Gozdarstvo v času in prostoru
Pogorje Jelovice in gozdarjenje v preteklosti ter druga opravila
Čeprav je od izdaje zanimive monografije (l. 2018)
preteklo že nekaj let, je na mestu, da jo na kratko
predstavimo v naši strokovni reviji.
Zajetno delo na kar 422 straneh je uspelo
zbrati in izdati Radovljičanu iz Predtrga Franciju Valantu, v zavidljivih letih. Rojen leta 1932
je nadaljeval dolgo družinsko tradicijo gradbeništva. Leta 1954 je zapustil rojstni kraj in
odšel gradit Koper. Ob obilici dela je doštudiral
gradbeništvo. Kasneje je prevzemal pomembne
in odgovorne funkcije v gradbeni stroki. Dolga
leta je deloval tudi kot izvedenec in sodni cenilec
za gradbeništvo. Po vrnitvi v Radovljico je prišel
čas za raziskovanje in pisanje zgodovine rodnega
okoliša in svojega rodu.
Tako je na vrsto prišla tudi Jelovica. Vsebino
obsežnega dela je avtor razdelil na dvanajst
poglavij:
1. Lokacija pogorja Jelovice,
2. Upravna razdelitev danes in nekoč,
3. Površina pogorja Jelovice,
4. Glavni prometni dostopi in povezave,
5. Gozdarjenje – naloge in proizvodi,
6. Pogoji za gozdarjenje v preteklosti,
7. Gozdarski objekti v preteklosti,
8. Gozdarjenje in druga vzporedna opravila
v preteklosti,
9. Pašne planine nekoč in danes,
10. Pričevalci dogajanj,
11. Posebnosti v pogorju Jelovice,
12. Za zaključek.
Popotnico delu je v spremni besedi prispeval
Marko Gašperin. Avtor se je v predstavljenih
poglavjih potrudil poiskati zanesljive, verodostojne vire. Gozdarji mu bomo odpustili kako
strokovno nerodnost, ki jo pri branju ujamejo
oči zahtevnega bralca. Monografija daje zanimiv celostni pregled obravnavanega območja.
Popestrena je z bogatim slikovnim gradivom in
preglednicami. Skratka, odlično opravljeno delo
zanesenjaka in zaljubljenca v to pokrajino. Ni se
ustrašil izziva izdaje svojega dela v knjižni obliki.
Potrkal je na številna vrata in prevečkrat odšel s
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Slika 1: Franci Valant z monografijo (foto: L. Budkovič)

praznimi obljubami. Tako so mu ob zajetnem
lastnem vložku pomagali še v LIP opažne plošče
Bohinj, Občini Bohinj in Gozdnem gospodarstvu
Bled. Pri zbiranju gradiva je imel nekaj podpore
pri gozdarjih in se jim je za njihov trud zahvalil v
rubriki zahvala avtorja. Pri prebiranju monografije
ima za moj okus največjo vrednost poglavje 10,
kjer nas 13 pričevalcev popelje v čase, ki so jih
doživljali v teh predelih pred davnimi časi. Omeniti velja še obrazložen slovar starih pojmov. Žal
nezadržno tonejo v pozabo. Delo je avtor izdal
v 400 izvodih in je razprodano. Zbrano gradivo
je zanimivo in prijetno branje v teh čudnih, vsaj
meni nerazumljivih časih slovenskega gozdarstva.
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