Uvodnik
Spletna stran revije – vstop v digitalni arhiv
V začetku marca je zaživela prenovljena spletna stran revije Gozdarski
vestnik. Glavni cilji posodobitve so bili olajšati naročilo na revijo, nuditi
informacijo, kako postati oglaševalec v reviji, predstaviti uredniški odbor
revije, posodobiti navodila avtorjem in kot najpomembnejše: omogočiti
bralcem brskanje po arhivskih številkah revije. Tako so po novem na spletni
strani prosto dostopne digitalne kopije revij vse od leta 1938, ko je revija
začela izhajati. Ko boste »listali« po starih številkah, boste presenečeni
ugotovili, kako napredno so pogosto razmišljali naši predniki. Uvedli smo še
eno novost, in sicer boste sedaj na spletu lahko sproti prebirali znanstvene
in strokovne prispevke, medtem ko bodo poljudni dostopni z zamikom
treh mesecev od dneva objave revije. Za takšen korak smo se odločili,
da bi bralcem olajšali dostop do pomembnih znanstvenih in strokovnih
prispevkov ter tako dosegli še širši krog ljudi in jih prepričali, da bi tudi
sami podprli revijo s simboličnim letnim prispevkom naročnine. Poleg
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in nekaterih zvestih sponzorjev ste ravno bralci tisti, ki omogočate obstoj revije.
Spletno stran lahko obiščete na naslovu http://zgds.si/gozdarski-vestnik.
Na uredništvu bomo veseli vaših pripomb.
Poleg posodobitve navodil avtorjem prispevkov smo se v uredništvu
odločili tudi spremeniti strukturo strokovnih prispevkov. Če boste na
spletu preverili predlogo strokovnega prispevka, boste opazili, da sta,
razen izvlečka, ki ga uredništvo prevede v angleščino, obseg in struktura
prispevka v celoti prepuščena avtorjem. Tako smo želeli stopiti nasproti
gozdarskim strokovnjakom, za katere verjamemo, da imajo široko znanje
in poznajo številne primere dobre prakse, ki bi jih želeli deliti s svojimi
stanovskimi kolegi, niso pa morda tako vešči pisanja znanstvenih razprav
oziroma jim čas tega ne dopušča. Vse prispevke, znanstvene in strokovne,
bodo pred objavo še vedno pregledali poznavalci posameznih področnih
vsebin. Na tak način ne želimo kritizirati avtorjev, ampak samo ohraniti
kakovost informacije, ki jo delimo z našimi bralci.
V tokratni številki v prvem delu predstavljamo zanimivo usmerjeno
raziskavo za oceno stroškov prevoza lesa z gozdarsko traktorsko polprikolico, sledi pa ji bolj naravovarstvena vsebina, in sicer pregleden prispevek,
ki podrobno predstavi možnosti sobivanja z bobrom. Le-ta se je namreč
začel v Sloveniji ponovno pojavljati konec devetdesetih let in zaradi povečanja njegove številčnosti lahko pričakujemo tudi pogostejše konflikte. Z
boljšim poznavanjem bobrovih navad se bomo do določene mere lahko
izognili konfliktnim situacijam. Eno izmed temeljnih načel slovenskega
gozdarstva, poleg trajnosti in sonaravnosti, je tudi mnogonamenskost.
Ravno slednja je ključna v tistih gozdovih, kjer so si interesi različni.
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