Gozdarstvo v času in prostoru
In memoriam
Dr. Živko Košir (1927-2020)

Slika 1: Dr. Živko Košir leta 2010 (foto: F. Perko)

Dr. Živko Košir se je rodil 10. oktobra 1927 v
Ljubljani. Šolanje mu je prekinila druga svetovna
vojna, saj se je že mladoleten znašel v nemških
koncentracijskih taboriščih. Po vojni je dokončal
gimnazijo in leta 1954 diplomiral na Fakulteti za
agronomijo in gozdarstvo v Ljubljani. Leta 1972
je doktoriral na zagrebški gozdarski fakulteti.
Leta 1996 je prejel Jesenkovo priznanje Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za dosežene
rezultate pri proučevanju gozdne vegetacije (avtor
gozdnovegetacijske karte Slovenije), za razvoj in
aplikacijo gozdne fitocenologije (Vrednotenje
gozdnega prostora po varovalnem in lesnoproizvodnem pomenu na osnovi naravnih razmer (1976)
za študijo Zasnova uporabe prostora v Sloveniji;
Vrednotenje proizvodne sposobnosti gozdnih
rastišč in ekološkega značaja fitocenoz (1992)
in za prispevek k razvoju gozdnogospodarskega
načrtovanja. Leta 2010 je dr. Košir izdal znanstveno
monografijo Lastnosti gozdnih združb kot osnova
za gospodarjenje po meri narave, ki je plod avtorjevih dolgoletnih poglobljenih fitocenoloških raziskovanj gozdnih združb Slovenije po standardni
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srednjeevropski metodi. Kljub ugodnim ocenam
dveh recenzentov, Strokovna komisija za knjižno
in revijalno produkcijo s področja znanosti pri
JAK izida ni finančno podprla.
Po vojni je Živko Košir dokončal gimnazijo in
kot Skojevec opravljal številne politične zadolžitve
v Ljubljani in si ustvaril družino. Jeseni 1946 se
je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko, njegov
hobi je bila elektrika, radio, celo med vojno je
imel na podstrešju napeljano anteno in nekakšen
domači radio. Vendar je na obveznih praksah
kmalu uvidel, da nebi mogel preživeti v zaprtih
prostorih – tovarni. Želel je ven, na zrak, morda
gozdarstvo? Ta fakulteta pa je bila v Zagrebu. Tja
pa ni mogel, saj je imel že družino. Ko je pričel
v Ljubljani s študijskim leto 1949/50 na Agronomsko gozdarski fakulteti študij gozdarstva, je
pustil elektro fakulteto in kolege ter se vpisal na
gozdarstvo. Z nemalo zamere se je tedaj tudi za
vedno poslovil od politične aktivnosti.
Tu ga je dobesedno očaral profesor G. Tomažič,
ki je predaval fitocenologijo. V njegovih predavanjih je našel smisel gozdarstva in njegova pot je
bila dokončno začrtana. Že v prvem semestru je
bil pri prof. S. Sotošku izbran za demonstratorja
in vključen v fitocenološko kartiranje fakultetnih
gozdov v Kamniški Bistrici, ki sta jih vodila prof.
G. Tomažič in ing. gozd. S. Cvek. Pospešil je študij,
da je nadomestil zamujeno, in diplomiral takoj
po zaključku devetega semestra po opravljenih
skupinskih izpitih (urejanje, organizacija, gojenje) ter zagovorom diplomske naloge Gozdni tip
črnega gabra in lipovca pri prof. J. Šafarju, in 4.
marca 1954 dobil diplomo številka 1.
