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Wraber:

Gozdna vegetacijska slika
in gozdnogojitveni problemi Prekmurja
Uvod
rekmurje, žitnica Slovenije iin zakladnica delovne sile, ni samo
dežela zgodovinskih in jezikoslovnih zanimivosti ter socialnoekonomskih zapletljajev, marveč ima tudi lepo vrsto čisto
gozdarskih problemov, ki se kopičijo na razmeroma majhni gozdni površini.
Pričujoča razprava ima namen, podati splošno sliko vegetacije
prekmurskih gozdov in pregledno obravnavati važnejše probleme
gojenja gozdov v Prekmurju z naravoznanstvenega stališča. Izhajajoč iz spoznanja, da so činitelji žive in mrtve narave odločilni
pri nastajanju in razvoju naravnih gozdnih tipov ter da so v veliki meri merodajni tudi za oblikovanje gospodarskega gozda,
hočemo nakazati biološko-ekološke posebnosti in pogoje gojenja
gozdov v Prekmurju.
Prekmurje je tisti predel Slovenije, ki ima absolutno (procentualno) in relativno (glede na število prebivalstva) najmanj gozdov. Če upoštevamo razen tega še veliko izčrpanost in slabo
gospodarsko stanje prekmurskih gozdov, nam bo pereča gozdarska
problematika Prekmurja dovolj jasna.
Površina Prekmurja meri blizu 93.000 ha, od česar odpade na
ravninske predele (Ravensko in Dolinsko) približno 45.000 ha, na
gričevni svet (Goričko) pa okrog 47.500 ha. Od celotne površine
je blizu 23.000 ha pod gozdom, kar znaša pičlo četrtino vsega
ozemlja. Površinska razdelitev gozdov je zelo neenakomerna. V
ravninskih legah je gozd močno izkrčen na račun kmetijske zemlje
in pokriva komaj pičlo sedmino tal, združen v nekaj večjih in
številne manjše gozdne komplekse, vi goričkem gričevju pa zajema
gozdna površina dobro tretjino vse zemlje.
Prirodna slika prekmurske gozdne vegetacije je pod gospodarskim vplivom močno spremenjena. Resda, vpliv človeškega
gospodarstva v vseh mogočih oblikah in stopnjah je bil v tej
deželi vedno zelo močan; po drugi strani pa so bile njegove posledice mnogo globlje in trajnejše kakor drugod zaradi posebnih
podnebnih in vodnih razmer pokrajine. Prvič je panonski (subi:'
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stepni) podnebni režim s pičlimi padavinami, hudimi sušami, mrzlimi in suhimi vetrovi ter velikimi temperaturnimi razlikami neugoden za uspevanje gozda, čigar obstoj in obnova sta ob neprevidnem gospodarjenju kaj lahko ogrožena. To velja zlasti za valovite
gričevne predele Prekmurja. Drugič je poseben vodni režim v
zvezi z nihanjem talne vode in s periodičnimi poplavami kritičen
činitelj, ki utegne v zvezi s hidrotehničnimi melioracijami dežele
iz temelja spremeniti pogoje za uspevanje gozdne vegetacije.
Tretjič se je morda v gozdnem gospodarstvu malokje toliko poskušalo in nasilno vplivalo v pogledu sestave, strukture in oblike
gozdov kakor v Prekmurju, tej klasični deželi gozdnogospodarskih
nasilstev in gozdnogojitvenih prizadevanj. Na majhnih površinah
vidiš, da se stikajo skrajnosti v pozitivni in negativni smeri. Na
vsak korak zadevaš na nove gozdnogospodarske probleme, ki vežejo gozdarjevo pozornost in mu dajejo snov za resno strokovno
razmišljanje. Skratka, Prekmurje je za vnetega gojitelja gozda
obljubljena dežela*, kjer mu ne bo nikoli zmanjkalo dela, pa tudi
ne uspehov in razočaranj.
I.
Podnebni in talni pogoji za uspevanje gozda v Prekmurju
Za razvoj rastlinske odeje in njeno proizvodno sposobnost
je podnebje (klima) najodločilnejše. Za uspevanje rastlinske
odeje in njeno sestavo so sicer v veliki meri merodajne tudi talne
(pedološke) razmere, vendar so talni tipi po svoji strani v glavnem
proizvod podnebnih öiniteljev. Podnebje sestavljajo razni meteorološki elementi, od katerih so za našo zemljepisno lego padavine in toplota najpomembnejše, ker v prvi vrsti ta dva elementa
določata klimatične tipe.
1. P o d n e b n e

razmere

Prekmurje leži na zapadnem robu velike Panonske kotline,
ki prehaja v gričevnatem svetu Slovenskih goric in Haloz polagoma v predalpski svet. Ves ta tako imenovani subpanonski predel Panonske kotline (panonsko obrobje) se vključuje v p a n o n s k i k l i m a t i č n i t i p . Zanj so značilna suha in vroča poletja
ter mrzle zime. V Prekmurju (Dolnja Lendava) dosega poletna
vročina skrajnosti (38° C), pa tudi zimske temperature so med najnižjimi v Sloveniji (—28 do —r29°C). Srednja letna temperatura
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znaša 9—10' C. Prav tako ima ravninski in gričevnati prekmurski
svet najmanjšo količino padavin na Slovenskem (v Kobilju znašajo srednje letne padavine 741 mm). Značilni za te predele so
dalje suhi vzhodni vetrovi, ki še povečujejo poletno sušo in zimski mraz. Neugodno vplivajo na razvoj vegetacije pogosti pozni
pomladanski in rani jesenski mrazovi, ki povzročajo na rastlinstvu
pozebe in škodljive okvare.
Po mnenju rastlinskih geografov (A. Hayek idr.) potrebuje
gozd v zmerno toplem srednjeevropskem podnebju letno 400 do
600 mm padavin, pri čemer pa se računa s precejšnjo količino
padavin v poletju, kar zmanjšuje poletno vročino in izhlapevanje
talne vode. Če pa pomislinio na veliko poletno vročino in dolgotrajno poletno sušo prekmurske pokrajine ter v zvezi s tem tudi
na silno suh zrak in zelo močno izhlapevanje, smemo trditi, da je
Prekmurje vkljub relativno veliki množini letnih padavin (700 do
900mm) že prav blizu s t e p n e m u p o d n e b j u , ki je za gozd
presuho in kjer zato stepa zmaguje nad gozdom. Dejansko Prekmurje ni. več daleč od stepne meje. Razumljivo je torej, da je v
substepnem (predstepnem) podnebju prekmurskega sveta uspevanje gozda mnogo bolj kritično kakor v srednjeevropskem alpskem svetu in da je tam obstoj gozdâ veliko bolj ogrožen kakor
tukaj. Zato sodi Prekmurje po rastlinsko-geografski razdelitvi v
glavnem k posebnemu p a n o n s k e m u p o d r o č j u , ki obsega
Ogrsko nižavje z Dunajsko kotlino in velja navadno za poseben
odsek (sektor) pontske, včasih pa tudi za pododdelek ilirske florne
province. V paijonsko področje prodirajo številni toploljubni (termofilni) in sušoljubnii; (kserofilni) stepni rastlinski elementi iz
srednjeruskega in južnoruskega (sarmatsko-pontskega) stepnega
območja.
Za vegetacijo Prekmurja, zlasti za Goričko, so torej značilni
vzhodni in jugovzhodni rastlinski elementi, ki so sarmatsko-pontskega ali ilirsko-submediteranskega izvora ter navezani na toplejše in bolj suho podnebje. Bogato so zastopani zlasti v travniških in pašniških rastlinskih združbah, prodirajo pa tudi v redkejše borove in hrastove sestoje, napovedujoč osvajanje gozda
po stepi. Od gozdnega drevja štejemo v to skupino rastlin hrast
graden (Quercus sessiliflora), cer (Quercus cerris), puhasti hrast
(Quercus pubescens), domači kostanj (Castanea vesca) ter še nekatere drevesne in grmovne elemente.
Za panonski klimatični tip, ki ima bolj suho (semiaridno) kontinentalno podnebje s pičlimi padavinami, suhimi in vročimi po-
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letji ter suhimi vetrovi, je značilno, da v njem ni pogojev za nastanek barij in resav. B a r j a so tipična vegetacijska oblika baltiškega (srednjeevropskega) področja z vlažnimi, zmerno toplimi
poletji ter z dolgimi, mrzlimi zimami; r e s a v e , sestaivljene iz
raznih vresnic (Ericaceae), pa so tvorba atlantskega klimatičnega
področja z obilnimi padavinami in izravnano letno temperaturo.
Zaradi dolge vegetacijske dobe, ki traja približno 7 mesecev,
bi bilo panonsko klimatično področje ugodno za uspevanje gozda,
da ni tako suho. Ugodnejše je za pridelovanje žitaric, za sadjerejo
in vinogradništvo, toda večjo poljedelsko donosnost preprečujejo
poleg izjemno hudih suš predvsem slabe fizikalnokemične lastnosti tal in neurejene vodne razmere (poplave). Ta dejstva govore
po eni strani za skrbno čuvanje gozdnih površin in za skrajno
previdnost v gozdnem gospodarstvu, po drugi strani pa narekujejo
umne izboljševalne ukrepe za kmetijska zemljišča.
2. T a l n a

podlaga

Glede površinske oblikovitosti (terenskega reliefa), ki je važen činitelj za rast in sestavo vegetacije, je omeniti, da se Prekmurje precej ostro deli v dva dela. Ravninski svet med Muro in
cesto Dolnja Lendava—Dobrovnik—Bogojina—Martjanci—Cankova obsega tako imenovano R a v e n s k o (med G. Radgono, Mursko Soboto, Beltinci in Turniščem) in D o l i n s k o (okrog D.
Lendave) s povprečno nadmorsko višino 170—200 m; močno razgiban gričevni svet severno in severovzhodno od omenjene ceste,
imenovan G o r i č k o , ima nadmorsko višino 200—400 m in se
podaljšuje proti jugovzhodu v vinorodne L e n d a v s k e g o r i c e .
Najvišje točke prekmurskega gričevja (Rdeči breg 414 m, Srebrni
breg.404m) so že na absolutni višinski meji panonskega področja,
ki prehaja v višini 400—450 m v baltiško ali srednjeevropsko področje.
Ravninski svet ima prodnato-peščeno podlago (diluvialne naplavine Mure), pokrito z rodovitno aluvialno naplavino glinastega
značaja, ki je tu debelejša, tam tanjša, v splošnem pa so tla razmeroma plitka. 'Prekmurska ravnina se izkorišča v glavnem za
kmetijske kulture, gozdne površine je mnogo manj (ok. 6500 ha
ali 14%). Za kmetijsko izkoriščanje neprimerni so predeli, kjer je
plodna zemlja preplitka, ali pa je njena plitkost relativna (fiziološka), ker je svet zaradi visoke podtalne vode zamočvirjen. Mokrotni in zamočvirjeni so posebno jugovzhodni predeli od Muri in
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Ledavi. Imenovani reki in mnogi potoki (Dobel—Črnec, Martjanski potok, Kobiljski potok idr.) pogosto prestopajo bregove
in preplavljajo večje površine. 2e samo poplavno področje Ledave se ceni na 7000ha. Mnogo je zamočvirjenega sveta, kjer
uspevajo le močno, zakisani travniki ali pa je za kmetijsko izkoriščanje sploh neuporaben. Še večje so suhe površine, slabo donosne za kmetijstvo in potrebne urejenega namakanja. Poplavno
področje je rv velüki meri poraslo z gozdom, strnjenim v večje in
manjše komplekse (Murska šuma, Žitkovski gozd, Črni log, Velika Hraščica idr.). Ravninski in gorički gozdni predeli so se ohranili v glavnem zaradi veleposestniške zemlje (Szapary, Batthyany,
Esterhazv) deloma na relativnih, deloma na absolutnih gozdnih
tleh. S primernimi hidrotehničnimi regulacijami in agrotehničnimi melioracijami (osuševanje — namakanje), ki so deloma že v
teku, se bo kmetijska obdelovalna površina znatno izboljšala in
razširila brez škode za gozd.
Zaradi ugodnega vpliva gozda na vodni režim in na nihanje
talne vode ter zaradi njegovega omiljevanja neugodnih subpanonskih kontinentalnih padavinskih in toplinskih skrajnosti bi bilo
vsako večje krčenje gozdne površine škodljivo za proizvodno sposobnost prekmurske pokrajine in melioracijski ukrepi, nastale škode ne bi mogli odtehtati.
Goričko gričevje je mladoterciarna tvorba s težko diluvialno
glino na površini in ima sorazmerno precej več gozdne površine
(ok. 16.400 ha ali 34%>) kakor ravninski predeli, pa tudi več absolutnih gozdnih tal zaradi prodnato-peščenih silikatnih plasti, ki
marsikje silijo na površje. Le številne doline, dolinice, kotline
med gričevjem in odsojna pobočja imajo globljo plast rodovitne
poljedelske zemlje. Sončni griči Goričke imajo v splošnem precej
plitka tla, močno izsušena, izprana, zakisana ter revna na hranilnih
snoveh; zato so ti predeli za poljedelsko izkoriščanje manj primerni, deloma sploh nesposobni.
Treba je poudariti, da je siromašnost prekmurske zemlje bolj
primarnega kakor sekundarnega značaja. Prekmurska tla so namreč diluvialna naplavina in aluvialna tvorba Mure: naplavina iz
Osrednjih Alp, ki jo tvorijo debele terase silikatnega proda, pokrite z debelejšim ali tanjšim slojem ilovice, gline in pičlega humusa, kjer manjka apnenca. Pomanjkanje apnenca v vsem talnem
profilu je vzrok slabim fizikalnim in kemičnim lastnostim tal. Pedološka preučevanja so ugotovila (ing. R. Tancik), da je v spod-
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njih slojih zemlje manj apna kakor v zgornjih. Apno torej ni bilo
izprano po padavinah oziroma odplavljeno po poplaivah, marveč
ima siromašnost tal na apnu svoj vzrok v sami sestavi prekmurske zemlje iz neapnenih kamenin.

II.
Kriza gojenja gozdov v Prekmurju
Spričo danih kritičnih ekoloških pogojev je gozdno gospodarstvo v Prekmurju v zelo težkem, da ne rečemo kritičnem položaju.
To po naravi dano delikatno stanje je človek zelo poslabšal z nespametnim izkoriščanjem proizvodnih površin, zlasti še z nesmotrnim gospodarjenjem in z neprevidnimi hidrotehničnimi ukrepi,
ter ga privedel v pravo krizo. Izboljšanje tega kritičnega stanja in
vzpostavitev nekega vsaj relativnega ravnotežja nalagata prekmurskemu gospodarstvu in posebej še gozdarstvu skrajno previdnost ter največje napore v oskrbovanju in izkoriščanju gozdov.
Današnji prekmurski gozdovi so v glavnem talno (edafično)
pogojeni, in sicer nižinski poplavni v celoti, višinski (submontanski) pa vsaj delno zaradi nerazvitosti ali degradiranosti talne podlage. Vkljub posebnim podnebnim razmeram, ki imajo zaradi svoje ostrine zelo močan vpliv na prirodno izbiro drevesnih vrst ter
na sestavo in zgradbo gozda, so tamkaj slednjič vendarle čisto
specifični in ekstremni talni pogoji tisti, ki določajo gozdni tip.
Sedanja gozdna vegetacija Prekmurja torej ni prav v skladu
z vladajočimi klimatičnimi razmerami, ki bi zlasti v gričevnatem
delu pokrajine dovoljevala biološko boljši in gospodarsko vrednejši gozd. Vzrok temu je intenziven in dolgotrajen vpliv slabega
človekovega gospodarjenja z gozdom, ki je privedlo do velike degradacije tal; tako se pojavljajo mestoma sekundarno nerazvita
tla azonalnega tipa (brez razčlenjenosti v horizonte), nastala iz
prvotnega zonalnega talnega tipa, ki je nosil gozd višje razvojne
stopnje in popolnejše strukturne oblike, kakršnega deloma še dandanes najdemo v manj degradiranih področjih.
Še manj v skladu z vladajočo klimo so nižinski poplavni gozdovi. O usodi teh gozdov odločajo predvsem vodne razmere v'obliki talne vode in vodnih poplav. Tla na teh terenih so sicer dovolj
razvita, ali sodijo v tip intrazonalnih tal, v razvoju katerih je glavni pedogenetski faktor talna vlaga, podnebje samo pa ima le po-
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stranski vpliv. Zato tudi gozdna vegetacija tega talnega tipa ne
ustreza klimatičnemu vegetacijskemu tipu (fitokliimaksu), marveč
predočuje nekò panonskemu podnebju tujo vegetacijsko obliko
(vegetacijski paraklimaks). S tem pa seveda ni rečeno, da ta
vegetacijska oblika v svojem naravnem stanju ne bi bila utrjena
(uravnotežena), oziroma da bi bila gospodarsko manjvredna, kakor
velja to za degenerirano gozdno vegetacijo tal azonalnega tipa.
Druga stvar je seveda, da je gozd pod antropogenim vplivom, tudi
tukaj pretrpel hude spremembe in da je žal mnogo izgubil na
svoji prvotni biološko-ekonomski vrednosti.

Slika 1.
Črni log v Prekmurju
Z a d a j nizek čist sestoj črne jelše (Alnus glutinosa Gaertn.). — Spredaj pas posekanega jelševega sestoja, ki se prirodno obnavlja s poganjki iz panja.

