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Vprašanje gozdne meje na P o h o r j u

G

ozd-beseda, ki pomeni v našem narodnem gospodarstvu prav
tisto, kot v življenju posameznika kruh. Pa ne samo gospodarstvenik, ljubitelj prirode ga meri prav tako s skrbnim in hvaležnim pogledom, vprašujoč se, kateri so tisti odločujoči činitelji,
ki mu omogočajo tu bujno rast, drugod zopet najskromnejše životarjenje. Zakaj sem prešel tako hitro od gospodarstvenika k ljubitelju? Sledeče vrstice niso namenjene obravnavanju goličav in
utemeljevanju slabega gozda v višinah, v katerih se sicer bohotijo
naši najlepši in najbogatejši gozdovi, ampak posegajo že v območje gozdne meje, kjer je gospodarstvenik spričo neznatnega
letnega prirastka že dezinteresiran.
Vprašanje, kateri so tisti činitelji, ki odločajo o višinski meji
gozda, še ni povsem razčiščeno. Dolgo časa je držala domneva, da
uspeva gozd še do višine, kjer znaša srednja temperatura najtoplejšega meseca 10—10.6 stop., ali od maja do septembra 8.26 stop. (1).
Jerosch-Brockmann pa je v svoji obsežni studiji o poteku gozdne
meje v Švici pokazal, da so predeli z višjimi temperaturami neredko
brez gozda, predeli z nižjimi pa še v območju gozdov. Po upoštevanju množine padavin, trajanja snežne odeje, temperaturnih prilik
in vetra je zaključil sledeče: »Das Massgebende ist nicht die Durch*
schnittstemperatur, sondern der Temperaturverlauf und dieser
wird durch den Klimakarakter bestimmt... Massenerhebung, Klimakarakter und Wald- und Baumgrenze gehen miteinander Hand
in Hand und zwar bedingt grössere Massenerhebung einen kontinentaleren Klimakarakter und dieser wieder eine Förderung der
Ausdehnung des Baumwuchses«. Z ozirom na to ugotovitev sledi
nadaljnji zaključek: ker kažejo obrobni predeli gorovij dokaj
sličnosti z oceanskim podnebjem, so za uspevanje gozda v obrobju
gorstev potrebne višje temperature kot pa v osrednjem pasu.
Da bi na območju naše domovine ugotovili, katera od obeh
ugotovitev je pravilna, je zaenkrat nemogoče. Meteorološke postaje, ki bi nam mogle dati trdne podatke, bi morale ležati v neposredni bližini gozdne meje, saj so temperaturne razlike, ki odločajo o rasti gozda na meji, tako majhne, da si z gradijentom ne
moremo pomagati.
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Do sedaj nimamo še podrobnega dela, ki bi obravnavalo vprašanje gornje gozdne meje. Prva naloga v tem pravcu je, da ugotovimo točen potek gornje meje, nakar bomo s pomnoženo mrežo
vremenskih opazovalnic mogli pristopiti k reševanju problema
samega.
Medtem ko je v večini slučajev meja nesporna, ostane odprto
vprašanje na Pohorju; Marek je določil mejo v višini 1500 do
1550 m (3). Po njem so povzeli tudi drugi, vendar so se pojavili
dvomi, da namreč glavni vrhovi Pohorja še ne dosezajo prirodne
gozdne meje, čeprav so deloma goli (4).
Poglejmo, kakšna je situacija na glavnih štirih kopah!
Roglja (1517 m) ima na severni strani strnjen gozd do temena.
Samo teme ima sicer redkejše smreke, ki pa ne kažejo nikakega
znaka starikavosti. V višino odženo letno tudi do 20 cm, pod 10 cm
pa le redka. Okoli 50 let stara smreka je imela v premeru 32 cm.
Rasti, ali kot pravijo Pohorci, branike, so se povečale vzporedno
s starostjo. V jedru so se tako strnile, da so bile prostemu očesu
komaj vidne. N a južni strani imamo tik pod vrhom pašnik, ki pa
nikakor ni posledica za gozd neugodnih klimatskih prilik. Sega
namreč med gozdom daleč navzdol. Gozd ne prehaja v pašnik postopno, ampak je meja odrezana, črta. Na JV strani, kakih 40 m
od kote, pa le nekaj metrov pod njo, začenja nizko smrekovje,
pomešano z neko vrsto ameriškega bora (šopi imajo po 5 bodic,
naši le po 2), ki pa ne uspeva. Večji del je odmrl, v kolikor pa se je
ohranil, raste le v zaščiti bolje uspevajočih smrek. N a J Z strani
sega do nekaj metrov pod koto mlad smrekov sestoj, z letnimi odganjki celo do 35 cm in onemogoča vsak razgled, čeprav piše Badjura pred 25 leti o edinstvenem razgledu (5).
Črni vrh (1543 m) je najvišji na Pohorju, ima na samem temenu redko drevje in sicer smreko, pomešano z nizko jerebiko.
Na prvi pogled predstavlja ves predel izrazita gozdna tla, vlažna
in porasla s šopi borovničevja. Strnjeni gozd sega s severne strani
do temena, kjer se drevje razredči, vendar se to zgodi komaj kakih
10 m pod koto. Z južne strani imamo majhno goličavo.
Velika kopa (1542 m), druga po višini, ima teme povsem golo.