Prvo delovno mesto je bilo na Gozdnem
gospodarstvu Novo mesto, ki mu je s štipendijo
v zadnjem letu olajšala življenje in mu ni bilo
potrebno več risati učil za profesorje. Tu se je zaljubil v bukove gozdove, ki jih je začel preučevati leta
1954 v gospodarski enoti Radoha v masivu Gorjancev, kjer je ob izdelavi gozdnogospodarskega
načrta vzporedno proučeval še rastišče. S preučevanjem bukovih rastišč je nadaljeval po vsem
dolenjskem gozdnogospodarskem območju in z
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razumevanjem svojih šefov, proučevanje postopno širil v Zasavje in kasneje še na Pohorje. Za
organizacijo in tehnično izvedbo tako obsežnega
kartiranja in izdelave gozdnovegetacijskih kart,
je bilo odločilno poznavanje metod preučevanja
rastišč in kartiranja gozdnih združb, s katerimi
se je seznanil na praksi na Inštitutu za rastiščno
vedo (Standortskunde) v Stuttgartu (1958), še
posebej pa je bilo pomembno tesno povezovanje
s fitocenologi sosednjih državah. To povezavo mu
je omogočil dr. V. Tregubov, s katerim je sodeloval
pri projektu kartiranja Zgornjesavske doline. Na
njegovo priporočilo je dobil povabilo za udeležbo
na Kolokviju o bukovih gozdovih, ki ga je organiziral R. Tüxen v okviru Mednarodnega združenja
fitosociologov (Stolzenau, 1961). Tu je lahko prvič
predstavil rastiščne razmere naših bukovih gozdov
s prvimi fitocenološkimi tabelami. Tako je vstopil
v mednarodni krog fitocenologov. Leto zatem
(1962) ga je dr. V. Tregubov na simpoziju v Brixenu

Slika 2: Živko Košir v bukovem gozdu Savensi-Fagetum
na Ravni gori (foto: osebni arhiv)
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seznanil še z J. Braun-Blanquetom, ki je kot nadgradnjo drugim pristopom, zasnoval metodo,
ki so opredeljevali rastišča po najznačilnejšem
ekološkem dejavniku. J. Braun-Blanquetom je
uvedel poimenovanje rastišča po naravni grupaciji
rastlin, ki so na rastiščih stalno prisotne in s tem
najbolje nakazujejo na ekološke razmere na tem
rastišču. Z vpeljavo fitocenološke nomenklature
je J. Braun-Blanquet nakazal prve obrise sistema
rastlinskih združb. To metodo je za svojo vzel
Živko Košir, saj so po tej metodi opisane gozdne
združbe vegetacijsko, rastiščno in razvojno dobro
predstavljene. Gozdar, ki je seznanjen z osnovno
zgradbo združb in njihovimi rastišči, lahko pri
prehodu skozi gozd ob presoji osnovnih orografskih razmer in poznavanju rastlin, ki so v gozdovih
najpogostejše, hitro zaznava v kakšnem rastiščnih
razmerah in v okviru katere združbe, se nahaja.
Poznavanje indikatorskega pomena rastlinskih
vrst, pa omogoča podrobneje oceniti zatečene
rastiščne razmere in razvojno težnjo v vsakem
gozdnem sestoju (tj. fitocenozi). Gozdni sestoji
se vključujejo v gozdni rastiščni tip določenim
za združbo. V tem okviru se z njimi gospodari
individualno, v skladu s svojo razvojno fazo in
zunanjimi vplivi na njihov razvoj. Več truda je
potrebno v sestojih, katerih drevesna sestava je
bistveno spremenjena, posebno če je ta že več
stoletna. Vendar pozornemu očesu ne bodo
ušle rastlinske vrste prvotne gozdne združbe, ob
rastlinskih vrstah, ki nakazujejo spremembe v
talnih razmerah.
Leta 1961 je Živko Košir ob prenehanju delovanja Poslovne zveze za kmetijstvo in gozdarstvo,
ustanovil Biro za gozdarsko načrtovanje, ki je
ob urejanju gozdov za Gozdno gospodarstvo
Ljubljana, pričel tudi sistematično proučevati
in kartirati gozdno vegetacijo. Tu je Živko Košir
uporabil vse svoje z mednarodnim sodelovanjem
pridobljeno znanje o proučevanju gozdnih rastišč.
Košir ugotavlja: »Z vsem tem in tekočim sistematičnim preučevanjem in kartiranjem gozdnih
združb v majhnem merilu, je bila odprta pot za
nadaljnjo spoznavanje vegetacijske odeje v večjem
delu Slovenije. Poleg gozdnogospodarskega območja Ljubljana, smo v takem merilu kartirali še v
območjih Novo mesto, Brežice, Maribor, Postojne,
Kranj in postopno tudi v drugih območjih. To je
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tudi omogočilo, da smo že leta 1965 pristopili
tudi h kartiranjem v velikem merilu. Odločitev je
bila torej osnovana na obsežnem fitocenološkem
delu v preteklih letih in na tekočih preučevanjih
in kartiranju.« Živko Košir sodi, da je bil njegov
največji dosežek, da je uspešno zaključil nalogo, ki
jo je prevzel leta 1965, tj. Goznovegetacijska karta
Slovenije in produkcijska sposobnost gozdnih
rastišč. Karta je lahko nastala le s pomočjo predanih sodelavcev, na katerih je bilo težišče terenskega
dela. Produkcijsko sposobnost naših gozdov, je
predstavil v publikaciji leta 1975 z vrednotenjem
gozdov po lesnoproizvodnem pomenu s pomočjo
rastiščnega koeficienta (Rk). Hkrati so bili tudi
predstavljeni varovalni gozdovi po varovalnem
pomenu na osnovi naravnih danosti. Obe temi
sta predstavljeni tudi na kartah (1:400.000), ki
temeljita na Gozdnovegetacijski karti Slovenije.