Gozdnogojitveno prizadevanje, sloneče na sodobnih bioloških
osnovah, bi moralo tedaj stremeti za tem, da se v gozdni vegetaciji Prekmurja kolikor mogoče vzpostavi prirodno ravnotežje, ki
je bilo občutno zrahljano in mestoma celo porušeno. Na degradiranih terenih gričevnatih goričkih predelov naj se torej skušajo
z gojitvenimi ukrepi izboljšati gozdna tla, da bodo sposobna nositi
boljši gozd, kakršen je rastel nekoč na prvotno boljših tleh; v nižinskih predelih pa je treba približati gozd tisti prirodni obliki,
ki ustreza danim talnim razmeram, s katerimi dandanes marsikje
ni več v skladu.
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Vidimo torej, da je k r i z a p r e k m u r s k i h g o z d o v mimo splošne kritičnosti, ki jo povzroča neposredna bližina gozdu
sovražnega stepnega področja, zelo poudarjena bodisi zaradi občutne degradacije tal, ki je povzročila močno poslabšanje (degeneracijo) gozda, bodisi zaradi velikih umetnih sprememb v gozdni
vegetaciji, ki ni več v skladu s talnimi razmerami, bodisi slednjič
zaradi umetno povzročenih talnih sprememb (vodne regulacije in
melioracije), ki niso več ugodne za uspevanje gozda niti v njegovi
prvotni, niti v sedanji obliki. Kriza je tem hujša, čim bolj je zrahljano prirodno ravnotežje med obstoječo gozdno vegetacijo, talno
podlago in vladajočo klimo. Opozoriti je treba na dejstvo, da se
klimatični činitelji tem odločilneje uveljavljajo tudi v vegetaciji
azonalnih in intrazonalnih talnih tipov, kjer je sicer njihov usmerjevalni in oblikovalni vpliv manj občuten, čim bolj je zrahljano
ravnotežje med vegetacijo in tlemi. Potrebno je, da imajo prekmurski gozdarji ta kritični vidik vedno pred očmi in da po njem
usmerjajo svojo gozdnogojitveno dejavnost.
Gozdarstvo nižinskih predelov Prekmurja (Ravensko, Dolinsko) je treba gledati v njegovi najbolj kritični točki, to je v s p r e m i n j a j o č i h s e r a z m e r a h t a l n e v o d e in r e d n o a l i
n e r e d n o p o n a v l j a j o č i h s e p o p l a v glavnih rečnih tokov
Mure in Ledave. Mura ima visoko vodo preko poletja, ko jo v
planinah napaja topeči se sneg, Ledava pa urno narašča in preplavlja ob hudih nalivih in dolgotrajnem deževju, ko jo zalivajo
številni pritoki z Goričkega, ki imajo deloma značaj hudournikov.
Z regulacijami rečnih tokov vedno bolj izostajajo poplave,
s hidrotehničnimi deli (kopanje odvajalnih prekopov in osuševalnih jarkov), ki so se začela že pred desetletji, pa počasi, toda stalno pada gladina talne vode. V nekaterih nižinskih predelih se je
gladina talne vode že toliko znižala, da so velike površine prvotne
gozdne vegetacije (gozdovi hrasta doba in logi črne jelše) že neposredno ogrožene. Stari gozdovi, globoko zakoreninjeni, še nekako uspevajo, mlajši nasadi istovrstnih dreves pa marsikje nimajo več prave življenjske moči in ne bodočnosti. Pojavlja se resno
vprašanje velikopotezne in dobro premišljene premene (konverzije) osnovnih drevesnih vrst avtohtone gozdne vegetacije (doba, črne jelše, topola idr.) v ustreznejše, prilagojene spremenjenim vodnim razmeram, predvsem nižjemu stanju talne vode. Pereča problematika konverzije je prav v tem, da ne vemo, ali se
bo gladina talne vode še dalje zniževala in kje se bo slednjič
ustalila. Novi regulacijski ozir. melioracijski načrt Prekmurja bo
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s svojo izvedbo, ki se je že začela, brez dvoma spet sprožil novo
močno gibanje talne vode, ki se je po hidrotehničnih ukrepih
preteklih desetletij kolikor toliko že ustalila.
Veliki predeli nižinskih gozdov so v svoji sedanji sestavi in
obliki posredno ali neposredno ogroženi spričo dosedanjega načina gospodarjenja in novih, še neustaljenih vodnih razmer.
M u r s k a š u m a (560ha) je od vseh nižinskih gozdnih kompleksov umetno najbolj spremenjena in se njena slika mozaično
spreminja: predeli kolikor toliko naravnega gozda se menjajo z
umetnimi kulturami raznih eksot, predvsem kanadskega topola,
ameriškega jesena in črnega oreha, ki nastopajo ponekod v čistih
sestojih, drugod mešane med seboj in z avtohtonimi vrstami.
Slednje se v slabo uspevajočih ali propadajočih kulturah eksot
spontano vedno močneje uveljavljajo. V splošnem mešane kulture
eksot bolje uspevajo in kažejo boljše biološko zdravje od čistih,
še bolje pa se obnašajo eksote v zmesi s spontano gozdno vegetacijo.
Na najvišjih mestih v Murski šumi, nekakih terasnih policah,
kjer gozdna tla niso več pod vplivom talne vode in poplav, se
pojavlja v večji meri g a b e r (Carpinus betulus), ki prav dobro
uspeva. Ponekod tvori skoraj čiste sestoje, drugod je pomešan z
visokim jesenom, gorskim javorom, poljskim brestom, divjo češnjo in celo bukvijo, ki nastopa mestoma v večjih skupinah in
dobro uspeva; pogoji za njeno uspevanje so lokalno-mikroekološki, predvsem edafični (vlažna, hladna tla), kar ji nadomešča ekološke pogoje njenega višinskega pasu. Človeka iznenadi množica
tipičnih fagetalnih elementov v zeliščnem sloju gabrovih gajev,
kakor dišeči prvenec (Asperula odorata), navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis), brstična konopnica (Cardamine bulbifera),
volčja jagoda (Paris quadrifolia), mnogocvetna solzica (Polygonatum multiflorum) in drugi. V gozdnem pomladku prevladujejo
mladice maklena (Acer campestre) in gabra, ki se pojavljajo v
ogromnih količinah pod gostim zastorom košatih krošenj.
Ne glede na tuje drevesne vrste, ki so precej spremenile prirodno sliko murskošumskega gozda, se menjava v zvezi s spremenjenimi vodnimi razmerami avtohtona gozdna vegetacija tako rekoč pred našimi očmi. Domače drevesne vrste, ki so tvorile nekoč
jedro murskošumskih sestojev (dob, črna jelša, topoli, vrbe), hirajo
in ginevajo, napredujejo pa tiste, ki so neodvisne od režima talne
vode in rečnih poplav (gaber, graden, bukev, maklen). Prvotna
gozdna vegetacija poplavnih in zamočvirjenih nižin, v svojem ob-
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stoju odvisna predvsem od talnih pogojev (edafogena vegetacija),
se postopno spreminja v nov vegetacijski tip, ki se sprošča neposredne odvisnosti od tal in prehaja v vedno večjo odvisnost od
podnebja (klimatogena vegetacija). Očitne dokaze za to najdemo
v Murski šumi, v manjši meri pa tudi po drugih gozdnih kompleksih prekmurske nižine (Črni log, Velika Hraščica, Zitkovski gozd,
Dobrovniški gozd idr.).
Ne gre torej le za spremembo v načinu človeškega gospodarjenja z gozdom, marveč za osnovno spremembo v gospodarstvu
narave, kar bo imelo daljnosežne posledice. Prvotno prirodno ravnotežje se v glavnem ne da več vzpostaviti, ker so mu v dobršni
meri izpodmaknjeni naravni temelji. Ustvariti bo treba novo prirodno ravnotežje, čigar temelji pa spričo neustaljenih razmer vodnega režima še niso tako trdni, da bi mogli nanje graditi.
To naj bo svarilo gozdarjem, da se ne bi prenaglili s svojimi
gospodarskimi ukrepi in skušali naravo prehiteti. Svoje prizadevanje naj usmerjajo skladno z naravnim razvojem, ki se bistremu
opazovanju- dovolj jasno napoveduje, ter skušajo naravo podpirati v njenem delovanju in pospeševati potek naravnega spreminjanja, ne pa motiti in ovirati, ker bi s tem krizo biološko-ekonomskega stanja gozdov, ki so jo sami povzročili, še zaostrili.
III.
Važnejši gozdni tipi Prekmurja in njihovo stanje
Ko smo spoznali naravne pogoje za uspevanje gozdov, ki jih
nudita prekmursko podnebje in zemlja, in usodne spremembe, ki
jih je povzročil človek s svojim gospodarjenjem, hočemo opisati
najbolj razširjene in gospodarsko važnejše tipe gozdne vegetacije
ter predočiti njihove gojitvene probleme. Malokje se na majhni
površini kopiči toliko perečih gozdarskih problemov kakor v Prekmurju. Semkaj naj gredo v šolo najsposobnejši in najbolj izkušeni
gozdarji, da preizkusijo svoje znanje in izkušnje ter dvignejo
gozdno gospodarstvo iz hude krize, v kateri tiči že dolga desetletja in ki se vedno bolj zaostruje.
1. D o b o v i

gozdovi

Velike površine prekmurske ravnine, izpostavljene rednim
poplavam, so bile nekoč p r i r o d n o r a s t i š č e h r a s t a d o b a
(Quercus pedunculata), ki se je košatil v svojih mogočnih sestojih.
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Gozdovi združbe hrasta doba (Querceto-Genistetum elatae) tvorijo dandanes v Prekmurju le nekaj večjih in manjših kompleksov
v poplavnem območju Mure in Ledave, ki pa so v stanju nezadržanega nazadovanja. Izkrčena -dobova rastišča dajejo ponekod rodovitno, drugod pa le delno uporabno ali pa sploh neuporabno
kmetijsko zemljišče (močvirnata in slatinska tla), ki bi se gospodarsko najbolje izkoriščalo, če bi ga pogozdili.
Ohranjeni dobovi gozdovi so v svoji prirodni sestavi in zgradbi zaradi neprevidnih gojitveno-tehničnih ukrepov in nepravilnega
gospodarskega izkoriščanj a povečini močno spremenjeni in ponekod tako degradirani, da že skoraj ne zaslužijo več svojega
imena. Nekaj degeneriranih hrastov seveda še ne dela njihove
prirodne združbe. Pri sestavi te gozdne združbe sodelujeta
poleg doba kot glavni in biološko-sociološko najmočnejši drevesni vrsti še poljski brest (Ulmus campestris) in veliki jesen
(Fraxinus excelsior). V dobro razvitem dobovem sestoju tekmujejo imenovana drevesa v višini, čistini in stegnjenosti debla.
Njihovo zmesno razmerje se sicer krajevno nekoliko menjava,
vendar dob povsod prevladuje po svoji zarasti in po mogočnosti
svoje krošnje. Brest propada zaradi epidemične virozne bolezni,
imenovane holandska bolezen (Ceratostomella. ulmi), ki neusmiljeno uničuje brest širom Evrope in proti kateri nimamo sredstva.
Pomagalo bi samo biološko selekcioniranje tistih fizioloških brestovih ras, ki so odporne proti -tej bolezni. — Jesen ne dosega v
nobeni drugi gozdni združbi tako krasne vzrasti in tolikšne tehnične vrednosti kakor tukaj. Zraste do višine 30—35m, njegova
polnolesna, kakor sveča ravna in gladka debla pa so po 10—15 m
in celo do 20 m brezvejna. Najlepše primerke takšnih jesenov
vidiš blizu Murske Sobote, ob sotočju Ledave in Martjanskega
potoka, v kotu med Ledavo in novozgrajenim razbremenilnikom
Ledava—Mura. Jesen tvori tam na površini kakega pol ha skoraj
čist sestoj, ki je bil gotovo umetno vzgojen na račun zatiranja
doba in drugega drevja. Da tudi jesenu ne prija monokultura, se
vidi na sestoju: mnogo dreves se suši, čemur utegnejo seveda do
neke mere biti vzrok tudi presuha tla (znižanje talne vode).
Na bolj mokrih tleh se pojavljajo črna jelša (Alnus glutinosa), čremsa (Prunus padus), črni in beli topol (Populus nigra,
P. alba) in vrbe (Salix), na bolj suhih pa hrast graden (Quercus
sessiliflora), gaber (Carpinus betulus), maklen (Acer campestre),
velelistna in malolistna lipa (Tilia platyphyllos, T. parvifolia) idr.
Grmovni sloj je bujno razvit in sestavljen v glavnem iz gloga

190

MAKS \V R A B E R :

(Crataegus), bro^ovite (Vilburnum opulus), navadne krhlike
(Rhamnus frangula), visoke košeničice (Genista elata) in še drugih grmov. Košeničica se pojavlja ponekod v velikih množinah,
kraseč spomladi s svojimi živorumenimi cveti ves gozd. Še bujneje se razvija zeliščni sloj, kjer so pogosti tile elementi: navadni
regelj (Lycopus europaeus), divji gozdni koren (Angelica silvestris), tridelni mrkač (Bidens tripartitus), kukavičja lučea (Lychnis
flos cuculi), kozlik (Valeriana dioica), veliki nadlišček (Circaea
Iutetiana) idr.
Prekmurski dobovi gozdovi so severozahodni odrastki nepreglednih, gospodarsko najvrednejših s l a v o n s k i h h r a s t o v i h
g o z d o v , ki so najlepše razviti na poplavnem in podvodnem področju Posavja in Pokoplja, segajoč od jugovzhoda tudi v Brežiško-krško kotlino (znameniti Krakovski gozd). Prav ti najlepši in
največji kompleksi dobovih gozdov že več desetletij trpe zaradi
periodičnih napadov gobarja (Lymantria dispar) in hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides), ki povzročata ogromno gospodarsko škodo. Gobar se je začel v manjši meri pojavljati tudi že
v Prekmurju (Žitkovski gozd, Murska šuma), vendar je bil napad
doslej uspešno odbit. Potrebna je velika čuječnost pred tem nevarnim gozdnim škodljivcem.
Za dobro uspevanje dobovih gozdov je potrebno veliko
pomladanske vlage, ko so ti gozdovi po več tednov in mesecev
preplavljeni z rečno in potočno vodo ali z vodo, ki se zaradi
težkih, neprepustnih tal po deževju dalje časa ne odteče.
Medtem ko nam nudi Krakovski gozd pri Kostanjevici na
Krki v nekaterih svojih predelih še precejj prirodno sliko mogočnega dobovega gozda, moremo v Prekmurju govoriti le še o
njegovi senci, saj starega gozda z mogočnimi dobovimi orjaki
nikjer ni več, mladi sestoji pa so močno degenerirani in spremenjeni. Hkrati z nazadovanjem samega hrasta in njegovih
drevesnih spremljevalcev se opaža povsod tudi vzporedno nazadovanje (regresija) njegove spremljevalne grmovne in zeliščne
flore. Toda vzrok temu nazadovanju niso samo pretirano gospodarsko izkoriščanje in nepravilno gojenje, marveč tudi prirodne
spremembe talnega značaja, ki so v zvezi z upadanjem talne vode
in izostajanjem rednih poplav. Te spremembe so v glavnem posledica hidrotehničnih ukrepov (reguliranje vodnih tokov, vodna
drenaža). Zaradi edafične pogojenosti opisanega gozdnega tipa
morejo že neznatne spremembe v gladini talne vode povzročiti
usodne posledice za gozd.
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V gospodarjenju z dobovimi sestoji je vladal tudi v Prekmurju tradicionalni način sečnje na golo in umetnega pogozdovanja posek. Na večjih golosečnih površinah v Murski šumi,
Žitkovskem gozdu, Veliki Hraščici, Dobrovniškem gozdu in
drugod so sadili dob ozir. sejali njegov želod in ustvarili velike
čiste kulture, ki slabo uspevajo ter nudijo ponekod kar obupen
izgled starikavosti in počasnega hiranja. V prvotnih razmerah
talne vode in vodnih tokov z rednimi poplavami je dob seveda
dobro uspeval in ustvarjal kolikor toliko mešane sestoje, .danes
pa nima več življenjske možnosti. Čisti dobovi sestoji kličejo po
premeni v ustrezne gozdne tipe, ki kažejo v smer mešanega gozda
gradna in gabra, ker je prišlo rastišče zaradi odvodnih prekopov
izven neposrednega območja talne vode in poplav, kakršno zahteva
dobov gozd za svoje dobro uspevanje.
V Murski šumi srečuješ bolj kakor po drugih nižinskih
gozdnih predelih posledice gospodarskega nasilja. Večje gozdne
površine so posekali na golo in jih prepustili ponekod naravni
obnovi, večinoma pa zasadili z eno samo domačo ali tujo drevesno
vrsto, včasih tudi mešano, ne da bi dovolj presodili mikroekološke
pogoje rastišča, ki so spričo težko vidnih mikroreliefnih razlik
na poseki resda komaj opazni. Zato vidimo tod razmeroma malo
uspehov pri obnovi gozdov. Žalostno sliko podivjanosti gozdnega
zemljišča nudijo mlade golosečne površine v nižinah. Na njih se
najbujneje razbohoti vsakovrsten zeliščni in grmovni plevel, ki
mu polna svetloba in bogata mineralna podlaga nudita najboljše
življenjske pogoje. Zeliščni plevel se razrašča 1—2 m visoko in
tako na gosto, da se v njegovi goščavi brez človeške pomoči pač
težko uveljavi naravni gozdni podmladek. Za umetno obnovo
površin je treba plevel vztrajno trebiti več let, dokler ga gozdni
pomladek ne preraste. Med plevelom se mestoma dominantno
uveljavljata velika kopriva (Urtica dioica) in pozna zlata rozga
(Solidago serotina).
Mlade kulture, prirodne in umetne, ki se ne čistijo redno in
dovolj, prerašča in duši ravno grmovje, kakor trnovljica (Prunus
spinosa), glog (Crataegus monogyna), trdoleska (Evonymus europaea), maklen (Acer campestre), brest (Ulnus campestris) idr.
To goščavo ponekod prerašča in prepleta divji hmelj (Humulus
lupulus) ali pa srobot (Clematis vitalba), ustvarjajoč neprodiren
krov, pod katerim se duši gozdni pomladek zaradi pomanjkanja
svetlobe in zraka. Težka snežna odeja potlači takšen krov in pri*
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tisne pomladek k tlom. Samo v Črnem logu je ok. 150 ha takšne
podivjane površine, ki kliče po čiščenju.
Po nižinskih gozdnih predelih se izkoriščajo deli golosečnih
površin začasno (2—3 leta) za poljedelske kulture. Goji se večinoma koruza, ki tod zelo dobro uspeva, deloma tudi sončnica.
Med dvema vrstama koruze ozir. sončnice se seje ozir. sadi ena
vrsta gozdnega drevja (jelša, dob, eksote). Koruza se pleve in
osipava, pri čemer se očistijo plevela tudi vrste drevesnih mladic
ozir. sadik. Koruza s svojo visoko rastjo zasenčuje in varuje

