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Tradicionalno srečanje varuhov gozdov v Lendavi
V torek, 12. junija 2018, sta v Lendavi potekala 9.
seminar in delavnica iz varstva gozdov – tradicionalno
srečanje vseh tistih, ki delujemo na področju varstva
gozdov v Sloveniji. Srečanja že vrsto let organizirata
Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije
z namenom predstavitve novih spoznanj in rezultatov
tekočih projektov in aktualnih varstvenih problemov, s
katerimi se soočamo v slovenskih gozdovih. Letošnjega
seminarja in delavnice se je udeležilo 80 udeležencev,
večinoma zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije ter predstavniki Biotehniške
fakultete – Oddelka za gozdarstvo, Inšpektorata RS za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprave za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Zoran Grecs, vodja Oddelka za gojenje in varstvo
gozdov na ZGS, je že v uvodnem pozdravu poudaril
pomen tako varstva kot tudi gojenja gozdov. Nedavne
velike poškodbe gozdov in čedalje večji poudarek na
novih škodljivih organizmih predstavljajo namreč nove
izzive v usmerjanju razvoja gozdov v Sloveniji in z ustreznimi gojitvenimi pristopi lahko dodatno zmanjšujemo
varstvene probleme in tveganja. Tudi Štefan Kovač, vodja
območne enote ZGS Murska Sobota, je izpostavil pomen
varstva gozdov, še posebej v luči klimatskih sprememb
ter globalizacije. Problemi varstva gozdov v Prekmurju
so se spremenili in trenutno jesenov ožig, poškodovanost
zaradi fitoftor, razraščanje invazivnih tujerodnih vrst,
vpliv divjadi predstavljajo velik izziv za gospodarjenje
z gozdovi v bodoče. V nadaljevanju srečanja smo se s
predavanji dotaknili različnih področij varstva gozdov,
tako entomoloških kot fitopatoloških pa tudi gojitvenih.
Predstavljene so bile nekatere nove in stare bolezni in
škodljivci gozdnega drevja ter akutne težave slovenskega
gozdarstva s področja varstva gozdov.

V drugem delu srečanja smo si na terenu ogledali
problematiko sušenja črne jelše v Črnem logu (odsek 01
024-C). Obiskano območje ima funkcijo zadrževalnika
vode za mesto Lendava, v letu 2014 je bilo območje
poplavljeno skoraj pol leta. Že naslednje leto so gozdarji opazili prve simptome sušenja črne jelše, ki jih
je Gozdarski inštitut Slovenije na podlagi terenskega
ogleda in laboratorijskih preiskav odvzetih vzorcev
povezal z jelševo sušico, ki jo povzroča Phytopthora
× multiformis. Najverjetnejši vzrok za propadanje jelš
je dolgotrajna poplava, ki je vplivala na vitalnost jelš
ter omogočila okužbe z jelševo sušico. Povzročiteljica
jelševe sušice se širi z vodotoki in nova območja
okuženosti lahko zavzame ob poplavah ali z vnosom
okuženih sadik. Do sedaj je bilo odkazanih in posekanih
1.700 m3 jelše, od tega je tretjina lesa bila neuporabna za
nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo. Poškodovanost
jelš je velika, zato bo celotni sestoj posekan. A postavlja
se vprašanje, s katerimi drevesnimi vrstami zasnovati
nove sestoje, ki bi uspevali v območju, kjer so možne
dolgotrajne poplave. Dodaten izziv so omejitve, ki jih
prinaša Natura2000. Z udeleženci delavnice v Črnem
logu smo po zanimivi diskusiji oblikovali naslednje
priporočilo: problematika sušenja jelš se predstavi
deležnikom, ki so povezani s Črnim logom (vodarji,
naravovarstveniki) ter poskuša se doseči konsenz o
časovni omejitvi zadrževanja vode na tem območju.
Na prizadetem območju se zasnuje mešan sestoj z
drevesnimi vrstami, ki prenašajo poplave (npr. črna
jelša, črni oreh, črni topol, vrba). Sadnja čistih sestojev
črne jelše je zaradi prisotnosti jelševe sušice neustrezna.
Takšna srečanja so pomembna, so priložnost za
izmenjavo mnenj, novosti s področja in ne nazadnje
priložnost za pogovor med vsemi, ki delujemo na
področju varstva in zdravja gozdov v Sloveniji. Upamo,
da bomo tudi v naslednjem letu imeli možnost za
srečanje – takrat že deseto.
Vsa predavanja s seminarja so na voljo na spletnem
portalu za varstvo gozdov. Povezava: http://www.zdravgozd.si/dogodki.aspx?iddogodek=15
Poročilo so pripravili: dr. Barbara Piškur,
dr. Nikica Ogris, Drago Trajber, Marijana Minić

Slika 1: Terenski del 9. seminarja in delavnice iz varstva
gozdov v Črnem logu (foto: S. Zidar)
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Slika: Močno poškodovan jelšev sestoj v Črnem logu, kjer je bila ugotovljena jelševa sušica (Phytopthora ×
multiformis) (foto: S. Zidar).
Gozdarski vestnik, LETNIK 76 • LETO 2018 • ŠTEVILKA 7-8
Gozdarski vestnik, VOLUME 76 • YEAR 2018 • NUMBER 7-8
ISSN 0017-2723 / ISSN 2536-264X
UDK630* 1/9
Gozdarski vestnik je na Ministrstvu za kulturo vpisan
v razvid medijev pod zap. št. 610.
Glavni urednik/Editor in chief: dr. Mitja Skudnik
Tehnični urednik/Layout editor: dr. Polona Hafner
Uredniški odbor/Editorial board
Jurij Beguš, prof. dr. Andrej Bončina, prof. dr. Robert Brus, dr. Tine Grebenc,
izr. prof. dr. David Hladnik, prof. dr. Miha Humar, Jošt Jakša, izr. prof. dr. Klemen Jerina,
Janez Levstek, mag. Marko Matjašič, dr. Nenad Potočić, dr. Janez Prešern,
prof. dr. Hans Pretzsch, dr. Klemens Schadauer, dr. Primož Simončič,
Baldomir Svetličič, mag. Živan Veselič, Rafael Vončina
Dokumentacijska obdelava/lndexing and classifcation
Lucija Peršin Arifović, mag. Maja Peteh
Uredništvo in uprava/Editors address
ZGDS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel.: +386 (0)31 327 432
E-mail: gozdarski.vestnik@gmail.com
Domača stran: http://zgds.si/gozdarski-vestnik/
TRR NLB d.d. 02053-0018822261
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
Letno izide 10 številk/10 issues per year
Posamezna številka 7,70 EUR.
Letna naročnina: fizične osebe 33,38 €, za dijake in študente 20,86 €,
pravne osebe 91,80 €.
Gozdarski vestnik je referiran v mednarodnih bibliografskih zbirkah/
Abstract from the journal are comprised in the international bibliographic databases:
CAB Abstract, TREECD, AGRIS, AGRICOLA
Mnenja avtorjev objavljenih prispevkov nujno ne izražajo stališč založnika niti
uredniškega odbora/Opinions expressed by authors do not necessarily reﬂect
the policy of the publisher nor the editorial board
Izdajo številke podprlo/Supported by
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Fotografija na naslovnici/
Front cover photography:
M. Skudnik

Tisk: Euroraster d.o.o. Ljubljana
336

GozdVestn 76 (2018) 7-8

