Gozdarstvo v času in prostoru
BFestival
Biotehniška fakulteta je z namenom predstavitve in promocije znanstvenih dosežkov strok na
fakulteti sedaj že drugo leto zapored organizira
BFestival. Na festivalu so predstavljeni znanstveni
dosežki, ki jih izberejo oddelki in so izredno
pomembno za nadaljnji razvoj strok na fakulteti.
Drugi BFestival 2020: Predstavitev znanstvenih dosežkov strok v letu 2019 je potekal v
sredo, 30. septembra 2020, v sejni sobi dekanata
na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
Prisotne sta nagovorila prof. dr. Nataša Poklar
Ulrih, prodekanja za znanstvenoraziskovalno
delo, in v imenu slavnostne govornice prof. dr.
Jasna Štrus, mednarodno priznane raziskovalke,
zaslužne profesorice za zoologijo in biologijo celice
na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani prof. dr. Mihael J. Toman,
prodekan za področje biologije.
Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire so izbrali znanstveni dosežek z naslovom
»Koncept funkcij gozda v srednjeevropskem
večnamenskem gozdarstvu: pregled«, v katerem
so opredelili poglavitne prednosti in slabosti
koncepta funkcij ter ga primerjali s sodobnejšim
konceptom ekosistemskih storitev.
Znanstveni dosežek je predstavil prof. dr.
Andrej Bončina s Katedre za urejanje gozdov

in ekosistemske analize Oddelka za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire. Avtorji znanstvenega
dosežka so raziskali spreminjanje pomena funkcij gozdov v srednjeevropskem gozdarstvu v
nekaj zadnjih stoletjih, podrobneje pa koncept
funkcij gozda kot prostorskega orodja, s katerim
so v obsežnem gozdnem prostoru opredeljena
območja, ki imajo relativno večji pomen za
javne koristi.
Funkcije gozda so pomembne za prilagajanje
gozdarskih ukrepov, alociranje javnih sredstev,
prostorsko načrtovanje, določitev območij »posebnega pomena« v gozdnem prostoru in dialog med
gozdarstvom in javnostjo. Zaradi funkcij gozda
je režim gospodarjenja prilagojen, v zasebnih
gozdovih zato tudi (večinoma) subvencioniran
z javnimi sredstvi.
Opredelili so poglavitne prednosti in slabosti
koncepta funkcij ter ga primerjali s sodobnejšim
konceptom ekosistemskih storitev.
Vsi avtorji znanstvenega dosežka »Koncept
funkcij gozda v srednjeevropskem večnamenskem
gozdarstvu: pregled« so prof. dr. Andrej Bončina,
dr. Tina Simončič in prof. dr. Christian Rosset.
Tina DROLC

Slika 1: Primer karte funkcij gozdov
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Gozdarstvo v času in prostoru
Zaslužni profesor dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli
Univerza v Ljubljani svoj jubilej praznuje 3.
decembra, na dan, ko je v potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Najstarejša in največja
univerza v Sloveniji, Univerza v Ljubljani, svoj
jubilej praznuje z organizacijo različnih dogodkov,
ki so združeni v Tednu Univerze, in s katerimi
se spomni na najbolj zaslužnih v preteklem letu,
tako na področju pedagoškega in raziskovalnega
dela, sodelovanja za gospodarstvom in ustvarjanja
novih tržnih priložnosti ter na drugih področjih.
Univerza v Ljubljani podeljuje naziv zaslužna
profesorica in zaslužni profesor upokojenim profesoricam in profesorjem Univerze v Ljubljani za
prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in
razvoju Univerze v Ljubljani. V letu 2020 je naziv
zaslužni profesor na Univerzi v Ljubljani prejel
upokojeni profesorji Biotehniške fakultete, prof.
dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli.
Prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli je naziv
zaslužni profesor Univerze v Ljubljani prejel za
razvoj področja lesarstva, drevesne fiziologije,
arboristike in gozdarstva v Sloveniji ter za delo
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in prepoznavnost v mednarodnem prostoru.
V obrazložitvi je zapisano, da je drof. dr.dr. h.c.
Nikolaj Torelli mednarodno delo častni doktor
dunajske univerze BOKU, Ambasador Republike
Slovenije v znanosti, član Sveta za varovanje okolja
in svetovalec za področje naravoslovja pri SAZU.
Razvijal je terminologijo in raziskoval na področju lesarstva, drevesne fiziologije, arboristike in
gozdarstva. Kot izvedenec Organizacije Združenih
narodov za prehrano in kmetijstvo za trajnostno
rabo tropskih gozdov je več let deloval v osrednji
Afriki in Mehiki. Neutrudno je gradil vezi med
gozdarstvom in lesarstvom ter vsestransko krepil
ugled Univerze v Ljubljani.
S prejetimi priznanji, listinami, nagradami,
plaketami in nazivi v tednu Univerze v Ljubljani
Biotehniška fakulteta ponovno dokazuje, da je
pomembna članica Univerze v Ljubljani.

Tina DROLC
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