Slika 2.
Polanska šuma v Prekmurju
Z a d a j visok čist sestoj črne jelše (Alnus glutinosa Gaertn. ). — Spredaj začasna
drevesnica s krasnimi sadikami črne jelše.

drevesni pomladek. Zaradi kmetijske obdelave je zemljišče tod
mnogo manj zapleveljeno, posebno divja konoplja in kopriva sta
mnogo redkejši kakor na neobdelani zemlji, pojavlja pa se v večji
mèri osat (Cirsium arvense).
Primer prav slabega dobovega gozda nam nudi Ž i t k o v s k i
g o z d pri Dobrovniku, ki predočuje čisto kulturo doba brez
primesi drugega drevja. Zasadili so ga grofje Esterhazv, bivši
lastniki te zemlje, na opuščenem, precej zamočvirjenem kmetijskem zemljišču, ki je tedaj ustrezalo dobovemu gozdu, le čista
kultura ni bila umestna. Že pogozdeno mokrotno zemljišče so
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pozneje z drenažo osuševali in dobov gozd je začel izgubljati svoje
življenjske pogoje. Obsojen je na hiranje in propadanje, ki ga
poleg neustreznih talnih razmer v izdatni meri pospešujeta še
paša in steljarjenje. Gozd je star ok. 50 let in skoraj popolnoma
prazen — brez podrastja, ki bi napolnjevalo spodnje sloje ter
varovalo tla pred neugodnimi vplivi suhega podnebja. Tla so zarasla z nizko, raztrgano travno rušo, v kateri životarijo redki
borni grmiči, najčešče bodičasti glog in trnoljica, redkeje gaber,
trdoleska, sviba (Cornus sanguinea), trepetlika (Populus tremula),
divja hruška (Pirus communis), robidovje (Rubus) idr. Nekatere
grmovne in zeliščne vrste že nakazujejo prirodni razvoj v gozdno
združbo gradna in gabra, ki pa se spričo danega stanja tega gozda
ne more uveljaviti. Dobova drevesa dosegajo povprečno višino
15—18 m in v prsni, višini premer 15—25 cm, kar je za njihovo
starost seveda malo. Debla so grbasta, skrivenčena in močno
vejnata.' Dob je brez slehernega podmladka in tudi skoraj brez
vsakega prirastka. Živa slika mrtvega gozda, ki zanj ni več rešitve.
Umestna in možna je le previdna in počasna pramena (konverzija) v ustreznejšo vegetacijsko obliko (mešan gozd gradna in
gabra), seveda pod pogojem, da se opustita paša in steljarjenje.
V sosednih predelih je gozd pri enakih talnih razmerah precej
boljši, ker ga ne izkoriščajo s pašo in pobiranjem stelje, ki izdatno
pospešujeta degradacijo tal, zlasti še njihovo osuševanje. Dob
ima sicer tudi tukaj nezdrav izgled in prav slab! prirastek ter se
prirodno ne pomlajuje, ali pod njegovimi krošnjami uspeva precej
bujna podrast gabra, leske, svibe in drugih grmov ter zelišč, ki
napovedujejo močan progresivni razvoj v smeri ustreznejšega
gozdnega tipa. Primerjava sosednih površin z enakimi ekološkimi
pogoji, toda z različnim načinom gospodarskega izkoriščanja, je
zelo zanimiva in poučna. Prepriča nas o odločilnem vplivu intenzivnega pašnega in steljarskega izkoriščanja na razvojno smet
in stanje gozda.
V dobi, ko se je v Sloveniji pod vplivom nemške šole širila
manija smrekovih monokultur v nižinah, so prekmurski veleposestniki iz podobnih gospodarskih nagibov pospeševali čiste
sestoje hrasta doba in ga sadili tudi zunaj areala njegovega priìodnega rastišča. Obe smeri sta bili zgrešeni, vendar so posledice
druge mnogo milejše, ker so dobove monokulture zavzele neprimerno manjše površine in ker dob s svojimi biološkimi lastnostmi
tal samih ne degradira neposredno kakor smreka. Neposredna
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posledica je pač slabo uspevanje čistih dobovih nasadov na edafično neustreznih zemljiščih.
Zelo poučen primer nam nudi v tem oziru revir Dolnje Kobilje (odd. 18), ležeč v soseščini opisanega Zitkovskega gozda, na
10—30 m višjem pobočju, ki se položno spušča proti jugu in jugovzhodu. Tam so pred 30—35 leti sadili dob na opuščenih njivah
in na gozdnih posekah, kar je bilo v temelju zgrešeno, ker je
zemljišče za uspevanje doba mnogo presuho in prerevno. Ta
dobov gozd je skrajno zanikrn in slab ter dela prav žalosten vtis.
Drevje dosega komaj višino 6—10 m in v prsni višini debelino
5—10 cm, je vse krivenčasto, bolehavo (rakasto), vejnato, brez
prirastka in življenja, skratka v obupnem stanju. Rastiščni pogoji
bi do neke mere ustrezali mešanemu gozdu gradna in gabra, ki
bi se mu mogle mestoma (nižje lege, jame) primešati nekoliko bolj
vlagoljubne drevesne vrste (jesen, topol, jelša, dob), po suhih
vrhih in pobočjih s plitko, siromašno zemljo pa skromnejši rdeči
bor in cer. Prirodni razvoj nam kaže v to smer, saj se v podrasti
močno uveljavjja gaber (odganjki iz panja), v manjši meri tudi
graden, črešnja, rdeči bor. Tla so močno degradirana in že primarno precej zakisana zaradi kisle geološke podlage (silikatni
prod in pesek). To razodeva že podrasli grmovni sloj s krhliko
(Rhamnus frangula) in razna izrazito acidifilna zelišča, kakor
vresje (Calluna vulgaris), razne košeničice (Genista), stožka (Molinia), šemborec (Cytisus nigricans), orlova praprot (Pteridium
aquilinum) idr. Zaradi kisle podlage bi se mogel na globljih, nekoliko manj suhih tleh saditi tudi domači kostanj posamič in v
skupinah (gnezdih).
Takšni in podobni neprirodni, degradirani in degenerirani
gozdi kriče po premeni, ki pa vkljub nujnosti ne sme biti hitra
(neposredna) — s sečnjo na golo, ker bi zemljišče preveč podivjalo, marveč se priporoča počasna (posredna, postopna) premena, ki je varnejša in uspešnejša, sledeč razvojni smeri, ki jo
nakazuje priroda.
2. J e l š e v i i n v r b o v i

logi

a) V terenskih depresijah, ki so v ravninskem svetu komaj
opazne, sega talna voda više in prihaja celo na površje, zalivajoč
jarke, kotanje in vdrtine. Talna voda tod stoji ali pa prav počasi
teče. V času poplav stoji voda tod precej visoko in se dalje časa
zadržuje, ko je drugod že odtekla. Tla so globoka, ilovnata in
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fino-peščena, bogata z mineralnimi delci in zelo vlažna. Takšna
močvirna in čretna mesta so prirodno rastišče j e l š e v i h l o g o v .
Sestavlja jih v glavnem č r n a j e l š a (Alnus glutinosa), tvorec
večkrat večje čiste sestoje, včasih pa nekoliko pomešane s sivo
jelša (Alnus incana), čremso (Prunus padus), topoli in vrbami.
Grmovni in zeliščni sloj sta na teh močnih, hranljivih tleh bujno
razvita. Od grmovja srečujemo razne vrbe (Salix), brogovito (Viburnum opulus), divji hmelj (Humulus lupulus) idr., med zelišči
pa zlasti razne šaše (Carex brizoides, C. elongata), praproti
(Nephrodium spinulosum), šopaste trave (Deschampsia caespitosa), nedotiko (Impatiens noli tangere) idr. V zanemarjenih,
nečiščenih jelševih in vrbovih grmiščih se divji hmelj včasih tako
bohotno razrašča, da vse preplete, utsvarjajoč nad vrhovi pravcato streho, pad katero se duši mlado drevje. To se dogaja posebno tedaj, če se po neprečiščenih vrbovih in topolovih grmiščih
razširijo še druge ovij alke, kakor srobot (Clematis vitalba), gozdni
slak (Convolvulus dumetorum), plotna grašica (Vicia sepium),
smolenec (Galium aparine) idr. Težek krov teh ovijalk mehanično
potlači grmišča in jih uduši pod seboj.
Gozdna združba črne jelše (asociacija Alnus glutinosa - Carex
brizoides) se po naravnem procesu počasnega izsuševanja razvija
postopoma v dobov gozd, včasih pa tudi neposredno v gabrov ali
mešan gabrov — gradnov gaj.
Jelševi logi postajajo pri nas vedno redkejši in vedno močneje
degradirani. Starejših, dozorelih, visokih jelševih sestojev večjega
obsega tako rekoč ni več, marveč se goje jelševi logi večinoma
kot nizek gozd — štorovec ali panjevec — s prav kratko obhodno
dobo (15—25 let). Črna jelša je hitro rastoče drevo, ki doraste za
gospodarsko izkoriščanje nekako med 50. in 60. letom ter doseže
znatne višine (25—30 m) in debeline (30—40 cm), če se goji kot
visok gozd (semenovec). Njen les ima veliko tehnično vrednost
in je povpraševanje po njem vedno večje. V Prekmurju se izkoriščajo jelševi logi največ za kurivo. Pri tem se teži za čim krajšo
obhodno dobo. Tako so bili skoraj vsi visoki sestoji jelše degradirani na nizke gozdove, ki zaradi premočnega izkoriščanja močno
pešajo ter nazadujejo po vitalni sili in tehnični vrednosti. Jelša
ima sicer veliko regeneračijsko moč in po prvem poseku močno
odganja iz štora, po drugem in tretjem poseku pa se njena obnovitvena sila že izčrpa in je treba sestoj v celoti obnoviti s setvijo
ali sadnjo. Seveda se pri takšnem intenzivnem izkoriščanju tudi
tla močno izčrpavajo in osiromašijo. Ker pa se obnovi jelševih
13*
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sestojev posveča premalo pažnje in truda, se njihova strnjena
površina vedno bolj krči ter se trga v manjše otoke, skupine in
posamezne grme. Dragocena rastišča jelševih logov se na ta način
postopno spreminjajo v ničvredna močvirja in mlakužne črete.
Č r n i l o g (780ha) je največji prekmurski nižinski gozdni
kompleks, ki se odlikuje kot rastišče črne jelše in nekaterih drugih
nižinskih vrst drevja (jesen, brest, dob). Črna jelša ponekod relativno, drugod absolutno prevladuje. Goji se v kratki obhodnji
30—40 let kot nizek gozd (panjevec). Za tehnično vrednost in
biološko zdravje jelše ta način gospodarjenja ni ugoden. Jelša
vkljub temu dosega povprečno višino 20—25 m in debelino 20 do
30 cm v prsni višini; ima vitka, ravna, gladka debla, 15—20 m
brez vej.
Za jelšo po rasti ne zaostaja v i s o k i j e s e n , ki dosega
enake debeline kakor jelša, po višini pa jo za nekaj metrov prekaša. Dobro se uveljavlja tudi p o l j s k i b r e s t (Ulmus campestris), ki povsod spremlja jelšo in dob. Brest je proti mrazu
manj odporen in v hudi zimi poka. Večina brestovih debel ima
mrazne razpoke, ki se zaraščajo v mrazne letve. Razpoke ozir.
letve so dolge po nekaj pedi, včasih celo po več metrov. Posebno
močno so razpokana (»zimasta«) drevesa ob robu sestoja. Mimo
te tehnološke napake pa ima brest še neko biološko slabost, ki ga
grozi uničiti; napada ga namreč že omenjena holandska bolezen.
V Črnem logu so zadnji ostanki skoraj čistega nizkega jelše vega sestoja, starega 70—80 let, pokrivajoč blizu 80 ha površine.
Na podrtem drevju in na panjih se vidi, da jim življenjska sila
že nekaj časa peša in prirastek pada. Gotovo je to posledica gospodarskega obrata v nizkem gozdu, brez dvoma pa tudi spremenjene vodne razmere neugodno vplivajo na rast črne jelše. Po
izpovedih domačinov je bilo zemljišče v jelševem logu tako zamočvirjeno, da se ni dalo priti čezenj, medtem ko je dandanes
razmeroma lahko prehodno. Dva vzporedna prekopa, zgrajena
1. 1914. in 1. 1919., sta zemljišče močno osušila, zaradi česar se je
rastišče bistveno spremenilo. Stari, globlje zakoreninjeni sestoji
še uspevajo za silo, vprašanje pa je, v koliko imajo mlade kulture
črne jelše tod še življenjsko možnost. Iz prirodne obnove gozda
in talne flore se da sklepati, da se pojavlja premena drevesnih vrst,
to se pravi sprememba gozdnega tipa. V vedno večji količini se
pojavljajo gaber, leska, maklen in drugi elementi, ki napovedujejo
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prehod v Querceto-Carpinetum. Le najnižja mesta (depresije) še
obvladujejo vlagoljubne drevesne vrste (jelša, jesen, dob). Tako
že sama narava zastavlja neogibno vprašanje konverzije.
Zanimiva je izpoved domačina, da so na določeni površini
1. 1900. posekali jelšev log, ki se je iz panja prirodno bujno pomladil. L. 1906. je huda toča tako oklestila poganjke iz panja, da
so morali vse posekati in gozd obnoviti s saditvijo črne jelše,
jesena in doba.
Ker se bo zadnji del starejšega jelševega sestoja postopno
posekal, je želeti, da se izloči primerna površina (vsaj do 10 ha)
za namene znanstvenega preučevanja. Ves še obstoječi jelšev
sestoj je bil 1. 1941. izmerjen (klupiran), kar daje dragocene podatke za raziskovanje.
Čisti in mešani jelševi sestoji se sekajo na golo pas za pasom.
Jelša iz panja hitro in bujno odganja, vendar se njena regeneracijska sila počasi izčrpava. Nezadostno obrasle površine se izpopolnjujejo z dveletnimi jelševimi in jesenovimi sadikami. Jelša
se obnavlja največ prirodno, jesen večinoma umetno, brest pa se
zaseje vedno sam.
P o l a n s k a š u m a (450ha), imenovana tudi Popovnjak, je
strnjen kompleks prekrasnih sestojev črne jelše, ki so edinstveni
v Sloveniji in verjetno v vsej Evropi. Jelša tvori ok. 80% sestojev,
ostalo odpade na veliki jesen, dob, brest, vrbe in topole. Jelša tod
prekrasno uspeva. V razliko od Črnega loga prevladuje tukaj visoki gozd (semenovec). Očitna je razlika med jelševim panjevcem
in semenovcem. Semenovec po svoji življenjski sili, uspevanju in
gospodarski vrednosti znatno prekaša gozd panjevec. V 35-letnem
sestoju (odd. 4a) dosega semenska jelša povprečno višino 25 m in
prsni premer 20—30 cm, debla pa so vitka, ravna, gladka in 15 do
20 m brez vej. Vmes se najdejo tudi redkejša stara jelševa drevesa, ok. 50 cm debela in do 35 m visoka.
Divno rast ima tudi veliki jesen. Spričo prelepih, tehnično najviše vrednih jesenov se človek sprašuje, čemu še vedno silijo s
kulturami ameriškega jesena, ki ima slabšo vzrast in -manjšo
tehnično vrednost.
Jelševi sestoji so različne starosti po oddelkih in pasovih, ker
se postopno sekajo na golo in sečne površine zasajajo. Sestoji so
tukaj mnogo manj popašeni kakor v Črnem logu. Zato je grmovni
in zeliščni sloj večinoma dobro razvit. Med zelišči prevladujejo
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visokorasle rastline (Deschampsia caespitosa, Baldingera arundinacea, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Urtica dioica, Scrophularia elata, Impatiens noli tangere, Galium mollugo idr.), ki delajo
gozd teže prehoden. Najstarejši jelševi sestoji imajo 60 let (odd.
lid, 6/a in patronatski gozd) in merijo ok. 13ha. Del njihove
površine je izločen kot semenski sestoj za proizvodnjo kakovostnega semena črne jelše.
Mlade jelševe kulture prekrasno uspevajo, le da jih bohotni
plevel zadržuje v rasti, če jih ne trebijo pravočasno in izdatno.
Pogozdovanje z jelšo in jesenom ima tod vedno popoln uspeh.
Kdor pozna izviren način nabiranja jelševega semena, vzgajanja
sadik in njihovega presajanja na pogozdovalno površino, se ne bo
čudil popolnemu uspehu.
Vzdolž revirja Poiana poteka prekop, imenovan Črna voda.
Pozimi, ko je v prekopu nizka voda, jo logar zajezi na primernem
mestu, da se nabira jelševo seme, ki bogato naletava z obrobnega
drevja. Logar pobira jelševo seme z vodne površine s sitom in
ga neposredno vseje v provizorične matičnjake ob notranjem
bregu prekopa. Zemljo matičnjaka očisti plevela, nekoliko prekoplje in ogradi. Matičnjaki merijofle po nekaj kvadratnih metrov.
Jelševo seme najde v njih najugodnejše prirodne pogoje in v polni
meri kali, mladice se krasno razvijajo. Spomladi jih logar presadi
iz matičnikov v drevesnico, kjer postanejo godne za presajanje na
teren. Na sadikah vidiš, kako dobro se počutijo in kako so zdrave,
polne življenjske sile. To se opaža tudi na uspehu pogozdovanja
s črno jelšo, ki je popoln. Poleg navedenega načina nabiranja in
sejanja jelševega semena ter pravega časa in pravilnega sajenja
jelševih sadik je omembe vredna še neka okolnost, ki prispeva k
dobremu uspehu pogozdovanja. Razen redne, stalne drevesnice si
snuje umni logar tudi začasne, pomožne drevesnice manjše površine sredi gozdnih sestojev, čim bliže pogozdovalni površini.
Tukaj so vzgojene sadike najbolj pri roki in jih ni treba skoraj
nikamor prenašati. Tako je idealno izpolnjeno biološko načelo,
da naj bodo ekološki pogoji drevesnice kolikor mogoče enaki
ekološkemu okolju pogozdovalnega terena.
V Polanski šumi je vpliv talne vode vkljub prekopom še
vedno toliko izdaten, da ni opaziti kakega pešanja življenjske sile
jelševih sestojev zaradi pomanjkanja vode. Obhod po polanskih
jelševih gozdih je gozdarju v oddih in vzpodbudo spričo skoraj
poraznega vtisa, ki ga ustvarjajo Murska šuma, Črni log in Dobrovniški gozd.
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Razen Črnega loga in Polanske šume kot največjih in izrazitih
rastišč črne jelše srečujemo manjše površine tipičnih jelševih
rastišč še v Murski šumi, Dobrovniškem gozdu, Veliki Hraščici in
drugod, vendar so tamkajšnja rastišča zaradi spremenjenih vodnih
razmer močneje degradirana in jelševi logi slabšega uspevanja. V
Dobrovniškem gozdu je Rodmožanski prekop, zgrajen 1. 1918/19.,
skoraj uničil rastišče črne jelše in doba in so njuni sestoji življenjsko ogroženi; vprašanje konverzije je tam zelo pereče.
Ostanke nekdaj močno razširjenih jelševih in vrbovih logov
najdemo vsepovsod po prekmurski ravnini v obliki ozkih pasov
vzdolž rek, potokov, jarkov in poti za zaščito bregov proti vodnemu izpodjedanju in udiranju bregov, ali v obliki mejnih pasov
(živih mej) za razmejitev med kmečkimi posestvi in kmetijskimi
kulturami. Za razmejitvene namene, za senco okrog naselij in na
poljanah ter za zadrževanje vetrov služijo na bolj suhih tleh tudi
drevesni elementi dobovega in mešanega gradnovega — gabrovega
gozda. Ti mejni in zaščitni pasovi razdeljujejo prekmursko ravnino na značilne geometrične oblike, ustvarjajoč markantno pokrajinsko sliko, ki dela vtis večje gozdnatosti, kakršna je v resnici.
b) Stara, umirjena, bolj dozorela in zato bolj suha in humozna
aluvialna tla, ki jih voda ob povodnjih redkeje in le delno dosega
ter bogati z rodovitnimi blatnimi usedlinami, porašča dobov gozd.
Mlajša, povodnjim bolj izpostavljena ter zato bolj vlažna in manj
ustaljena tla so rastišče jelševih logov. Najmlajša, močno neustaljena, prodnato-peščena tla, izpostavljena 'neposrednemu vplivu
tekoče vode, pa naseljujejo v r b e i n t o p o l i , tvorec različne
združbe, ki pa so še malo raziskane. T a t o p o l i š č a in v r b i š č a
sestavljajo v glavnem črni in beli topol (Populus nigra, P. alba) in
razne vrbe (Salix alba, S. purpurea, S. triandra, S. amygdalina),
od katerih dosegajo nekatere prav postavno drevesno vzrast.
Njihova fitosociološka sestava se močno menjava v zvezi s talnimi razmerami. Že pri neznatnem zvišanju in ustaljenju tal se
pojavlja med temi mehkolesnimi vrstami drevje s trdim lesom
(brest, jesen, maklen, dob), nakazujoč prirodni progresivni razvoj,
ki poteka v tejle smeri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rečna gola prodišča in peščišča (z raznimi higrofilnimi zelišči)
vrbišča (vrbova grmišča)
topolišča (topolov — vrbov gozd)
jelšev log
dobov gozd
gradnov — gabrov gozd.
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3. M e š a n g o z d g r a d n a i n