Pokrita je s slabo planinsko travo, domačini jo imenujejo baloh
in kose enkrat letno. S severne strani segajo smreke, visoke do
deset metrov, že v višino kote. Čim bolj se od nje oddaljujemo,
tem gostejši so otoki smrek, ki se končno kakih 25 m pod njo, v
oddaljenosti kakih 100 m, strnejo v gozd. Redke smrečice prav blizu
kote so umetno nasajene in brez življenjske sile, katero jim jemljeta
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veter in baloh. Vetrovna južna stran je kakih 30 m globoko gola.
Kakih 120 m od kote se pojavijo prve smreke, zelo šibke rasti, borovci (ameriški) pa so še šibkejši. V vzhodni smeri, proti Pungartu,
dobimo vtis, da je požar uničil mlado borovje vse zveriženo, medtem ko smrečice niso bile uničene. Borovi skeleti so visoki do 1 m
in tudi redki živi niso višji. Pohorci imenujejo te borovce (ista
vrsta kot na Roglji) cirba, kar spominja na ameriški »Pinus cembre«, logar pa pravi »Pinus limba«. Prav gotovo pa ni ne planinski
bor (Pinus montanus), ne močvirni bor (Pinus mungus), kar je razvidno že po šopih igel. Med borovjem rastejo, kot že omenjeno,
smreke in sicer v gostih otokih. Po pripovedovanju so bile smreke
in borovci nasajeni že pred prvo svetovno vojno. Smreke so tako
goste, da onemogočajo druga drugi intenzivnejšo rast. Po drugi
strani pa vpliva ta gneča pozitivno, saj nevtralizira uničujoče delovanje vetra, čigar delo je dobro vidno na osamljenih drevesih, ki
imajo na južni, vetrovni strani okrnjene veje, medtem ko so na
nasprotni strani pravilno razvite. V zaščiti smrek tudi bor počasi
napreduje, vendar je takoj očito, da je bila izbira vrste popolnoma
Donesrečena.
Mala kopa (1526 m) ima po vsem temenu redek gozd, smreke so
visoke preko 10 m, v višino pa odženo letno do 15 cm.
Sedla in nižje kope ter grebeni, ki jih vežejo, so tudi neredko
goli, čeprav je njihova nadmorska višina izdatno nižja od omenjenih štirih kop.
Zaključek bi bil sledeč:
Roglja in Črni vrh sta povsem razločno pod gozdno mejo.
Intenzivnost rasti, ostra meja z eventuelnim pašnikom in panji,
katere najdemo tudi na Mali kopi, so nam zato najboljše potrdilo.
Spornejše je z Veliko kopo, saj je njena pleša na vetrovni strani
precej velika in prehaja gozd v pašnik postopno, čeprav razmeroma
hitro. Poleg tega ni panjev, pašnik je gladek, znamenje da gre za
starejšo jaso še iz dobe pred glažutami. N j e n nastanek bi ne bilo
težko utemeljiti. Kot primanjkuje na Pohorju krme danes, je je
primanjkovalo vedno. Jase so nastale predvsem tam, kjer svet ni
bil prestrm niti za košnjo, niti za pašo, torej na kopah in oblih
grebenih med njimi; iz tega vzroka so gola tudi nekatera nizka
sedla. Koder pa se je enkrat naselil baloh in se je vršila košnja, je
bila obnovitev gozda izključena. Pa tudi če niso kosili, je paša
onemogočala gozd, saj objeda govedo tudi smrečje, posebno pa še
koza. Jase so bile za časa glažut največje, pozneje pa so se začele
krčiti. Pogozdovanje se je vršilo naravnim in umetnim potom. N a
22
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zavetnih mestih je šlo hitro od rok in danes sega gozd povsod do
grebena. Na južni strani pa veter ne dovoljuje gozdu tako hitrega
napredovanja. V obliki otokov se pomika smreka, ki je v tem predelu odpornejša od mecesna, počasi navzgor in prav gotovo bo
tudi s te strani dosegla greben povsod.
Končno nam more priskočiti na pomoč še primerjava. Najbližja Pohorju je Uršlja gora (1696). Leži mnogo bolj izolirano nego
kope na Pohorju in še 150 metrov višja je. Kamnina ne more imeti
večjega vpliva na rast gozda, ki seže kot strnjen do ca. 1670 m,
posamezna, normalno razvita drevesa, pa še višje. Vrh Uršlje gore
je brez dvoma na meji gozdne meje. O tem nam govore z mahom
porasli mecesni na severnem pobočju. Segajo sicer skoro do vrha,
toda to ni več drevje, temveč rogovile, brez vsake gospodarske
vrednosti. Na južnem pobočju gre mecesnu le malo bolje, vsekakor pa slabše kot smreki, ki se mora šele tik pod vrhom hudo boriti
za svoj obstanek. Mlade smreke rastejo v obliki nizkega, zelo
gostega in le lepo zelenega, včasih do 1 meter visokega grma tudi
do 20 let, nakar šele krepko odženo. Vendar napredujejo le nekaj
let, nakar sledi stagnacija in drevo ostane pritlikavec.
Tak način rasti je posledica težke borbe in je na Pohorju
nisem mogel ugotoviti nikjer, tudi na Veliki kopi ne.
Opazovanja rasti na najvišjih kopah in primerjava z gozdno
mejo na Uršlji gori, oboje govori za to, da so Pohorske kope še pod
gozdno mejo.
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