(vremenske in vodne ujme, emisije, gozdni požari, pojavi rastlinskih bolezni in namnoženih
populacij žuželk) je po sedanji zakonodaji dopustno preseganje možnega poseka za 25 % na
ravni gozdnogospodarske enote ali za 30 % na ravni rastiščnogojitvenega razreda ( URL RS,
št. 91/2010). 

Večji  obseg sanitarne sečnje lahko vpliva na spremembo deleža iglavcev in listavcev oz.
drevesnih vrst v poseku. V obdobju 1995–2010 je bilo v skupnem poseku 56 % iglavcev, v
sanitarnem poseku je bilo iglavcev 80 %. Posledica pojavov bolezni in namnožitev škodljivih



žuželk gozdnega drevja so večinoma poškodbe na le nekaj drevesnih vrstah oz. rodovih.
Vetrolomi poškodujejo drevesa na širokem območju ali le najbolj izpostavljena drevesa. Tudi
snegolomi in žledolomi lahko poškodujejo drevesa na širokem območju, vendar so poškodbe
večje v sestojih oz. pri drevesih z manjšo mehansko stabilnostjo.  Snegolomi in žledolomi
zlasti  povečujejo  delež  borov  in  mehkih  listavcev  v  sanitarnem  poseku.  Preglednica  1
prikazuje delež poseka po različnih vzrokih poseka ločeno po drevesnih vrstah oz. skupinah
drevesnih vrst v obdobju 1995–2010. Največji delež med prikazanimi drevesnimi vrstami oz.
skupinami drevesnih vrst v skupnem poseku ima smreka (43 %). Tudi delež sanitarne sečnje
smreke je v primerjavi z drugimi vrstami oz. skupinami največji (43 %). Najpogostejši vzrok
sanitarne sečnje smreke so žuželke, zlasti osmerozobi smrekovi lubadarji (Ips typographus
L.). Tudi delež sanitarnega poseka pri jelki je velik (40 %). Glavni vzrok sanitarnega poseka
jelke je sušenje jelke. Najnižji delež sanitarne sečnje ima bukev (11 %).

Preglednica 1: Sanitarni posek po drevesnih vrstah oz. skupinah drevesnih vrst ločeno po
vzrokih sečnje v obdobju 1995–2010 (ZGS, 2011a)

 Smreka Jelka Bor
Drugi 
iglavci Bukev Hrast

Dr. trdi in
plemeniti
listavci

Mehki 
listavci Skupaj

Nesanitarni posek 57 % 60 % 64 % 80 % 89 % 79 % 75 % 86 % 69 %

Žuželke 23 % 4 % 2 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 10 %

Sneg,žled 7 % 5 % 22 % 13 % 8 % 9 % 7 % 8 % 10 %

Veter 6 % 9 % 6 % 2 % 1 % 7 % 16 % 3 % 4 %

Drugo sanitarno 4 % 22 % 6 % 4 % 2 % 5 % 2 % 3 % 6 %

Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
% drevesne.vrste 
oz. skupine dr.vrst 
v poseku 43 % 11 % 4 % 0 % 28 % 4 % 8 % 1 % 100 %
% dr.vrste oz. 
skupine dr.vrst v 
lesni zalogi 
(podatek 2010) 31,5 % 7,6 % 5,9 % 1,4 % 31,8 % 7,0 % 13,1 % 1,7 % 100 %

Sanitarni  posek  vpliva  tudi  na  debelinsko  strukturo  celotnega  poseka  in  posledično  na
sortimentacijo  posekanega  lesa.  Tako  pri  iglavcih  kot  listavcih  sneg  in  žled  pogosteje
poškodujeta tanjša drevesa, medtem ko je zaradi vetra poškodovanih dreves več v višjih
debelinskih  stopnjah  (Jakša  in  Kolšek,  2009).  Pri  sanitarnem  poseku  zaradi  škodljivih
biotskih dejavnikov je debelinska struktura odvisna od posameznega škodljivega organizma.
Osmerozobi  smrekov  lubadar  npr.  povzroči  največ  poškodb  na  debelejših  smrekah.  Iz
podatkov  poseka  za  obdobje  1995–2010  je  razvidno,  da  je  srednje  kubno  drevo  zaradi
podlubnikov  posekanih  smrek  (1,1  m3/drevo)  večje  od  srednje  kubnega  drevesa  vseh
posekanih smrek (0,9 m3/drevo).