gabra

Na bolj suhih tleh, ki leže zunaj območja stalnih poplav in
podvirnih vodâ, prehaja dobov gozd v m e š a n g o z d g r a d n a
i n g a b r a (Querceto-Carpinetum). — Meja med obema gozdnima tipoma ni ostra in mnogo je gozdnih zemljišč v Prekmurju,
ki jih poraščajo mešanice obeh gozdnih tipov z vsemi prehodi, ki
se približujejo sedaj bolj temu, drugič bolj drugemu tipu.
Mešan gozd gradna in gabra predočuje v Srednji Evropi zaključno vegetacijsko združbo (fitoklimaks), to se pravi tisto vegetacijsko obliko, ki je v ravnotežju z vladajočimi klimatičnimi
razmerami in se torej v bistvu ne razvija več. Ta bogata gozdna
združba obrašča ravnice, doline in gričevje do nadmorske višine
400—500 m. Ljubi nevtralna in zmerno kisla tla ter blage nagibe,
izogiba pa se apneno-dolomitnim in močno zakisanim tlom ter
strmim in suhim terenom. Je najbolj razširjen in gospodarsko
izredno važen gozdni tip srednjeevropskega nižavja. V subpanonskem obrobju Prekmurja s suhim podnebjem je na skrajni meji
svoje zemljepisne razširjenosti proti stepnim predelom Panonske
kotline in razvit v posebni (subpanonski) geografski varianti, ki
se razlikuje od tipične srednjeevropske oblike po svojem bolj
suhem (aridnem) značaju. Njene floristične in ekološke posebnosti
še niso raziskane. Večjih strnjenih površin tega gozdnega tipa
dandanes v Prekmurju in nikjer v Srednji Evropi ne najdemo več,
dasi je bil pred davnimi veki najbolj razširjena vegetacijska oblika.
Njegova tla namreč dajejo najrodovitnsjšo kmetijsko zemljo, kjer
krasno uspevajo poljske, travniške in druge kmetijske kulture.
Zaradi odličnih talnih lastnosti ter zaradi ugodne nižinske lege in
prijetne oblikovanosti talnega reliefa je človek ta gozdni tip najprej in.najbolj krčil. Nekdanja rastišča gradnovega — gabrovega
gozda zavzemajo dandanes človeška naselja z rodovitnimi polji in
sočnimi travniki. Ta relativna gozdna tla si je kmetijstvo osvojilo
najprej in v največjem obsegu. Gozd je ohranjen na njih le v
majhnih, pretrganih krpah, in sicer na slabših tleh, ki so za kmetijsko izkoriščanje manj primerna, deloma pa so se ohranili ti
gozdni ostanki tudi iz gospodarskih potreb kot zaloga za drva,
gospodarski les in steljo. Gosti senčni gozdički gradna in gabra
izboljšujejo slaba, degradirana tla in stopnjujejo njihovo proizvodno vrednost. Ta izboljševalna lastnost pripada zlasti gabru, ki
s svojo gosto rastjo dobro zasenčuje tla in ki z veliko količino
svojega hitro razkrajajočega se listja dela rodoviten blagi humus

GOZDNA V E G E T A C I J S K A SLIKA IN GOZD.NOGOJ1TVENI P R O B L E M I P R E K M U K J A

201

kakor malokatera druga drevesna vrsta. Zaradi intenzivnega izkoriščanja se goji ta gozd kot štorovec ali panjevec (nizek gozd)
s kratko obratovalno dobo (obhodnjo). Gaber in graden se pomlajujeta s semenom (generativno) in s poganjki iz panja (vegetativno). Slednji način obnavljanja je izdatnejši, ker zlasti gaber
v gostih šopih bujno odganja iz štora ter v kratkem času zasenčuje
gozdne jase in luknje, da se v njih ne razraste gozdni plevel. Kot
izrazito senčno drevo ozir. grm je gaber zelo primeren kot podrast (polnilni sloj) pod visokimi drevesnimi vrstami, ki zahtevajo
več svetlobe (hrast, brest, jesen). V takšni zmesi so njihova debla
ravna, visoka, stegnjena in čista. Preveč intenzivno izkoriščanje
v kratkih obhodnjah seveda močno izčrpava regeneracijsko in
produktivno silo takšnega gozda. V takšne degenerirane sestoje
z degradiranimi tlemi rada vdira robinija. Vso svojo življenjsko
silo razvije združba gradna in gabra v prekrasnih sestojih visokega
(semenskega) ali vsaj srednjega gozda (semenovec-štorovec) in v
tej obliki daje tudi največjo trajno gospodarsko korist. Visokih
in skoraj tudi srednjih gozdov gradna in gabra v Prekmurju ni
več. V vseh obratovalnih oblikah ima mešani gozd gradna in gabra
svojo zelo značilno dvoslojno zgradbo (dvoetažno strukturo):
hrast gradi kot hitreje rastoča in visokorasla vrsta gornji sloj,
gaber pa spodnjega. V gornjem sloju je sklep krošenj mnogo
redkejši kakor v spodnjem. V takšni drevesni zmesi in strukturni
obliki je gozdni prostor maksimalno in optimalno izkoriščen.
Graden in gaber dobro uspevata le v družbi, zlasti pa je graden
navezan na gaber in je brez njega njegovo uspevanje mnogo slabše
in njegov les tehnično manj vreden.
Po zložnih pobočjih Bukovniškega gozda in tudi v ravninskih
gozdnih kompleksih (Murska šuma, Velika Hraščica) srečujemo
manjše površine skoraj čistih mladih sestojev gabra, zelo gostih,
na rahlo pomešanih z brezo in trepetliko, v višjih legah tudi z
bukvijo in s cerom. Graden je v njih prav redek. Te gabrove
goščave, zelo potrebne redčenja, predočujejo težaven gozdnogojitven problem, kako pomagati gradnu (in ceru) do močnejšega
razvoja, da bi zgradil nadstojni sloj ter s tem izboljšal gospodarsko vrednost gozda po kakovosti in količini (problem enodobnega dvoslojnega gozda). Napaka je stara in najboljši čas za
gozdnogojitvene ukrepe ž« zamujen.
V širšem območju mešanega gozda gradna in gabra najdemo
slednjič še razne prehodne tipe ozir. bolj ali manj ustaljene razvojne štadije, ki so deloma prirodno pogojeni, večkrat pa tudi
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produkt gospodarskih ukrepov. Njihova površina je vedno precej
omejena, zato nimajo večje gospodarske vrednosti. Semkaj sodi
n. pr. v Murski šumi mešan gozd gorskega javora in bresta z
močnim prevladovanjem javora (50—75%), s podstojnim maklenom in redkim gabrom, v grmovnem sloju se pojavlja maklen z
bezgom (Sambucus nigra), v zeliščnem sloju pa prevladuje fagetalna flora.
V florisiičaem pogledu je mešan gozd gradna in gabra izredno
bogat in pester. V drevesnem sloju se mimo gradna (Quercus
sessiliflora) in gabra (Carpinus betulus) precej redno pojavljajo
divja črešnja (Prunus avium), brest (Ulmus campestris), maklen
(Acer campestre), gorski javor (Acer pseudoplatanus) in velelistna
lipa (Tilia platyphyllos); ponekod nastopata dob (Quercus pedunculata) in veliki jesen (Fraxinus excelsior), ki naznanjata
Tlažnejša tla in prehod v dobov gozd; pojavljanje cera (Quercus
cerris) in puhanca (Qu. pubescens) nakazuje suha tla in napoveduje prehod v nov gozdni tip — p a n o n s k i h r a s t o v g o z d .
Ta je po svoji sestavi najmanj poznan, ker je njegovo rastišče
skoraj v celoti spremenjeno v polja in pinograde, borni ostanki
tega igozda pa so zaradi pretiranega gospodarskega izkoriščanja
izgubili svojo prirodno obliko in so ohranjeni le v bornih, povsem
degeneriranih grmiščih. V Prekmurju inajdemo Ile rahle sledove
panonskega hrastovega gozda v toplih, suhih legah gričevnega
sveta; iz teh pičlih, skrajno degeneriranih ostankov, preplavljenih
po gozdnem plevelu in zlasti po robinji, seveda ni mogoče rekonstruirati le količkaj realno sliko prvotnega gozda.
Še pestrejši po svoji sestavi kakor drevesni sloj je grmovni
sloj mešanega gradnovega in gabrovega gozda... Najnavadnejši
grmovni spremljevalci tega gozda so leska (Corylus avellana),
navadni volčin (Daphne mezereum), trdoleska (Evonymus europaea), sviba (Cornus sanguinea), kalina (Ligustrum vulgare), glog
(Crataegus oxyacantha in Cr. monogyna) idr. Izredno bujna je
zeliščna vegetacija s prekrasnimi pomladanskimi cvetkami (trobentica, podlesna vetrnica, žafran, mali zvonček, pasji zob, rumenkulja, pljučnik idr.), ki vzcveto v zgodnji pomladi, ko sneg še ni
skopnel, in podeljujejo gozdu tako živahen in pisan pomladanski
aspekt. Prav zeliščni sloj pestrih cvetlic je tisti, po katerem moremo v tem gozdnem tipu razlikovati več podtipov (subasociacij),
slonečih na manjših razlikah v kemični sestavi tal (različna zakisanost tal itd.).
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gozd

Preko mešanega gozda gradna in gabra, ki sega iz ravnine na
gričevje, smo dobili zvezo z bukvijo. Bukov gozd je z mešanim
gozdom gradna in gabra v ožji sorodstveni zvezi (floristična in
ekološka sorodnost). V alpskem svetu prehaja gradnov — gabrov
gozd neposredno v bukovega, ki zavzema naslednjo višinsko
stopnjo (pas bukovja, Fagetum).
V Prekmurju je komaj možno govoriti o pravem bukovem
gozdu, ker so za njegov razvoj absolutne višine ozemlja prenizke
in subpanonsko podnebje presuho. Razen tega so bukvi nevarni
pozni pomladanski mrazovi, ki so tod prav pogosti. Bukov pomladek ogrožajo tudi suhe in dolgotrajne poletne suše. Bukev
zahteva za svoje dobro uspevanje boljšo, svežo, dovolj vlažno
zemljo, glede geološke podlage pa ni izbirčna ter uspeva na kaj
različni podlagi, da je le zemlja dovolj globoka in hranilna. Navedene ekološke pogoje za uspevanje bukve nudi goričko gričevje
le v omejenem obsegu, samo lokalno v najvišjih, hladnejših odsojnih legah z debelejšo, bolj vlažno peščeno-ilovnato zemljo. V
takšnih predelih raste bukev, vendar večinoma le v mešanih sestojih z gabrom, hrastom in borom, kjer absolutno ali samo relativno prevladuje. V kmečkih gozdih je bukev zaradi premočnega
izkoriščanja in velike talne degradacije skoraj izginila, ali pa le
bedno vegetira, medtem ko ima v bivših veleposestniških gozdih
razmeroma dobro rast in zdrav izraz. Ni dvoma, da je bila bukev
prvotno mnogo bolj razširjena kakor dandanes. Pregnalo jo je
pretirano izkoriščanje v zvezi z napredujočo talno degradacijo, ki
je pospeševala razširjanje drugih drevesnih vrst, posebno bora.
Zaradi večjih ekoloških zahtev, pozne fiziološke (spolne) zrelosti,
redke semenitve, pičlega semenskega obroda, težkega razširjanja
plodov in občutljivega pomladka je s postopnim poslabševanjem
življenjskih pogojev nazadovala in podlegala skromnejšemu, konkurenčno močnejšemu boru, čigar ekspanzijo je tudi človek sam
podpiral posredno in neposredno.
Po mnenju madžarskega botanika R. Soó-a (cit. po R. Scharfetterju, 1938, str. 20) sodi vse Prekmurje v področje bukovega
klimaksa (Fagion), ki sega na vzhod do črte: sotočje Mure
in Drave — Legrad — zahodna obala Blatnega jezera — Sobotišče
(Steinamanger) — Oedenburg. Vzhodno od te meje naj bi bilo
področje hrastovih gozdov. Navedena meja bukovih gozdov (v
najširšem pomenu) je spričo panonskega klimatičnega režima
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vsekakor problematična. Možno je seveda, da se pojavlja tam
bukev v zmesi drugih drevesnih vrst v lokalno ugodnih klimatičnih
pogojih, toda to verjetno ne bo več bukov gozd v ožjem pomenu
(Fagetum), marveč kaka skrajna varianta tega tipa. Že fitosociološke razmere v Prekmurju razodevajo, da smo tukaj na robu

Slika 3.
Kobiljski gozd
v Prekmurju
Redek primer dobro ohranjenega mešanega gozda
bukve (Fagus silvatioa L.)
n gradna (Quercus sessiliflora Salisb.) s primesjogabra (Carpinus betulus
L.) in rdečega bora (Pinus silvestris L.).