Metoda vrednotenja proizvodnje sposobnosti
gozdnih rastišč z Rk-jem, je bila podrobneje
predstavljena v publikaciji leta 1992, ter je tudi
podprta z računalniško obdelavo. Vse to je omogočilo, da je fitocenologija in na njej utemeljeno
gospodarjenje z gozdovi na osnovi naravnega
razvoja gozdnih sestojev, dobilo vedno večji pomen
v gozdnogospodarskem načrtovanju. Tega mu je
uspelo v tedanjih razmerah še kar dobro organizirati in poenotiti. In to je bil njegov glavni cilj.
Drug pomemben projekt, ki ga je Košir uspešno opravil, tokrat v okviru sekretariata (danes
ministrstva) pristojnega za gozdarstvo, pa je bil
usmerjanje razvoja gozdnogospodarskega načrtovanje v Sloveniji.
Takole je ocenil načrtovanje: »Po drugi svetovni
vojni smo podedovali le nekaj gozdnogospodarskih načrtov za veleposestniške gozdove. Zato se
je takoj po kancu »planskih sečenj« pristopilo k
izdelavi gozdno gospodarskih načrtov najprej le za
državne in že leto zatem tudi za zasebne gozdove.
Pri tem je bil nesorazmerno velik trud vložen v
ureditev zasebnih drobnolastniških gozdov, da
smo lahko njihove parcele in lastništvo prostorsko vezali na oddelke. Ugotovljeno je bilo stanje
gozdov (sestojne razmere, lesne zaloge, prirastek
ipd.), postavljeni cilji gospodarjenja in določen
desetletni etat. Nivo in kvaliteta načrtovanja se je
od območja do območja, pa tudi v okviru samih
območjih močno razlikovala. Vse preveč je bilo
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prepuščeno samoiniciativnosti posameznega
projektanta, ta je lahko načrt polnil s vsesplošno
znanimi podatki in opisi, ki niso imeli neposredne
povezave z vlogo gozdnogospodarskih načrtov.«
Tu je Košir opravil veliko delo z urejanjem povsem
neusklajenega izdelovanja gozdno gospodarskih
načrtov in izdelavo navodil za sestavo prvih gozdnogospodarskih načrtov za območja. Ob tem
se je načrtovanje vedno bolj racionaliziralo, že
leta 1964 je bila vpeljana računalniška obdelava
podatkov. Vse to je bilo nujno za uveljavljanje
gospodarjenja z gozdovi na podlagi lastnosti
gozdnih združb. S tem bi bil dosežen namen in
utemeljeno fitocenološko preučevanje in kartiranje
naših gozdov.
Kod največji poznavalec fitocenologije v Sloveniji, tako v teoriji kot praksi pa dr. Živko Košir
ni uspel pri habilitaciji za ta predmet na gozdarskem oddelku v Ljubljani. Zamere iz preteklosti,
pa verjetno tudi bojazen za prestiž gozdarskih
»visokosti« tistega časa so mu to preprečile.
V pogovoru mi je dejal, »da ga osebno to ni prizadelo, ker ni imel učiteljskih ambicij«, tedaj je
bil že na resornem sekretariatu polno zaposlen z
usklajevanjem izdelovanja gozdno gospodarskih
načrtov in izdelavo navodil za sestavo prvih gozdnogospodarskih načrtov območij, in dodal, »bilo
pa je koristno, ker sem spoznal tudi osebnostne
značaje kolegov v svojem okolju.«
Eden od njegovih nekdanjih sodelavcev je zapisal: »Živko ostaja v mojem spominu kot razgledan
gozdar, fitocenolog, pronicljiv učitelj in spoštovani
šef. Skratka osebnost z veliko začetnico.«
Velja mu pritrditi!
Mag. Franc PERKO
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