Posekano drevje zaradi sanitarnih vzrokov je praviloma manj vredno zaradi poškodb drevja,
kot so polomljena in razcepljena debla, odlomljene veje in vrhovi, raztrganine, odrgnine, rovni
sistemi žuželk v lesu ter obarvanje in trohnobe lesa zaradi okužb z glivami.

Poškodbe  v  naravnih  ujmah  (snegolomi,  žledolomi,  vetrolomi,  plazovi  in  usadi),  kot  so
izruvanje (drevo podrto skupaj s koreninami), odlom drevesa (v višini panja oz. višine 2 m od
tal),  prelom  debla  (nad  višino  2  m  nad  tlemi)  (Jakša  in  Kolšek,  2009),  so  tako  hude
poškodbe,  da  praviloma povzročijo  smrt  drevesa.  Vendar  tudi  manjše  poškodbe,  kot  so
lomljenje  vej  in  vrhov  fiziološko  oslabijo  drevesa,  ki  so  zato  bolj  občutljiva  za  napade
škodljivih žuželk. Prelomi vej in vrhov pa tudi poškodbe skorje, ki jih npr. povzroči debelejša



toča,  postanejo  vdorna  mesta  za  bolezni  gozdnega  drevja,  ki  povzročijo  obarvanje  in
trohnenje lesa.

Slika 3: Poškodbe smrekovega sestoja zaradi vetroloma na Bohorju v GGO Brežice 18. 8. 
2008: izruvana, odlomljena in prelomljena drevesa (foto: M. Bogovič)

Vetrolom  povzroča  izruvanje,  odlome  ali  prelome  dreves.  Posledica  so  polomljena  in
razcepljena  debla,  odlomljene  veje,  vrhovi,  raztrganine,  odrgnine.  Pogosto  je  najbolj
poškodovan spodnji del debla, kjer je večji del lesne mase in praviloma večji del vrednosti
lesa.  Snegolom  in  žledolom  povzročata  lomljenje  vrhov  in  vej,  upogibanje  debel.  Več
poškodb  povzročita  v  mlajših  sestojih.  Težka snežna  odeja  in  intenzivno  žledenje  lahko
povzročita  tudi  obsežne  poškodbe  starejših  sestojev  z  izruvanjem  in  prelomi.  Žuželke
povzročijo neposredne poškodbe in razvrednotenje lesa z vrtanjem rovnih sistemom v les in
posredne s prenašanjem gliv.  Osmerozobi smrekov lubadar, ki v naših gozdovih povzroči
največ  škode,  z  vrtanjem  rovnih  sistemov  lesa  ne  razvrednoti,  saj  se  rovni  sistemi  ne
nahajajo  v  lesu.  Les  razvrednotijo  glive  modrivke,  ki  jih  s  seboj  prenaša  lubadar.  Glive
modrivke povzročijo modro obarvanje lesa, ki kot estetska napaka lahko zmanjša vrednost
žaganega lesa tudi do 30 % (Polanc in Leban, 2004).

Sanitarne sečnje so neenakomerno razporejene po letih in so bile v obravnavanem obdobju
vzrok za 19–46 % letnega poseka na ravni Slovenije, na ravni gozdnogospodarskih območij
pa  od  6–68  %  letnega  poseka.  Na  krajevno  razporeditev  naravnih  nesreč  imajo  poleg
vremenskih  razmer  velik  vpliv  rastiščne  in  sestojne  razmere.  Medtem  ko  vremenskih  in
rastiščnih  razmer  ne  moremo  spremeniti,  lahko  s  pravilnim  gospodarjenjem  z  gozdovi
ustvarimo  takšne  sestojne  razmere,  da  zmanjšamo  nevarnost  za  nastanek  poškodb
gozdnega  drevja.  Poškodbe  v  naravnih  nesrečah  so  najmanjše  v  gozdovih,  kjer  je
vzpostavljeno  biotsko  ravnovesje,  tj.  na  območjih  z  naravno  sestavo  drevesnih  vrst,  s