Panonske kotline, ki po svojih podnebnih pogojih ni ugodna za
razvoj bukovega gozda.
Bukev se je na večji površini najbolje ohranila v B u k o v r t i š k e m g o z d u , največjem gozdnem kompleksu, ki porašča
položen, zmerno gričevnat svet med Bogojino—Dobrovnikom—
Kobiljem—Prosenjakovci—Bukovnico—Vučjo gomilo, vključujoč
večje in manjše ' oaze kmetijskih zemljišč. Ze krajevna imena
(Bukovniški gozd, potok Bukovnica, vas Bukovnica) in številni
priimki Bukovec pričajo o bogastvu tega predela z bukvijo. Bukovniški gozd je bil star gozd z veliko lesno zalogo, ki ga je
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podjetje »Našička« v letih 1927—1938 posekalo na golo v površini
ok. 1500 ha in napravilo silno opustošenje. Domačini pravijo, da
se je "čutilo v zvezi z uničenjem Bukovniškega gozda poslabšanje
vremenskih razmer (večja suša, naraščanje hudourniškega delovanja in poplav). Gozdno zemljišče se je do danes že precej zaraslo, deloma je bilo zasajeno z rdečim borom, ponekod pa je tudi
precej podivjano. Mlado rastje je nujno potrebno čiščenja in pra'vilnega gojitvenega usmerjanja.
Iz prirodne obnove Bukovniškega gozda in iz študija gozdnega rastlinstva se da sklepati na prvotno sestavo gozda, ki je
bila v glavnem zmes gabra in gradna, v bolj senčnih in hladnih
legah je prevladovala bukev, na bolj pustih 'in suhih vrhovih in
pobočjih pa rdeči bor.
Obsežne površine bukovniških posek, posebno še po vrhovih
in pobočjih s plitkimi in zakisanimi tlemi, zarašča b r e z a , narahlo pomešana s trepetliko in drugim manjvrednim rastjem,
dušeč pod seboj plemenito gozdno rastje. Ta brezova grmišča,
ponekod skoraj čista, drugod močneje pomešana z raznimi grmovnimi in drevesnimi vrstami, pokrivajoč desetine in desetine hektarov strnjene površine, predočujejo svojevrsten gozdnogojitveni
in gozdnotehnični problem, čigar reševanje se zaradi zamujenosti
ne sme več odlašati. Uspeh gozdnogojitvenih ukrepov je odvisen
od cilja, ki si ga bo postavilo gozdno gospodarstvo. Ali bo namreč
reševalo gozdne kulture, posebno še borove, dušeče se pod brezo,
ki je veljala doslej za gozdni plevel; ali bo gojilo brezove gaje, ker
pomen breze zaradi tehnične in obrtne vrednosti njenega lesa
močno narašča; ali pa se bo slednjič našel kak način sožitja med
gozdnimi kulturami in brezovimi populacijami. Vsekakor nalaga
reševanje tega problema resno strokovno pripravo in premišljene
gojitvene ukrepe z določenim gospodarskim ciljem.
Lažji gozdnogojitven problem je na površinah, kjer se je
močno razrastla čista borova kultura, tvorec skoraj neprodirno
goščavo, potrebna previdnega čiščenja in redčenja ter načrtnega
spreminjanja v mešano kulturo.
Najmlajše poseke na gosto prerašča visoka trava š a š u l j i c a a l i l i s i č j i r e p (Calamagrostis), ki v suhem stanju dela
iz daljave videz zrele ovsene njive. Zaradi svojega silno gostega
koreninskega pleteža ima izredno konkurenčno moč in je zato
resna ovira za obnovo gozda, ki jo zadržuje dalje časa. Njena
življenjska sila sicer po 10—15 letih usahne, toda tla so tedaj že
močno izčrpana, izsušena in zapleveljena. Naseljuje se najrajši na

206

MAKS \V R A B E R :

dobrih, močnih tleh bukovega ali mešanega listnatega gozda po
gričevju in hribovju. Stare, zanemarjene poseke so temu gozdnemu
plevelu posebno dobrodošle. Zato je treba poseke kmalu pogozditi
in jih redno čistiti tega in drugega plevela. Skrajni čas je, da se
že preneha s staro prakso sečenj na golo, ki je prav v suhem polstepnem podnebju prekmurskega gričevja še posebno škodljiva
zaradi premočnega izsuševanja tal in njHiovega bujnega zapleveljenja, kar vse vodi k hitri degradaciji gozdnih zemljišč in k"
degeneraciji gozda. Opušča naj se vsaka sečnja na golo tudi na
majhnih površinah. Tudi naplojni način gozdnega gospodarstva,
ki glavnim gozdnim tipom v Prekmurju najbolj ustreza, more pri
previdnih sečnjah dovolj varovati gozdna tla pred razgaljenjem.
Po novejših izkušnjah gozdarske vede in prakse pa je možno tudi
s svetlobnimi in polsvetlobnimi drevesnimi vrstami gospodariti na
prebiralni način (skupinsko prebiranje), ki najbolje varuje gozdna
tla pred škodljivimi atmosferskimi vplivi.
Gojenje gozdov v polnih, strnjenih sestojih je v Prekmurju
važno tudi zaradi tega, ker tam preži na gozdne jase, praznine in
poseke še drug gozdu nevaren sovražnik — robinija. O njeni
gozdnogojitveni problematiki bomo govorili pozneje v posebnem
poglavju.
5. B o r o v i

gozdovi

Največji del Goričkega pokrivajo bolj ali manj čisti borovi
gozdovi, ki so za pokrajinsko sliko goričkega gričevja izredno značilni. V pisanem mozaiku se menjavajo gozdne površine s kmetijskimi zemljišči okrog čednih naselij in kmečkih domačij. Zdi
se ti, da je razdelitev gozdnih in kmetijskih zemljišč idealna. V
glavnem je res kar zadovoljiva in dobra. Spoznavanje goričkih
tal pa te prepriča, da je mnogo absolutnih gozdnih tal, to je takšnih,
ki jih more le gozd trajno varovati pred degradacijo in kjer more
le gozd trajno dajati najboljši gospodarski donos; sedanja gozdna
površina je torej skrčena pod ustrezni obseg. Kmetijske obdelovalne površine so zavzele domala vsa relativna gozdna tla in se
zajedajo deloma tudi v površine, ki bi po prirodoslovnih vidikih
razmejevanja zemljišč bolj pripadale gozdu. To je potrdila tudi
sama gospodarska praksa. V mnogih gozdnih predelih opaziš še
sledove nekdanjega'poljedelskega izkoriščanja — njivske robove
in ogone. Zaradi slabe donosnosti so namreč mestoma opustili
obdelovanje in njive pogozdili, ali pa so se same zarasle z borom,
ki je v tem področju vztrajen osvajalec praznih in izčrpanih tere-
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nov, v kolikor mu jih ne odjeda robinija. Zgodnja fiziološka zrelost, pogosta semenitev, obilen semenski obod, lahko seme, ki ga
veter raznaša v daljavo, hitro kaljenje in najskromnejše življenjske zahteve ga usposabljajo za uspešnega tekmeca med gozdnim
drevjem. Slabo gozdno in kmetijsko gospodarstvo, ki pri pretiranem izkoriščanju zemlje pospešuje pešanje in osiromašenje tal,
pa mu ustvarja pogoje za razširjenje.
Prvi bežen vtis, ki ga človek dobi pri pogledu na borove gozde„
je ta, da so prirodni (avtohtoni). Študij njihove vegetacije in razširjenosti to mnenje kmalu nekoliko spremeni. Ni dvoma o tem,
da je r d e č i b o r (Pinus silvestris) na Goričkem avtohtono drevo in da je bilo že v davni preteklosti važna, če ne glavna drevesna
vrsta panonskega obrobnega gričevja.
Rdeči bor je izrazito kontinentalna drevesna vrsta, ki dobro
prenaša suha in vroča poletja ter mrzle zime. Tudi proti poznim
in ranim mrazovom je zelo odporen. Ni čudno, da ima med vsemi
drevesnimi vrstami največjo zemljepisno razširjenost. Njegova
biološka odlika je v tem, da ima številne rastiščne rase, ki se
razlikujejo po morfoloških in še bolj po fizioloških lastnostih. Pri
umetnem snovanju borovih sestojev je treba zaradi tega posebno
paziti na izvor semena, upoštevajoč vse dobre in slabe lastnosti
semenjakov, ter odbirati tiste rase, ki danemu rastišču najbolj
ustrezajo. Mislim, da je p r e k m u r s k a ( p a n o n s k a ) r a s a
r d e č e g a b o r a primarno prav dobra, kakor se da sklepati iz
njenih morfoloških in fizioloških lastnosti, ali zaradi slabega
gozdnega gospodarstva je v stadiju degeneracije. Zato je potrebno,
da se posveča posebna pažnja izbiri semenskih dreves in sestojev,
da se dobre rasne lastnosti prekmurskega bora prenesejo na potomstvo ter z umnim gojenjem krepe, ne pa slabe.
Talne in podnebne razmere prekmurskega gričevja so zelo
ugodne 'za uspevanje rdečega bora, ki ima zaradi svoje ekološke
skromnosti in biološke odpornosti vse pogoje, da na slabih tleh
zmaguje nad zahtevnejšimi in občutijivejšimi drevesnimi vrstami.
Področje njegove razširjenosti in njegovega osvajanja so torej v
glavnem le absolutna gozdna tla, bodisi da so takšna primarno,
to je po svoji prirodni sestavi in strukturi, ali sekundarno, to je
zaradi poslabšanja (degradacije) v zvezi z nepravilnim gospodarskim izkoriščanjem. Neke vrste kolobarjenje v smislu periodičnega menjavanja gozdnih in kmetijskih kultur, ko se izrojene
rn izčrpane poljske površine opuščajo in prepuščajo gozdu, za
poljedelski obrat pa izkrčujejo spočite in rodovitnejše gozdne
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površine, je ostanek primitivne gospodarske izrabe površin, ki se
z intenzivacijo gozdarstva in kmetijstva opušča.
Prvotna površinska razširjenost rdečega bora na Goričkem
je bila gotovo.bolj omejena, kakor je dandanes. — V bolj ali manj
čistih sestojih je bor naseljeval najbolj pusta in suha zemljišča s
plitko in zakisano zemljo, kjer ga zahtevnejše drevesne vrste niso
mogle izpodriniti, na nekoliko boljših tleh pa se je mešal z avtohtonimi listavci (građen, cer, bukev, gaber, domači kostanj). Poleg
prirodnih pogojev, ki so pospeševali razširjanje bora, ga je tudi
človek neposredno razširjal s sajenjem na opuščenih kmetijskih
površinah, drugod pa posredno pospeševal njegov razmah na račun
listavcev.
Velik del borovih gozdov, ki dajejo sončnemu svetu prekmurske Goričke tako svojevrsten fiziognomski pečat, je torej antropogenega izvora. Razvili so se iz mešanih gozdov raznih listavcev
kot njihov degeneracijski štadij. Pretirano gospodarsko izkoriščanje je uničevalo občutljivejše in zahtevnejše listavce, na opešanih
in degradiranih tleh pa se je vedno bolj širil rdeči bor, ki je imel
v poslabšanih talnih pogojih biološko premoč nad ostalimi drevesnimi vrstami. Čim bolj so se slabšale talne razmere in pospeševale
širjenje rdečega bora, tem bolj je tudi suho in ostro subpanonsko
podnebje selektivno delovalo njemu v prid. Na skrajno slabih,
plitvih in osiromašenih, domala sterilnih tleh terciarnih prodov in
peskov, glinencev in skrilavcev se borovi gozdovi lahko ohranjajo,
ker jim zahtevnejše drevesne vrste ne morejo konkurirati. Izboljšanje talnih razmer in v zvezi s tem regeneracija gozda pa se ne
more pojaviti, dokler človek s svojim intezivnim izkoriščanjem
gozdnih površin vzdržuje slabo stanje tal in gozda.
Gorički borovi gozdovi so del širokega področja borovih
gozdov vzhodnoštajerskega terciarnega gričevja, ki tvori zahodno
obrobje Panonske kotline. Po mnenju fitogeografov (A. Hayek,
G. Beck, R. Scharfetter, E. Schmid) so se vsi ti borovi gozdovi
razvili pod človeškim vplivom iz prvotnih mešanih gozdov listavcev s primesjo rdečega bora in se vzdržujejo pod vplivom človekovega gospodarjenja.
Gorički gozdovi so v splošnem vsi zelo degradirani in denaturirani zaradi čezmernega gospodarskega izkoriščanja (sečnja,
steljarjenje, pobiranje suhljadi, paša). To velja še v posebni meri
za borove gozdove. Prav to pretirano izkoriščanje je spremenilo
mnoge prirodno mešane gozdove v čiste borove sestoje, ki vedno
bolj degenerirajo. Borove sestoje postopno sekajo na golo, s po-
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seke pospravijo vse odpadke in jo zasade z borom ali še rajši
prepuste prirodni zasemenitvi. Ker je bor izrazito svetlobno drevo,
so njegovi sestoji že precej pred sečno zrelostjo zelo redki in svetli.
Tla so zelo izpostavljena neposrednemu vplivu svetlobe in toplote,
kar povzroča njihovo zaraščanje s kislimi, ostrimi travami (Deschampsia Ïlexuosa, Molinia, Calamagrostis idr.), mahovi, lišaji, manj
vrednimi zelišči in vsakovrstnim grmovnim plevelom (vresje,
brinje, glog, trnoljica, krhlika itd.).
Prekmurske gozdove rdečega bora spremlja kaj zanimiva in
značilna talna flora, sestavljena povečini iz kseromorfnih in acidifilnih elementov, ki napovedujejo suha, izprana in močno zakisana tla: borovničevje (Vaccinium myrtillus), brusničevje (V. vitis
idaea), gozdni vrednik (Teucrium scorodonia), vresje (Calluna
vulgaris), zaspanček (Lycopodium complanatum), razne vrste rodu
zelenk (Pirola), okroglolistna lakota (Galium rotundifolium), srčna
moč (Potentilla erecta), navadni jetičnik (Veronica officinalis),
belkasta bekica (Luzula nemorosa), orlova praprot (Pteridium
aquilinum), vrste rodu relik (Cytisus), razni mahovi (Dicranum
scoparium, D. spurium) itd. V tej stalni rastlinski grupaciji je najredkejša in hkrati najznačilnejša rastlinska vrsta zelenček ali zimska hrušica (Chimaphila umbellata), arktični florni element, ki
sodi med najlepše in naj redkejše rastline slovenske flore.
G o z d n a p a š a , ki je seveda zelo borna in pičla, stanje
gozdnih tal močno poslabšuje, ker uničuje talno rastje, ki vsaj
nekoliko ščiti tla pred premočnim izsuševanjem in izpiranjem.
Posebno škodljiva je zgodnja pomladanska paša, ko so tla še
razmehčana in ruša neobrasla. Živina gozdna tla razhodi, uničuje
rastje in se v pomanjkanju hrane loteva gozdnega pomladka,
zlasti toliko pogrešanih listavcev.
Najhujšo škodo dela gozdu s t e l j a r j e n j e , ki se ponavlja
iz leta v leto. Vsi organski odpadki v gozdu (ostanki zelišč, listje,
suhi j ad, skorja idr.) imajo nalogo, da z razkrajanjem množe
plodno isprstenino (humus) ter bogatijo in izboljšujejo tla. Tvorba
sprstenine (humifikacija) je zadostna le v dovolj zaraslih, stalno
zasenčenih gozdih, kakršni borovi sestoji niso. Intenzivno steljarjenje, bolj podobno pometanju kakor grabljenju, odstranjuje iz
gozda vso nerazkrojeno organsko snov in pobira celo polrazkrojeni humus. Takšen način izkoriščanja gozdne stelje odkriva
gozdna tla do golega in jih osiromašuje, kvarno spreminja njihovo
fizikalno strukturo in kemično sestavo ter ruši mikrobiološko
ravnotežje gozdnih tal, ker povzroča kvarne spremembe v sestavi
14
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in delovanju talnih mikroorganizmov. Proces mehanične, kemične
in biološke degradacije tako razgaljenih gozdnih tal je v čistih
borovih sestojih še posebno nagel, ker je zaradi redkih borovih
krošenj vpliv atmosferilij na premalo zasenčena tla zelo močan,
skoraj neposreden. Na takšnih strukturno uničenih in biološko
omrtvelih tleh je seveda tudi prirodno pomlajevanje odpovedalo.
Seme ne najde ugodne podlage za kaljenje, klice in mladice pa
podlegajo neugodnim življenjskim pogojem. V kolikor se vkljub
vsemii ohranijo, imajo slabo življenjsko silo in životarijo. Takšen
pomladek pač ni zdrava podlaga za bodoči sestoj. Tako degeneracija sestoja nezadržano napreduje in so ti izrojemi sestoji na najboljši poti, da se spremene v tvorbe, podobne belokranjskim
steljnikom.
Suho in vroče panonsko ozračje in suhi panonski vetrovi do
skrajnosti izsušijo že sama po sebi suha tla. Prazna, zbita, neprepustna ter kakor lesen pod trda in gladka gozdna tla ne morejo
zadrževati padavinske vode. Ker redke krošnje premalo omiljujejo
udarno silo nalivov, ti še bolj splakujejo tla. Voda odteka curkoma in preden se tla dodobra namočijo in zmehčajo, je padavinska voda že odtekla v jarke, struge in doline ter odhitela proti
ravnini, kjer zaradi počasnega, vijugastega toka povzroča poplave.
Dasi v Goričkem ni hudourniških področij v pravem pomenu besede, imajo številni potočki in potoki, v suši večinoma prazni in
suhi, zaradi nenadnega naraščanja vode vendarle značaj hudournikov. Njihova tehnična ureditev bi bila težko izvedljiva in tudi
malo uspešna, izdatna in uspešna bi bila samo b i o l o š k a m e l i o r a c i j a d e g r a d i r a n i h g o z d n i h t e r e n o v na Gor i č k e m , od koder premnogi potoki napajajo Ledavo.
Biološka melioracija je izvedljiva s prirodno in umetno obnovo
opustošenih gozdov. V ta namen je potrebno:
a) da se opusti gozdna paša;
b) da se preneha z dosedanjo prakso steljarjenja in to vprašanje ustrezno uredi;
c) da se zadržuje ekspanzijska sila rdečega bora, njegovi čisti
sestoji pa kolikor mogoče preobrazijo v mešane, kjer bo imel bor
le podrejeno vlogo.
V suhih južnih legah naj se goji mešan gozd gradna—gabra ali
gabra—cera ali gabra—gradna—domačega kostanja, v hladnejših
severnih legah pa pretežno bukov gozd, pomešan z gabrom, gradnom, kostanjem, lipo, javorom, brestom, črešnjo. Rdeči bor prihaja v poštev kot primes mešanemu gozdu gabra—gradna—cera le
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bolj v suhih legah in na bolj plitkih tleh, mestoma tudi v mešanem
bukovem gozdu; na močno degradiranih in neplodnih tleh, kjer
žlahtni listavci spočetka ne bi uspevali, naj se goji bor kot predkultura, kjer bi se pozneje postopno uvajali razni listavci. Borove
kulture se v skupinah (gnezdih) podsejejo s semenjem listavcev,
zlasti bukve, ali podsade z njihovimi sadikami. Pod zasilno zaščito
borovih krošenj se razvija listnato podrastje, ki bolje zasenčuje
tla, jih gnoji z listjem in tal^o zboljšuje. V mnogih borovih sestojih
se opaža pod redkimi krošnjami bolje ali slabše razvit polnilni sloj
grmovja raznih listavcev. Ti so navadno ostanek nekdanjega mešanega gozda listavcev, ki so bili nasilno zatrti, ali pa so zaradi
opešanih tal degenerirali, redkeje pa so napovedovalci (pionirji)
progresivnega prirodnega razvoja gozdne vegetacije. — To dragoceno podrast listavcev je treba skrbno čuvati in v njenem razvoju
podpirati.
V tej zvezi je omembe vreden p o j a v o d p r t i h g o z d n i h
r o b o v , ki je važen gozdnogojitveni problem prekmurskih gozdov. Enovrstni in enodobni gozdovi, kakršni prevladujejo v Prekmurju, niso samo redki (šibke zarasti) in prazni (s pičlim polnilnim
slojem ali brez njega), marveč imajo tudi odprte, nezavarovane
robove. To dejstvo močno povečuje izsuševalni vpliv suhega
ozračja in suhih vetrov. Razen tega veter, ki skoraj neovirano
vstopa v notranjost sestojev, dobesedno pometa nezavarovana
gozdna tla, odnašajoč listje, suhljad in fine delce prsti. Odprti
gozdni robovi so nadalje tudi eden vzrokov, da v tolikšni meri
vdira v gozdove robinija, najhujši razdiralni element prekmurskih
gozdov. Zato je eden prvih uspešnih ukrepov za obnovo gozdov
zapiranje gozdnih robov z gostim listnatim grmovjem . (leska,
gaber, kostanj idr.), da se tako prepreči njihovo zaraščanje z
robinijo in »pometanje« gozdnih tal po vetru.
V zvezi z borom naj omenimo še poseben tip mešanega gozda,
ki je zelo značilen za določene predele Goričkega in ki predočuje
morda gospodarsko najboljši gozdni tip. To je m e š a n g o z d
b u k v e , b o r a i n g r a d n a , ki se mu primešavajo navadno še
gaber, domači kostanj, cer in še kak listavec. Količinski delež
glavnih treh drevesnih vrst je povprečno skoraj enak, toda ni
stalen. Menjava se v prid tej ali oni vrsti, pač v zvezi z menjavanjem mikroekoloških in mikroreliefnih pogojev, najbolj pa v
zvezi z intenzivnim gospodarskim izkoriščanjem. Opisani gozdni
tip ne more veljati za navadno prehodno zmes, nastalo iz mešanja
različnih tipov, marveč ga je treba imeti za samostojno, floristično
13*
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in ekološko dobro označeno rastlinsko združbo. V kolikor so nam
znane gozdno vegetacijske razmere Prekmurja, smo mnenja, da je
morda prav ta gozdni tip biološko najmočnejši in gospodarsko
najvrednejši. Drevje je v njem zdravo, čisto, visokorastno,
stegnjeno. Biološka sila tega gozdnega tipa izvira iz pestre zmesi
najboljših drevesnih vrst, ki optimalno izkoriščajo na vsak korak
menjajoče se ekološke pogoje ter v uravnovešenem sožitju — po

Slika 4.
Bukovniški gozd v Prekmurju
Mešan gozd gradna (Quercus sessiliflora Salisb.) in gabra (Carpinus betulus L.)
s primesjo bukve (Fagus silvatica L.) in rdečega bora (Pinus silvestris L.). Zaradi
močnega steljarjenja je gozd opešal, rast drevja je krivenčasta in nizka.

načelu medsebojnega tekmovanja in podpiranja — druga drugo
krepe. Na žalost je tudi ta gozdni tip precej degradiran in degeneriran. Priporočljivo bi bilo ta gozdni tip čim bolj pospeševati,
kjer koli so dani rastiščni pogoji za njegovo uspevanje. In takšnih
rastišč verjetno ni malo.
Omenjeni gozdni tip je najbolje ohranjen v Kobiljskem in
Motvarjevskem gozdu, drugod pa ga najdemo večinoma le v
fragmentih in .degradacijskih stadijih raznih stopenj in variant.
Gozd podobne sestave in strukture srečamo tudi ponekod v Slo-
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venskih goricah, vselej v podobnih ekoloških pogojih (hladnejše
senčne lege na zmerno nagnjenih pobočjih, globlja, bogatejša in
bólj sveža zemlja). Iz tega bi mogli sklepati, da je bil ta gozdni
tip nekoč mnogo bolj razširjen in da je morda tvoril celo prevladujoči tip gozda po Goričkem in sosednih predelih predpanonskega
gričevja.
Ui
Obnova in nega gozdov s ciljem, da se čimprej doseže rastiščnim pogojem ustrezna in gospodarsko donosna gozdna vegetacija, ni samo v interesu gozdarstva, marveč prav tako tudi
kmetijstva. Izboljšanje degradiranih in denaturaliziranih gozdov
na Goričkem je za kmetijsko melioracijo prekmurskih ravninskih
predelov) primarna, najvažnejša zadeva ter uspešnejše sredstvo
kakor osuševalna dela oziroma obrambni nasipi proti poplavam
in razbremenilniki za omiljenje povodnji. ,ZIo je treba zgrabiti pri
korenini, pa bodo slabe posledice same prenehale. Obnovljeni in
urejeni prirodni gozdovi bodo zadrževali padavinsko vodo in
izenačevalno vplivali na vodni režim, istočasno pa bodo dajali
mnogo boljši donos v lesu ter več in boljše stelje, katere pobiranje se mora pravilno urediti.
6. P r o b l e m

robinije

Ni mogoče podati vegetacijske slike Prekmurja in obravnavati njegovih gozdnogojitvenih problemov, ne da bi se dotaknili
robinije. R o b i n i j a (Robinia pseudoacacia), nepravilno imenovana tudi akacija, v prekmurskem jeziku pa križovec, je doma iz
Sev. Amerike, od koder so jo prinesli v Evropo v 17. stoletju.
Razširjala se je po vsej Evropi kakor nobena druga tuja drevesna
vrsta in se tako rekoč že udomačila. V ravninskem in gričevnatem
svetu Podravja in Pomurja se je rob ini j a že tako razširila, da
prispeva svojo značilno potezo k pokrajinski sliki. Tudi gojitelj
gozdov ne more več ifci mimo robinije, ki jo srečuje nâ vsak korak
in ki z nezadržano silo osvaja gozdna zemljišča. Na tem mestu
hočemo na kratko obravnavati problem robinije z vidika gozdne
biologije, ki je v prvi vrsti merodajen za umno in smotrno gojenje
gozdov. S tega stališča je robinija negativen gozdni element,
plevel, ki je za prekmurske gozdove spričo njihovega slabega
biološkega in gospodarskega stanja skrajno nevaren. Močno
prodiranje robinije v degradirane, biološko oslabljene gozdove je
gotovo eden najbolj kričečih problemov prekmurskega gozdarstva,
ki neposredno sili k ukrepanju.
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Beseda »plevel« ima v gozdarstvu relativen pomen in naj bi
se uporabljala s pridržkom. Na splošno se označuje s tem imenom
vse tisto gozdno rastje, ki ovira razvoj gozdnega naraščaja in ki
za praktično gospodarstvo ne nudi neposredne koristi. V gozdni
plevel sodi prvenstveno razno gozdno grmovje in grmičje, redkeje
tudi posamezne drevesne vrste, med zelišča pa zlasti razne trave,
ki s svojo gosto rušo preraščajo gozdna tla in ovirajo pomlajevanje gozda. Vrsta takšnih »gozdnih plevelov« je seveda precej
dolga in se seznam gozdnih plevelov tudi nekoliko menjava. Lesna
industrija in lesna kemija odkrivata vrednost nekaterih gozdnih
elementov, ki so veljali doslej za plevel. Gozdar bo v zadregi,
ali naj n. pr. brezo, jelšo, trepetliko in nekatere' druge lesnate rastline še imenuje gozdni plevel spričo naraščajoče tehnične vrednosti
njihovega lesa.
Takšno gledanje je enostransko in ni v skladu z biološkim
pojmovanjem gozda, po katerem imajo tudi gojitveno nezaželene
in gospodarsko ničvredne vrste svoj pozitivni pomen v biologiji
in ekonomiji določenega gozdnega tipa. Za biologa je gozdni
plevel drevo ali grm ali zelišče, ki po svojih bioloških in ekoloških
lastnostih ne sodi v določeno gozdno združbo, ker s svojo prisotnostjo razdiralno deluje na prirodno sestavo fitocenoze, moteč
njeno življenjsko harmonijo in rušeč njeno biološko ravnotežje.
Plevel je torej gozdni element, ki
prirodnemu gozdu po svojih
življenjskih lastnostih tuj in škodljiv.
V to biološko skupino gozdnih plevelov štejemo predvsem
razne drevesne vrste, ki se zaradi nepravilnega gospodarjenja
prirodno širijo v gozdu, ali pa umetno uvajajo na neustreznih
rastiščih. Pojavljanje grmovnega in zeliščnega plevela je samo
naravna posledica slabih gospodarskih ukrepov, kajti drevo kot
najmočnejši gozdni element ustvarja življenjske pogoje za rast
biološko manj močnih in sociološko podrejenih grmov in zelišč.
Tako prihajamo do ugotovitve, ki bo zlasti gozdarja presenetila
in se upirala njegovemu utilitarističnemu pojmovanju glede vrednosti gozdnega drevja, da je n. pr. smreka na rastišču mešanega
gozda gradna in gabra gozdni plevel, ker kvari zemljišče tega
gozdnega tipa in ruši njegovo biološko ravnotežje, ovirajoč tako
njegov razvoj oziroma njegovo obnovo. Prav v tem primeru pa
vidimo, da dobiva pojem gozdnega plevela poleg svoje kvalitativne
vsebine tudi svoj kvantitativni obseg. Redka primes smreke tudi
na neustreznem rastišču še ne vpliva kvarno na prirodno fitocenozo.
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Takšna definicija gozdnega plevela bi bila biološko upravičena
in utemeljena. Ker pa je pojem plevela v gozdarstvu že ustaljen
v gojitvenem in gospodarskem smislu in ker se nasprotno v biološkem smislu navadno ne uporablja, bi bilo morda bolje govoriti
o biološko neustreznih rastlinah in ne o »plevelu«.
In v tem nakazanem biološko-sociološkem smislu zasluži robinija Iv polni meri naziv gozdnega plevela. Ta obsodba robinije
velja posebej za gozdne razmere Prekmurja, v splošnem pa bo
veljala verjetno tudi za druge slovenske pokrajine. Plevel je
namreč gozdu tem nevarnejši, čim bolj se rastiščne razmere približujejo stepi in čim bolj prevladuje v gozdu svetlobno drevje,
ki tla slabo zasenčuje. Takšne rastiščne in goznogospodarske razmere vladajo v Prekmurju. Na pustih, degradiranih gozdnih zemljiščih prekmurskega gričevja je sicer med domačimi drevesnimi
лrstami rdeči bor po svoji skromnosti konkurenčno najmočnejše
drevo, ki se tudi najbolj razširja po naravi in s človekovo pomočjo,
toda areal njegovega razširjenja je. vendarle dovolj omejen, ker
ga na boljših tleh druge drevesne vrste premagajo. Robinija pa
je po svoji življenjski skromnosti- in žilavosti ter po posebnih
bioloških lastnostih konkurenčno nadmočna skoraj nad vsemi
domačimi drevesnimi vrstami, če dobi v njihove sestoje dostop z
umetnim vnašanjem ali pa s prirodnim osvajanjem gozdnih
praznin. Tako preplavlja slaba in dobra gozdna zemljišča, izpodrivajoč in uničujoč pod seboj in okrog sebe vse plemenito domače
rastje. Njen plen postajajo enako kmetijska kakor gozdna tla,
nižavje in gričevje, suho in vlažno, siromašno in bogato zemljišče.
Odlikuje se po svoji občudovanja vredni življenjski sili, nepremagljivi osvajalni moči in žilavi vztrajnosti. S prostora, ki ga je
osvojila, jo je praktično skoraj nemogoče pregnati in omogočiti
rast drugemu drevju. Razmnožuje se s semenom (generativno),
ki ga začenja roditi že zgodaj (v 5.—6. letu) in ga bogato rodi
vsako leto, raztresajoč ga po bližnji okolici, ter s poganjki iz panja
in korenin (vegetativno). Prav v vegetativnem razmnoževanju je
mjena največja moč. Ne sekira ne ogenj ji ne prideta do živega,
saj do neke mere celo pospešujeta njeno bohotno razraščanje. Če
jo posekaš ali požgeš, bo pognala iz panja gost šop poganjkov,
ki dosežejo neredkokdaj v enem letu 5—6 m dolžine. Če izkoplješ
panje, bo pognala iz korenin. Ko jo boš uničeval na enem mestu,
se ti bo razkošatila drugod na večji površini. Ker dobi premoč,
ustvarja prave džungle, neprehodne za človeka in žival. Spočetka
se v tej goščavi zaduši vsako rastje, pozneje pa se začno robinijeve
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krošnje redčiti in pod njimi se razrašča travna ruša in ničvredno
grmovje, le redkokdaj žlahtno gozdno drevje. Njena slaba stran
je v tem, da je les mladih poganjkov zelo krhek in da so poganjki
zaradi bujne rasti le slabo prirasli k panju. Zato jih vetrovi in
zgodnji ali vlažen sneg močno polomijo in potlačijo, ker je seveda
spet v kvar morebitnemu rastju.
Edina uspešna obramba proti nasilni ekspanzivnosti robinije
so dobro negovani mešani prirodni gozdovi s polno zarastjo, dobro
razvitim polnilnim slojem in z zaprtimi robovi. Na žalost pa
takšnih gozdov v Prekmurju skoraj ni. V premočno preredčene
in opešane gozdove svetlobnih vrst (bor, graden, cer, dob) z razgaljenimi tlemi in z odprtimi robovi, kakršnih je prav v Prekmurju
največ, vdira od vseh strani nasilna robinija in napolnjuje njihove
praznine. Nezadržano prerašča zanemarjene kmetijske površine
in vsepovsod preži ob robu gozda in na gozdnih jasah, da si osvoji
njegove praznine. Za tla ni izbirčna in uspeva kjer koli v nižavju
in po gričevju, le podvodna in poplavna zemljišča ji manj ugajajo,
najbolj pa ji prijajo rahla, nekoliko sušna peščeno-ilovnata tla.
Po sončnem gričevju Goričkega srečujemo velike površine mladega robinijevja, ki se širi na vse strani, osvajajoč degradirane
gozdove, ter pomeni zelo resno oviro za obnovo gozdov. Tudi po
prekmurski ravnini je robinija močno razširjena, aH tukaj bolj po
negozdnih zemljiščih.
Mimo ugodnih prirodnih pogojev za razširjanje robinije je
njen razmah v veliki meri pospeševal človek sam z neposrednim
sejanjem in sajenjem. Po dosegljivih podatkih je samo bivša banovinska gozdna drevesnica v Murski Soboti v letih 1934—1938
oddala nad 200.000 robinijevih sadik. Robinija se tudi še dandanes
vzgaja po prekmurskih drevesnicah in posa j a na terene, kamor ne
sodi. Biološki vidiki dovoljujejo uporabo robinije za pogozdovanje
terenov določene kakovosti, kjer more prav dobro služiti: absolutno sterilna zemljišča, ki jih robinija kot metuljnica z dušičnimi
gomoljčki na koreninah polagoma izboljšuje; gibljivi tereni (gibljivi pesek, plazišča, melišča, prodišča, železniški nasipi), ki jih
robinija utrjuje, in morda še kje. Povsod naj se uporablja le kot
predrast (predkultura) za meliorativne namene, pa še tedaj je
potrebna velika previdnost zaradi njene ekspanzivne in konkurenčne sile. Treba jo je pravočasno krotiti in prej ali slej odstraniti, ko je opravila svojo koristno službo, sicer se ta sprevrže,
v nasilno gospodarjenje, ki mu človek ni več kos.
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Južnofrancoski gozdarji, ki so nekoč pospeševali robinijo za
obnovo gozda na ogromnih površinah absolutno degradiranih tal,
si belijo glave, kako naj ukrote to gozdno pošast, ki jim hoče
uničiti borne ostanke gozdne vegetacije. Enake skrbi tarejo
madžarske in avstrijske gozdarje, kjer se je robinija v Panonskem
nižavju preveč razpasla in sedaj nezadržano prodira proti, zahodu
v obmejne avstrijske predele. Podobne stvari doživljamo z robinijo tudi po raznih krajih Slovenije, kjer ima robinija ugodne
pogoje za uspevanje. Tako so n. pr. v predelu Vadaršček—Kralješček blizu Vadarcev na Goričkem i. 1938. posekali mešan
bukov—hrastov—borov gozd in poseko 1. 1943. pogozdili z robinijo,
ki je ne morejo več ukrotiti. Že priroda sama in pa stanje prekmurskih gozdov nudita robiniji preveč možnosti za razširjanje,
kaj bi jo še umetno pospeševali! Najbolj pospešuje robinijo
kmečko gospodarstvo zaradi izredno hitre rasti in tehnične
vrednosti njenega lesa, ki se izvrstno uporablja za kurivo, vinogradniško kolje, obrtne potrebe itd. Po nižavju Ravenskega in
Dolinskega vidiš velike robinijeve nasade različne starosti, obsegajoče desetine in stotine hektarov, skrbno čiščene in redčene,
toda 'ti »gozdovi« delajo vtis najbolj praznega in pustega vegetacijskega tipa, ki ne sodi h gozdu, marveč k travniški kulturi,
uporabljani za sadovnjak. V očeh prirodoslovca in gozdnega gojitelja ima pristna domača gozdna vegetacija v svoji prirodni sestavi
prednost pred sleherno tujo drevesno vrsto, posebej še pred t u j o
gozdno navlako, kakršna je robinija.
Slednjič se je po bridkih izkušnjah z umetnimi monokulturami
domačih drevesnih vrst uveljavila v gozdarstvu težnja po gojenju
prirodno mešanih gozdov kot biološko bolj zdravih in trajno bolj
donosnih. Ali naj sedaj pospešujemo tujo drevesno vrsto, ki ima
najboljše 'lastnosti, da ustvarja monokulture z uničenjem domače
gozdne vegetacije kakor nobena druga drevesna vrsta? Kdo bo
obvladal ekspanzijsko silo te nasilne gozdne vsiljivke? Kaj nam.
bodo nudili njeni »gozdovi« v zameno za les plemenitih domačih
drevesnih vrst? Samo hitro rast ozir. velik prirastek v lesu? Ta
traja le nekaj časa, potem pa se robinija tudi izčrpa in opeša. Z
njo vred pa se izčrpajo in opešajo tudi tla do tolikšne mere, da
je njihova obnova težavna in dolgotrajna. Končno ne smemo pozabiti, da imamo za vsestransko uporabnost robinijevega lesa
dostojne in enakovredne nadomestke v domačih drevesnih vrstah.
Za obrtne namene služijo gaber, hrast, bukev, javor, maklen idr.,
za rudniški les borovina, za vinogradniško kolje domači kostanj.