primerno  vertikalno  in  horizontalno  strukturiranostjo  gozdnih  sestojev,  z  ohranjenimi
življenjskimi  prostori  ogroženih  vrst  in  drugih  prostoživečih  živali  in  rastlin,  z  usklajenim
razmerjem med gozdom in divjadjo ter s prilagojenim načinom izvajanja gozdnogospodarskih
ukrepov rastiščnim in sestojnim razmeram (URL RS, št. 114/2009). 

4  PODNEBNIM SPREMEMBAM PRILAGOJENO GOSPODARJENJE Z GOZDOM 

S sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi je Slovenija ohranila naravno biotsko pestrost, to je
veliko  število  razpoložljivih  drevesnih  in  drugih  vrst,  kar  bo  omogočalo  nekoliko  lažje
prilagajanje podnebnim spremembam. V prid temu je tudi prevladujoče skupinsko postopno
malopovršinsko gojenje gozdov, ki zagotavlja razgibano raznomerno strukturo gozdov. 

Vendar  prilagajanje  podnebnim  razmeram zahteva pri  gospodarjenju  z  gozdovi  izvajanje
dodatnih  ukrepov,  da  bodo  poškodbe  in  posledično  škode  v  gozdovih  zaradi  podnebnih
sprememb čim  manjše.  Študija  o  vplivih  podnebnih  sprememb na  gozdove  v  Evropi  in
možnostih na prilagajanje, ki jo je leta 2007 pripravil Generalni direktorat Evropske komisije
za  kmetijstvo  in  razvoj  podeželja  (EU,  2007),  po  posameznih  državah  članicah  našteva
potrebne ukrepe, ki jih mora izvajati država za namen postopnega prilagajanja gozdov na
podnebne spremembe. Veliko potrebnih ukrepov, ki jih za Slovenijo našteva študija, je že
sedaj  sestavni  del  slovenskega  gospodarjenja  z  gozdovi.  Izvajanju  nekaterih  ukrepov bo
treba dati večjo pomembnost, pri nekaterih ukrepih bo treba povečati kakovost izvajanja.

Izsledki študije so, da je večji poudarek pri gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji treba dati: 
- oblikovanju ustrezne drevesne sestave mladega gozda, da bo lahko več desetletij oz.

celo stoletje kljuboval izrednim vremenskim razmeram (npr. vročim sušnim 
obdobjem),

- ohranjanju gozdnih genskih virov v okviru gozdnega semenarstva in drevesničarstva,
- evidentiranju gozdov, kjer bo pričakovan negativni vpliv podnebnih sprememb 

največji. Za ta območja je treba določiti posebne gojitvene ukrepe za zmanjšanje 
poškodb (npr. povečanje vrstne raznovrstnosti in horizontalne ter vertikalne 
strukturiranosti gozdov),

- hitri sanaciji gozdov, poškodovanih v naravnih nesrečah (npr. izdelava načrtov 
ukrepanja na nacionalni ravni za primere obsežnejših naravnih nesreč),

- sodelovanju z drugimi deležniki pri prostorskem načrtovanju na ogroženih območjih 
zaradi erozije, zemeljskih in snežnih plazov, na hudourniških in poplavnih območjih,

- prestrezanju vnosa tujerodnih invazivnih organizmov, povečani kontroli nad 
škodljivimi organizmi ter zagotavljanju pogojev za uspešno izkoreninjenje 
karantenskih organizmov v primeru vnosov v Slovenijo.

Prilagoditve gozdov na podnebne spremembe so učinkovitejše, predvsem pa cenejše, kot
odpravljanje posledic. Prilagoditev gospodarjenja z gozdom zaradi podnebnih sprememb ne
moremo doseči v kratkem času, ampak v daljšem časovnem obdobju, ki je prilagojen razvoju
gozdnih sestojev. 