2 l g

MAKS \V R A B E R :

Prav d o m a č i k o s t a n j (Castanea vesca) je tisto plemenito domače gozdno drevo, ki bi ga bilo treda bolj pospeševati
po goričkih gričih, kjer so mestoma ugodni pogoji za njegovo
uspevanje. Razširjen je širom po Goričkem, vendar samo v majhnih količinah. Domačini pravijo, da so kostanj izsekali za kuhanje kovaškega oglja. Zaradi proizvodnje tanina pomen domačega
kostanja močno narašča. Zato bi bilo tudi s tega stališča priporočljivo, da se pospešuje gojenje domačega kostanja. Za njegovo
uspevanje so potrebna nekoliko globlja, zakisana in bolj vlažna
tla, torej tereni, kjer uspeva tudi mešani gozd bukve — gabra —
gradna — bora. V Slovenskih goricah uspeva zelo dobra rasa
domačega kostanja, ki bi se naj gojila tudi po Goričkem, kjer so
podobne talne in podnebne razmere. Domači kostanj naj bi se
gojil kot primes mešanemu gozdu listavcev. Razen lesa in tanina
daje kostanj za prehrano koristne plodove.
S stališča gojenja gozdov moramo odklanjati vsako aktivno
pospeševanje robinije kot skrajno nevarnega gozdnega plevela,
njeno prirodno ekspanzivno silo pa kolikor mogoče brzdati in jo
prisiliti v določene terenske meje. Važna in nujna naloga gozdarske znanosti in prakse pa je, da preučita in preizkusita biološke
in tehnične možnosti zatiranja robinije na terenih, kjer dela več
škode kakor koristi, ter sredstva za uspeštoo obrzdanje njene
neugnane narave, ki bo na pravem mestu dobro služila, sproščena
pa slabo gospodarila.
7. S m r e k o v i

nasadi

Med našim gozdnim drevjem ima smreka v Prekmurju najmanj domovinske pravice, ker prav panonski kliimatični tip
najmanj ustreza njenim ekološkim zahtevam. Splošna manija sajenja smreke vsepovsod brez ozira na prirodne rastiščne pogoje,
ki je pred desetletji obvladovala srednjeevropsko gozdno gospodarstvo, je v manjši meri zajela tudi prekmursko gozdarstvo. V
večji meri in v strnjenih kompleksih 'so sadili smreko veleposestniki, v manjši meri in bolj raztreseno pa tudi kmečki posestniki.
V letih 1934—1938 je izdala bivša banovinska drevesnica v Murski Soboti ok. 152.000 smrekovih sadik. S temi sadikami so mogli
zasaditi ok. 25 ha zemlje samo na kmečkih posestvih, kajti veleposestva so imela svoje lastne drevesnice. Razen banovinske drevesnice v Murski Soboti so oddajale sadike še razne zasebne drevesnice, o katerih nimamo podatkov. S smreko zasajena površina
je bila torej na kmečki in veleposestniški zemlji prav znatna.
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Kvarni vpliv smreke na neustrezno gozdno rastišče prihaja
do izraza posebno v večjih čistih nasadih, medtem ko v mešanih
kulturah listavci vpliv smreke omiljujejo. Tudi smreka sama po
hitri začetni rasti peša in hira. Mlade smrekove kulture se suše
in propadajo, starejši smrekovi sestoji pa izgubljajo vso življenjsko odpornost in postajajo žrtev združenega napada raznih bolezni in škodljivcev. Nobena skrb jih ne bi mogla več rešiti propasti. Gozdar naj čim bolj pospešuje njihovo postopno odstra-

i

•

•
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Slika 5.
Vučja gomila v Prekmurju (Goričko)
V ozadju mešan gozd bukve (Fagus silvatica L.), gradna (Quercus sessiliflora
Salisb.) in rdečega bora (Pinus silvestris L.). — Spredaj velika poseka istega
gozda z degradiranim in podivjanim zemljiščem.

nitev s primerno premeno (konverzijo) v ustrezen gozdni tip. Namesto smreke daje bor zadostno količino dobrega tehničnega lesa.
Večje površine smrekovih monokultur so blizu Motvarjevcev, okrog Gornje Lendave, v Doliču, Korovcih, Bodoncih in
morda še kje, manjše površine pa so raztresene širom Goričkega.
Marsikje se pojavlja smreka samo kot primes v mešanih gozdovih. Starost smreke v čistih nasadih je ok. 40—50 let. Uspevanje
smreke v čistih kulturah je ponekod slabše (Bodonci, Motvarjevci), drugod boljše (Dolič, G. Lendava), v splošnem še kar zadovoljivo, v primeri z njenim dobrim uspevanjem v drugih nižin-
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skih predelih, kjer je podnebje hladnejše in vlažnejše (Gorenjska
ravnina), pa je vendarle slabo. Vzrok temu je brez dvoma v neustreznem subpanonskem podnebju s pičlimi padavinami, suhimi vetrovi in dolgotrajno sušno dobo. Lokalno seveda vplivajo
na uspevanje smreke tudi talni pogoji in gozdnogospodarski
ukrepi (čas in način saditve, čiščenje, redčenje, paša).
O genetičnih vplivih, ki ustvarjajo biološko podlago gozdnim sestojem, tukaj ne bomo govorili, ker je prenašanje smrekovega semena ozir. smrekovih sadik (vsaj primarno) višinskega izvora v bistveno različne nižinske predele že v temelju zgrešeno
in protinar^vno ter mora nujno voditi do degeneracije drevesne
vrste. Če bi se že dalo zagovarjati gojenje smreke v nižinah z
zgolj gospodarskega stališča (zadovoljiva rast, dober prirastek
lesne mase, uporabnost lesa itd.), govorijo važni in tehtni biološki razlogi odločno proti nižinskim smrekovim nasadom v čistih
kulturah. Biološki vidiki namreč v prvi vrsti odločajo o trajnosti
gozdne proizvodnje glede kakovosti in količine. Mimo že omenjenih genetičnih vidikov, ki so osnovne važnosti, se pojavljajo
prav v zvezi s smreko še posebni biološki faktorji, ki tako rekoč
neposredno odločajo o obstoju nižinskih smrekovih monokultur.
Množično pojavljanje in hitro širjenje s m r e k o v e o s i c e
(Lygaeonematus abietum) uničuje smrekove monokulture vseh
starosti na velikih površinah. Tako oslabljeni smrekovi sestoji
postajajo lahek plen l u b a d a r j e v (Ipidae), ki jim zadajajo zadnji -udarec. Opustošenje smrekovih monokultur v Prekmurju po
smrekovi osici in lubadarjih je v splošnem predejšnje in narekuje
ponekod (Motvarjevci, Bodonci) nujnost neposrednih gozdarskih
ukrepov v smislu premene sestojev v ustrezne mešane gozdove.
N a j se v tej zvezi dotaknemo vprašanja g o z d n i h d r e v e s n i c v Prekmurju. V njih se gojita največ bor in smreka.
Smreke je preveč vsaka sadika, bor pa naj se goji tudi samo v
toliko, da si z njim pogozde prazne in neplodne goljave za predkulturo, ki jo bodo pozneje po možnosti nadomestili listavci. V
drevesnicah naj se goje v pravilnem količinskem razmerju prekmurskim rastiščem ustrezajoči domači in nekateri tuji listavci,
v kolikor se njihovo pospeševanje ne bo vršilo s setvijo semena
na terenu. V smislu nauka o genetiki, predvsem njegovih zahtev
glede izvora (provenience) in izbora (selekcije), naj se nabira semenje za drevesnice v domačih, dobro uspevajočih sestojih, kjer
je paziti na biološko in tehnološko kakovost semenskih sestojev, drevesnih skupin in posameznih dreves - semenj ako v.
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Opušča naj se vsako naročanje gozdnega semenja in gozdnih
sadik iz drevesnic v drugih predelih Slovenije, enako pa seveda
tudi vsako razpošiljanje semenja in sadik v druge pokrajine. Prekmurje naj si samo vzgoji zadostno število sadik iz kakovostnega
semenja domačega drevja. Po načelih sodobne genetike naj bodo
drevesnice glede na različne rastiščne razmere po možnosti ločene
za nižinske in gričevne predele.
T o so biološki pogoji za uspešno obnovo in premeno prekmurskih gozdov.
8. T u j e