Kakovost izvajanja ukrepov za prilagajanje gozdov podnebnim spremembam bo odvisna tudi
od rezultatov raziskovalnih dejavnosti s tega področja. Rešitve se iščejo v smeri prilagajanja
drevesne  sestave,  ohranjanja  in  vzdrževanja  biotskega  ravnovesja  ter  postopni  sanaciji
območij gozdov, kjer lahko pričakujemo večje škode zaradi podnebnih sprememb.

4.1  Sodelovanje med gozdarsko in lesno predelovalno dejavnostjo je nujno za 
uspešno izvedbo obsežne sanacije

V primeru obsežnejših naravnih nesreč je treba v razmeroma kratkem času posekati, izvoziti
iz  gozda in  zagotoviti  pravilno  skladiščenje  oz.  predelavo  velike  količine  poškodovanega



drevja. V teh primerih je za uspešno izvedbo poseka, izvoz podrtega drevja in prodaje lesa (v
nadaljevanju  prva  faza  sanacije)  nujno  hitro  reagiranje  in  povezovanje  vseh,  ki  izvajajo
posamezne  naloge  oz.  odločajo  o  njihovi  izvedbi,  kot  so  pristojna  ministrstva,  javna
gozdarska služba, lastniki gozdov, lokalne skupnosti, izvajalci gozdarskih storitev ter lesno
predelovalna  industrija.  Z vključitvijo  lesne predelovalne industrije  v  potek sanacije  lahko
dosežemo boljši  izkoristek oz.  izkupiček  od poškodovanega drevja oz.  zmanjšanje škode
zaradi naravne nesreče. 

Na potek prve faze sanacije vpliva več dejavnikov, od katerih so pomembnejši:
• vrsta naravne nesreče oz. vzrok poškodb, posledično vrste poškodb drevja, vrstna in

debelinska struktura poškodovanega drevja,
• velikost območja poškodovanih gozdov, količina poškodovanega drevja za posek ter

stopnje poškodovanosti gozdov, 
• lokacija poškodovanih gozdov in s tem povezano lastništvo gozdov, odprtost gozdov

ter poudarjenost ekoloških in socialnih funkcij gozdov, 
• letni čas pojava in vremenske razmere in 
• organiziranost,  strokovnost  in  opremljenost  javne  gozdarske  službe  in  izvajalcev

gozdarskih storitev, predpisi ter razpoložljiva proračunska sredstva za so-financiranje
sanacijskih del.

V času delovanja Zavoda za gozdove Slovenije smo imeli v Sloveniji več obsežnih naravnih
nesreč, katerih sanacije lahko ocenimo za bolj ali manj uspešne. V nadaljevanju na kratko
predstavljamo potek  sanacije  namnožitve  podlubnikov  v obdobju  2003–2007  ter  sanacije
poškodovanih gozdov v vetrolomih 2008.

Uspeh prve faze sanacije poškodovanih gozdov v namnožitvi podlubnikov v obdobju 2003–
2007 je bil odvisen od pravočasnosti poseka lubadark ter nadaljnje predelave posekanega
lesa. Zaradi obsežnosti namnožitve so bile največje ovire sanacije pomanjkanje izvajalcev
gozdarskih  storitev  na  določenem  območju  (sečnja,  spravilo)  ter  kopičenje  s  podlubniki
napadenih  neobeljenih  gozdnih  lesnih sortimentov ob kamionskih  cestah,  na transportnih
skladiščih  in  skladiščih  lesno  predelovalnih  obratov.  Izvajanja  beljenja  s  podlubniki
napadenih debel v gozdovih ni bilo realno pričakovati, kot tudi ne na transportnih skladiščih
zunaj  gozda.  Beljenje in  predelava lesa je  zaradi  velike  količine  lubadark kasnila  tudi na
obratih lesnopredelovalne industrije. Posledica nepravočasnosti izvedbe zatiralnih del je bilo
naraščanje  populacije  podlubnikov,  zaradi  česar  je  namnožitev  na  posameznih  območjih
trajala tudi pet let. Zaradi delovanja gliv modrivk v nepravočasno obeljenem oz. neprimerno
skladiščenem okroglem lesu je dodatno padla vrednost posekanega lesa. Zavod za gozdove
Slovenije  v takih razmerah z razpoložljivimi  strokovnimi  delavci  in  sredstvi  ni  uspeval  na
predpisan način zagotavljati izvajanja zatiralnih ukrepov. Približno dve leti sta bili potrebni, da
se je na bolj ogroženih območjih pojavilo zadostno število izvajalcev gozdarskih storitev, ter
da je pod stalnim usmerjanjem sanacije s strani Zavoda za gozdove Slovenije večje število
zasebnih lastnikov gozdov samo začelo redno nadzirati svoje smrekove gozdove, odkrivati
žarišča  podlubnikov  v  svojih  gozdovih  ter  zagotavljati  hitro  izvedbo  poseka  in  spravila
lubadark.

Uspeh prve faze sanacije poškodovanih gozdov v vetrolomih leta 2008 je bil odvisen zlasti
od lastništva poškodovanih gozdov,  odvisnosti  lastnikov na dohodek iz gozda ter  stopenj
poškodovanosti  gozdov. Skupaj je bilo v vetrolomih poškodovanega približno 500.000 m3

drevja na več prostorsko ločenih obsežnejših območjih (ZGS, 2008). Sanacija je hitro stekla
in  bila  uspešno  izvedena  v  odraslih  sestojih  v  območjih  z  večjo  zasebno  posestjo  ter  v
državnih gozdovih, kjer je bilo zaradi poškodb potrebno posekati večino dreves. Že v prvih
dneh po vetrolomu so na poškodovanem območju ponujali svoje storitve gozdarske družbe
in podjetja iz drugih območij Slovenije, tudi iz Avstrije. Okrogel les iz poškodovanih površin
se  je  sproti  odvažal,  tudi  v  Avstrijo  in  Italijo.  Na  območjih,  kjer  so  bili  poškodovani
stanovanjski in gospodarski objekti, je imelo popravilo objektov prednost pred zagotavljanjem



sanacije  gozdov.  Prva  faza  sanacije  je  potekala  počasneje  na  območjih  z  razpršenimi
poškodbami,  zlasti  na  območjih  majhne  zasebne  posesti,  kjer  lastniki  gozdov  niso
zainteresirani  za  gospodarjenje  z  gozdom.  Kjer  so  bile  na  veliki  površini  poškodovane
manjše skupine ali posamična drevesa iglavcev, je bilo najtežje zagotoviti pravočasen posek
in izvoz lesa iz gozda. 

Iz izkušenj iz preteklih  let  lahko povzamemo, da vsaka naravna nesreča zahteva nesreči
prilagojen pristop k sanaciji. Kljub temu obstaja precej skupnih značilnosti poteka sanacij, ki
jih lahko že v naprej načrtujemo. Pomembno je, da v naprej grobo določimo potek sanacije v
razmerah,  ki  so  se  v  preteklih  letih  izkazale  za  težavnejše.  To  je  v  primeru  obsežnih
namnožitev podlubnikov, v primeru obsežnih poškodb mlajših sestojev iglavcev ter v primeru
razpršenih poškodb iglavcev na obsežni površini. Težavnost zagotovitve sanacije se poveča
v območjih  majhne  zasebne  gozdne  posesti.  Obstoječi  predpisi  v  takšnih  razmerah prej
otežujejo kot pospešujejo izvajanje sanacije. Vodenje upravnih postopkov, s katerimi mora
Zavod  za  gozdove  Slovenije  določiti  izvedbo  vseh  potrebnih  sanacijskih  del  in  tudi
preventivnih varstvenih del, porablja že tako kratko odmerjen čas za pravočasno izvedbo del.
Če lastnik sam v določenem času ne izvede z odločbo določenih del, se upravni postopek s
predpisanim  vročanjem  sklepov  o  izvedbi  upravne  izvršbe  po  drugi  osebi  individualno
vsakemu lastniku posebej še podaljša. Če na poškodovanem območju že tako primanjkuje
izvajalcev gozdarskih storitev in dela zato zastajajo tudi v državnih gozdovih, bo tudi Zavod
za  gozdove  Slovenije  v  kratkem  času  po  postopku  javnega  naročanja  ter  s  predpisom
omejenimi najvišjimi cenami delovnih ur težko našel primerno velike(ga) in opremljene(ga)
izvajalce(a) izvršb. Zavod za gozdove Slovenije nima pooblastil, da bi zaustavil redno sečnjo
na  drugih  območjih,  ter  tako  preusmeril  izvajalce  gozdarskih  storitev  na  poškodovana
območja in preprečil zasičenje trga z lesom. Nerealno je v takih pogojih zahtevati beljenje s
podlubniki  napadenih  gozdih  lesnih  sortimentov  iglavcev  v  gozdovih.  Hkrati  Zavod  za
gozdove  Slovenije  nima  pooblastil,  da  bi  zagotavljal  izvajanje  potrebnih  ukrepov  za
preprečevanje  širjenja  in  za  zatiranje  podlubnikov  oz.  drugih  škodljivih  organizmov  na
transportnih skladiščih okroglega lesa izven gozda in na lesnopredelovalnih obratih.

Za primere obsežnih  naravnih nesreč bi  morali  imeti  v  Sloveniji  izdelane akcijske načrte
ukrepanja,  ki  bi  posameznim  deležnikom,  ki  jih  je  treba  nujno  vključiti  v  sanacijo
poškodovanih  gozdov,  določila  njihove  naloge  tekom  poteka  sanacije.  Tekom  izdelave
takega načrta bi se tudi določili predpisi, ki jih je treba prilagoditi načrtu ukrepanja, da bi bil
načrt izvedljiv. Ob pojavu naravne nesreče bi bilo treba ustanoviti krizni štab ali operativno
skupino  (Pogačnik,  Primožič,  Šolar,  2011)  znotraj  zaokroženih  območij  (npr.  po
gozdnogospodarskih območjih ali po drugih zaokroženih območjih prilagojenih sanaciji), ki bi
odločala o poteku prve faze sanacije in se po potrebi povezovala z drugimi deležniki.

Kot primer podobnega načrta, vendar za namen protipožarnega varstva, navajamo Državni
načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, ki ga je izdelala Uprava RS
za zaščito in reševanje v okviru Ministrstva za obrambo in sprejela vlada RS. V izdelavi je
tudi  Načrt  ukrepanja  v  primeru pojava  borove uvelosti  v  Republiki  Sloveniji,  za  izdelavo
katerega  je  odgovorna  Fitosanitarna  uprava  RS  (FURS,  2010).  Borova  ogorčica  je
karantenski organizem. V Evropi je borova ogorčica za enkrat prisotna na Portugalskem in v
Španiji.  V primeru vdora borove ogorčice v katerokoli  državo članico Evropske skupnosti
evropski predpisi določajo izkoreninjenje borove ogorčice s posekom gostiteljskih rastlin v
polmeru 0,5–3 km okoli žarišča v določenem časovnem obdobju. Gostiteljske rastline borove
ogorčice  so  skoraj  vsi  iglavci,  najobčutljivejši  so  bori.  Porabo  lesne  mase  posekanih
gostiteljskih rastlin je treba zagotoviti znotraj razmejenega območja (varovani pas je 5 km
okoli žariščnega območja). Izvoz iz razmejenega območja je dovoljen le toplotno obdelan les
in lubje. Osnutek načrta ukrepanja so dolžne izdelati vse države članice. Za enkrat osnutek
načrta  ukrepanja  v  Sloveniji  še  ne podaja  rešitev za potek sanacije  v  območjih  majhnih
zasebnih posesti  (gozdnih in negozdnih),  kjer  lastniki  v odločbi  določenem roku ne bodo
sami opravili ali zagotovili izvedbo določenih del z odločbo.



Slika 4: Posledica neurja z močnim vetrom 13. 7. 2008 v naselju Gozd nad Kamnikom v 
GGO Ljubljana (foto: B. Slabanja). V naravnih nesrečah, v katerih so v nevarnosti človeška 
življenja ter infrastrukturni objekti, ima reševanje le teh prednost pred sanacijo poškodovanih 
gozdov. 
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