drevesne

vrste

Proti koncu prejšnjega stoletja se je evropsko gozdarstvo
močno ogrevalo za tuje drevesne vrste, ki so jih uvajali v gozdne
sestoje. Pri izbiri drevesnih vrst so vodili gozdarje poleg raznih
amaterskih nagibov predvsem določeni gospodarski cilji. Iz te
dobe izvirajo tudi prvi nasadi tujerodnih drevesnih vrst na Slovenskem.
Prekmurski nasadi gozdnih eksot so mlajšega nastanka, izvirajoč v glavnem iz razdobja med obema svetovnima vojnama.
Večje golosečne površine v nižinskih predelih Prekmurja so zasajali s tujimi hitrorastnimi listavci, predvsem s kanadskim topolom, ameriškim jesenom in črnim orehom. Sadili so jih povečini
v čistih sestojih, redkeje mešane med seboj in z domačim drevjem. Spričo dejstva, da nasadi navedenih eksot v splošnem slabo
uspevajo in da ponekod celo propadajo, je postalo njihovo gojenje in pospeševanje kočljiva in problematična zadeva, ki jo je
treba temeljito preučiti z biološkega in ekološkega vidika.
a) Med tujimi hitrorastnimi listavci uživa širom sveta največji sloves in najboljše priznanje k a n a d s k i t o p o l (Populus
canadensis) s svojimi mnogoštevilnimi zvrstmi ali rasami, ki se
vse odlikujejo po izredno hitri rasti in veliki prozvodnji lesa,
uporabnega za najrazličnejše tehnične in industrijske namene.
Zato pospešujejo kanadski topol in mnoge druge topolove vrste
z vsemi sredstvi zlasti v državah, kjer močno primanjkuje lesa.
Prekmurski poplavni in podvodni predeli so ugodno rastišče
za tuje topolove vrste in rase. V Murski šumi je precej površine
posajene s kanadskim topolom, manjši nasadi .so tudi drugod.
Kanadski topol je tod v začetku zelo dobro uspeval. V 23-letnem čistem nasadu je dosegel višino 20—25 m in v prsni višini
debelino 25—30 cm. Že več let pa ti topolovi nasadi hirajo in se
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vedno več dreves suši. Ponekod so ti nasadi že čisto preredčeni
in jih čaka samo še končni posek, ker zanje ni več rešitve. S čim
naj zasadimo nastale praznine, ki jih bohotno prerašča pozna
zlata rozga ali »divja konoplja« (Solidago serotina), tvorec do
2 m visoke, kakor konoplja goste populacije, skozi katere se komaj prebiješ?
Zdravstveni pregled nasadov kanadskega topola jeseni 1949
(prof. Kovačevič — Zagreb) je ugotovil, da se skoraj vsako drevo
v vrhu suši in da so tudi na videz zdrava drevesa napadena po
ličinkah različnih vrst topolovih škodljivcev. Glavni vzrok slabega uspevanja kanadskega topola in njegove slabe biološke odpornosti je po vsej verjetnosti prepičla talna vlaga in izostajanje rednih poplav, Biološko oslabljeno drevje napadajo nato razni žuželčji škodljivci. Talna suša kot primarni vzrok povzroča
fiziološko slabljenje kanadskega topola, škodljivci pa verjetno
kot sekundarni pojav povzročajo njegovo sušenje. Možno pa je
seveda, da poleg vodnih razmer tudi kemična sestava in fizikalna
struktura tal ne ustrezata kanadskemu topolu, ker je bilo ugotovljeno, da so bila tudi drevesa, ki so imela dovolj talne vlage,
napadena po istih škodljivcih.
Kanadski topol ima ok. 25 različkov in ras. Morda bi se katera druga rasa bolje obnesla na tem rastišču in pokazala večjo
odpornost proti številnim škodljivcem.
b) Tudi a m e r i š k i j e s e n (Fraxinus americana) je v našem Pomurju precej razširjen (Murska šuma, Črni log). Izkušnje
s tem gozdnim tujcem pa niso preveč razveseljive in ga ne priporočajo za pospeševanje. V mladosti sicer hitro raste in prehiteva domači visoki jesen (Fraxinus excelsior), od katerega je
tudi odpornejši proti mrazu, toda deblo se mu zgodaj močno
razveji in rast mu postaja počasnejša. Domači jesen ga slednjič
v rasti dohiti in prehiti, po svoji tehnični vrednosti pa močno
presega.
Zanimiva je ugotovitev, da dela v Črnem logu voluhar veliko
škodo mladim nasadom ameriškega in domačega jesena, ki jima
pri dnu obgrizuje deblo v kolobarju, širokem 10 do 20 cm. Obgrizovanje skorje je včasih samo površinsko, včasih pa sega do
lesa, da se jesen suši. Izjemoma napade voluhar tudi brest in
maklen.
Gojenje in pospeševanje tujega ameriškega jesena ni priporočljivo in ne gospodarsko, ker ga domači veliki jesen po kako_ vosti presega. V nižinskih predelih prekmurskih gozdov raznega
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vegetacijskega tipa (zlasti dobovi in jelševi gozdovi) ima domači
jesen optimalne rastne pogoje ter dosega v njih prekrasno vzrast,
sijajna debla in velik prirastek.
c) Č r n i o r e h (Juglans nigra) je ameriška eksota kakor
obe prejšnji. Raste zelo hitro, zasenčenja ne prenaša, proti škodljivcem je odporen. Daje les odlične kakovosti, uporaben predvsem v mizarstvu, podoben lesu domačega oreha (Juglans regia),
ki pa ga ne dosega. Proti mrazu je odpornejši od domačega oreha.
V sklenjenem sestoju, zlasti mešanem, ima ravno, polnolesno deblo,
ki pa se na prostem močno razveji in razkošati. Ljubi globoka,
rahla, sveža in vlažna tla, slabo pa prenaša poplavno in močvirno
zemljišče. Zato v Murski šumi ne uspeva dobro in se njegovo
gojenje ne priporoča.
č) V manjših količinah je razširjen v Prekmurju tudi r d e č i
a l i a m e r i š k i h r a s t (Quercus rubra), ki je med gozdarji zelo
priljubljena, gozdnogojitveno in gospodarsko pomembna eksota.
V ekološkem pogledu je skromnejši od domačih vrst hrasta, prenaša tudi več sence in je odpornejši proti mrazu, v rasti pa jih
prekaša. V sklenjenem sestoju tvori vitka, gladka, polnolesna
debla, ki dajejo tehnično visokovreden les, na prostem pa se preveč razkošati. Ker je zelo skromen in ker ljubi kislo podlago, bi
bil zelo primeren za premeno degeneriranih smrekovih nižinskih
monokultur in borovih gozdov po Goričkem. Manjši nasad rdečega hrasta v mešanem gozdu bivše dobrovniške imovne občine
uspeva zelo dobro, bogato semeni in daje krasen naravni pomladek.
d) Za obnovo in premeno degeneriranih borovih gozdov in
za izboljšanje izčrpanih zemljišč po gričevnatem svetu iGoričkega
bi bil med iglavci primeren z e l e n i a l i g l a d k i b o r (Pinus
strobus), ki je po Sloveniji že zelo razširjen in se je v naših
gozdih že kar udomačil. Znan je po svoji izredni skromnosti, saj
uspeva kjer koli in tudi na najslabših tleh, kjer druge drevesne
vrste odpovedujejo. Neobčutljiv za vročino in mraz, sušo in mokroto ter vse druge neugodne podnebne in talne pogoje, vendarle
po hitri rasti prekaša vse domače in večino tujih drevesnih vrst.
Najbolje uspeva na globokih, vlažnih tleh s silikatno podlago.
Zaradi hitre rasti ga rada poškodujeta sneg in veter, vendar si po
poškodbah kmalu opomore. Zgodaj začne roditi seme in bogato
semeni; z naravnim pomladkom osvaja praznine in goličave daleč naokrog in jih veselo zarašča. Priporoča se gojenje v mešanih
sestojih.
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Prekmurskim gozdarjem se priporoča gojenje zelenega bora
pred vsemi drugimi eksotami zaradi popravljanja degradiranih
zemljišč in za obnovo degeneriranih sestojev.
Izbira tujih drevesnih vrst in njihovo uvajanje na nova rastišča je zelo kritična in delikatna zadeva. Za uvajanje tujih
drevesnih vrst je potrebno najprej dobro poznanje njihove biologije, ekologije in sociologije, potem pa zanesljivo znanje o fizikalno-kemični sestavi in strukturi zemljišča, kjer hočemo posaditi
eksote. Z nepremišljenim uvajanjem tujih drevesnih vrst na neustrezna rastišča se po eni strani kvari produktivna sposobnost
rastišča, po drugi strani pa takšni vsiljeni nasadi sami polagoma
degenerirajo ter postanejo žrtev različnih škodljivcev in bolezni.
Dobro začetno uspevanje še ni vselej dokaz za rastišču ustrezno
drevesno vrsto.
Izbira drevesnih vrst in ras za mokrotna, poplavna in podvirna
zemljišča, kakršnih je mnogo v Pomurju, je precejšnja. In skoraj
vse te drevesne vrste se uvrščajo med hitro rastoče drevje, čigar
gojenje sodobno gozdno gospodarstvo širom sveta tako zelo pospešuje. Priporočljivo bi bilo izbrati primerne površine, kjer bi
napravili poskusne nasade raznih tujih hitro rastočih vlagoljubnih
listavcev v čistih in mešanih kulturah z avtohtonimi domačimi
drevesnimi vrstami. Od iglavcev bi prišla v poštev -močvirna
pacipresa (Taxodium distichum). V ta namen bi bila potrebna
podrobna preučevanja lokalne mikroklime in zlasti še pedoloških
razmer, združena z načrtnimi fitopatološkimi in entomološkimi
opazovanji. Takšna kompleksna raziskavanja bi dala v razmeroma kratkem času zanimive in za gozdno gospodarstvo važne
izsledke, ki bi bili trajne vrednosti. Vsako uvajanje tujih drevesnih vrst na rastišča z avtohtono gozdno vegetacijo, ki nima
zadostne znanstvene podlage in biološko-ekonomske utemeljitve,
je neresno početje, podobno slepemu poskušanju.
Za uvajanje v gozdne sestoje prihajajo v poštev le tiste tuje
drevesne vrste, ki imajo po eni strani ustrezne biološko-sociološke lastnosti, po drugi strani pa večjo gospodarsko vrednost od
domačih drevesnih vrst. Večjo gospodarsko vrednost zagotavljajo hitra rast, večja proizvodnja lesne gmote, boljša tehnična
uporabnost lesa, večja odpornost proti neugodnim vplivom okolja, boljša melioracijska sposobnost, manjša ekološka zahtevnost
itd. Če so biološko-sociološke lastnosti tuje drevesne vrste negativne ali tudi samo dvomljive, se njeno uvajanje ne priporoča
vkljub njeni večji gospodarski vrednosti.
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La végétation forestière et les problêmes de sylviculture du Prekmurje
(Résumé)
La partîe N.-E. de la Slovénie, nommée Prekmurje, située entre la rivière
de la Mura, la frontière yougoslave, autrichienne et hongroise, mesure environ
930 kilomètres carrés dont 230 (24%) couverts de forêts. Malgré la superficie boisée relativement insignifiante, les problèmes forestiers de cette province demandent une solution urgente. Les difficultés que la sylviculture rencontre dans ce
pays sont dues en partie aux conditions naturelles peu favorables et en partie à
l'économie forestière mal dirigée, ce qui a entraîné la transformation de la végétation forestière et rendu les conditions du développement des forêts assez
précaires.
Le Prekmurje est divisé en deux régions, celle des plaines (Dolinsko et
Ravensko) comprenant les vallées longeant la Mura et la Ledava et située à une
altitude de 170 à 200 mètres, et une région des collines (Goričko), située à une
altitude de 200 à 400 mètres. Celle-ci est plus boisée (34%) que la première (14%).
naturelles
Dans le premier chapitre l'auteur parle des c o n d i t i o n s
du d é v e l o p e m e n t
d e s f o r ê t s du Prekmurje, tout d'abord des conditions climatiques et édaphiques.
Le c l i m a t de cette région fait partie du type de climat de Pannonie.
Il est caractérisé par des étés arides et par des froids hivernaux rigoureux.
L'écart extrême des températures est de + 3 8 et —29 degrés centigrades; les précipitations sont, annuellement, de 750 à 800 mm. Les sécheresses qui sévissent
durant les étés sont dues aux chaleurs accablantes et aiux vents secs venant de
l'Est. La période de végétation se prolonge audelà de 7 mois, mais les froids
tardifs de printemps et hâtifs d'automne endommagent les végétaux. Le climat
pannonien est par conséquent substeppiqu'e et, généralement, assez défavorable
pour le développement des forêts. Celles-ci rencontrent plus de difficultés à se
développer ici que dans les régions des Alpes; les mesures économiques
irréfléchies sont ici beaucoup plus dangereuses qu'ailleurs. La flore pannonienne
est riche en éléments sarmato-ponitiques et illyro-subméditerrannéens.
Dans la région des plaines, le s o u s - s o l est formé des terrains de galets
et de sables, recouverts d'une couche alluviale argileuse fertile, en général assez
mince. Par suite du niveau de l'eau phréatique assez élevé, il y a beaucoup de
marécages et encore davantage de superficies sèches nécessitant les irrigations.
Les superficies exposées aux inondations sont généralement couvertes de
plus ou moins vastes étendues de forêts; le reste est couvert de champs et de
prairies. Le sous-sol est formé de silicates, il est sans chaux, donc acide. La région
des collines (Goričko) est une formation tertiaire formée de galets de silicate,
de sables et d'ardoises; elle est recouverte d'une terre argileuse assez compacte.
Ces collines ensoleillées ont généralement le sol très dégradé, de couche mincc.
desséchée, lessivée, acidifiée, ce qui est dû surtout à l'exploitation exagérée et
abusive des forêts. Ce sous-sol faible a pour conséquence la dégénération du
tapis végétal forestier.
Dans le chapitre 2, l'auteur explique l e s c a u s e s d e l ' é t a t m a u v a i s
e t m ê m e c r i t i q u e d e s f o r ê t s . C e t état demande à la sylviculture de
grands efforts et une grande prudence des mesures à prendre. La végétation n'est
pas tout à fait conforme au climat régnant, mais elle est conditionnée par la
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composition du sol (édaphogène). Les forêts des plaines exposées aux inondations
dépendent surtout du régime des eaux; elles représentent, dans le climat subpannonien, une forme étrangère de végétation (pairaclimax). Par suite des coupes
excessives et des transformations artificielles de la forme et de la composition
des forêts, celles-ci sont en forte régression. Cet état, empiré encore par des travaux hydrotechniques, devient déjà alarmant. Ces travaux (régularisation des
cours d'eau, drainages) ont exercé une influence fatale sur le développement de
ces forêts; ils ont empêché les inondations régulières et causé un abaissement
sensible du niveau de l'eau phréatique. De cette façon, mainte forêt exposée
aux inondations, dégénère et se transforme par voie naturelle en un autre type de
forêt plus ou moins indépendant du régime des eaux.
Les forêts couvrant les collines dépendent, elles aussi, par suite d'une forte
dégradation et du faible développement du sol, de plus en plus de la composition chimique et de la structure de celui-ci; elles représentent un type dégénéré
de forêt climatique, autrefois beaucoup développé, mais anéanti ensuite par
suite de l'exploitation économique excessive. Parallèlement à la dégradation du
sol et à la dégénération des végétaux de la forêt, l'influence défavorable du
climat rigoureux se fait valoir de plus en plus ayant pour conséquence un état
assez critique de la forêt. L'amélioration de celui-ci ne serait possible que par un
travail acharné et par l'accélération artificielle du développement de la végétation ainsi que par l'installation d'un équilibre plus ou moine conforme à
l'équilibre naturel.
On voit que les causes de l'état critique des forêts sont à chercher dans les
troubles de l'équilibre naturel entre la végétation et le milieu écologique. Dans
les plaines, ces causes Sont récentes, tandis que dans la région des collines elles
remontent à une époque antique et se prolongent jusqu'à nos jours.
Dans le chapitre 3, l'auteur donne un a p e r ç u d e s t y p e s p r i n c i p a u x d e s f o r ê t s , avec leurs caractéristiques biologiques et économiques.
Partant de son analyse des végétaux et de l'écologie, il cherche à apprécier l'état
actuel et les possibilités du développement de ces forêts. L'auteur prend en
considératon les conditions naturelles et les besoins économiques du pays; ceuxci ne peuvent cependant jamais être au premier plan ni décisifs pour la sylviculture, car celle-ci doit être fondée sur les conditions naturelles non modifiées par
l'intervention de l'homme.
1. Dans la région inondée du Prekmurje, le type de forêt le plus répandu
était autrefois celui de c h ê n e p é d o n c u l é (Querceto-Genistetum elatae),
aujord'hui en régression constante quant à la qualité et à la quantité. La modification du régime des eaux menace d'anéantir complètement ces forêts, et il faut
penser à leur conversion. L'auteur donne des airs réelles de ces forêts et il essaie,
en s'appuyant sur son analyse de la végétation, d'illustrer leur état déplorable et
inquiétant. En maint endroit, la nature fait elle-même la conversion de ce type
en un autre, mais l'exploitation irrationnelle (en vue du pâturage, de l'exploitation de la litière; les coupes à blanc étoc) empêche souvent leur développement
naturel. Une grave faute a été commise par la création des monocultures pures
de chêne pédonculé sur des surfaces considérables; ces cultures ne prospèrent
que médiocrement, tandis que les mélanges naturels montrent un meilleur état.
Dans Us peuplements de chêne pédonculé, le frêne (Fraxinus excelsior) et l'orme
(Ulmus campestris) prospèrent assez bien; ce dernier est cependant gravement
atteint de la maladie de Hollande. Dans le mélange naturel d'essences, variant
13*
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selon l'endroit, les strates d'arbustes et de plantes herbacées sont luxuriantes;
dans les mélanges destinés au pâturage et » l'exploitation de la litière, ces strates
sont dans un état assez lamentable. Les jeunes monocultures de chêne pédoncule
doivent être soumises souvent aux nettoyages afin d'empêcher leur suppression
de la part de mauvaises herbes forestières très parasitaires.
2. Les stations naturelles des f o r ê t s r i v e r a i n e s d ' a u n e (Alnus glutinosa — Carex brizoides) sont des dépressions du terrain, o i l'eau stationne un
peu plus longtemps. Dans ces peuplements, c'est l'aune (Alnus glutinosa) qui
prédomine. Il est accompagné régulièrement du chêne pédonculé, du frêne et
de l'orme. Le frêne se développe ici à merveille, tout comme dans la forêt de
chêne pédohculé.
Deux grandes forêts d'aune se sont encore conservés: la forêt de Črni
log, mesurant environ 780 hectares, et la Polanska šuma, de 450 hectares. La première a la station mélangée de chêne pédonculé et d'orme; elle est cultivée comme
taillis et sa station dégénère à cause du drainage. Dans le second, la station est
généralement restée intacte; elle porte une futaie superbe d'aune, probablement
sans pareille dans toute l'Europe. L'aune est progressivement coupé à blanc étoc
et les surfaces déboisées sont repeuplées par de jeunes plants. L'obtention des
graines et la culture des plants s'opèrent d'une manière tout particulière. L'aune
atteint la hauteur de 25 à 30 mètres et l'épaisseur de 40 à 50 cm à la hauteur
de la poitrine. Les strates d'arbustes et de plaintes herbacées sont ici assez développées.
3. L a f o r ê t m i x t e d e c h ê n e r o u v r e e t d e c h a r m e (QercetoCarpinetum) se développe assez bien sur les stations des plaines et des collines,
situées hors du domaine des inondations et de l'eau phréatique. Ce type dé forêt
est une forme végétale terminale (phytoclimax), très caractéristique pour l'Europe
centrale. Son développement dépend surtout des facteurs climatiques. Ce type
s'étend jusqu'à l'altitude de 400 ou 500 mètres et représente un type d'une
grande importance économique. Sur les surfaces plus vastes, il s'est peu conservé
parce que sa station fournit un sol par excellence pour l'agriculture. La forme type
de cette forêt est celle de deux strates, avec baucoup d'essences d'arbres et
d'arbustes et une riche flore printanière. Il est cultivé généralement comme taillis.
Le climat pannonien n'est pas trop favorable au développement de ce type dont
la limite est poussée ici le plus vers l'Est. Il représente une variante subpannonienne
du type commun de cette forêt de l'Europe centrale. Sa station est très dégradée
e t ses peuplements dégénérés. Mainte ancienne station de chêne pédoncule et
d'aune se transforment progressivement en une station de forêt mixte de chêne
rouvre et de charme, par suite du changement des conditions hydrographiques.
4. Dans cette province, on ne peut pas parler d e l a f o r ê t d e h ê t r e proprement dite. D'une part, l'altitude du territoire n'atteint pas celle de la zone
du hêtre, et de l'autre, le climat subpannonien n'est guère favorable au développement de cette essence. Le hêtre n'apparaît ici que mélangé à la forêt mixte de
chêne rouvre et de charme, ainsi qu'à la forêt mixte de hêtre, de chêne rouvre
et de pin sylvestre. Dans les sites favorables (ombrageuses, dans les vallées, dans
les dépressions du terrain, avec des terres fraîches de couche profonde), le hêtre
peut prendre le dessus et constituer une espèce d'enclaves de la forêt de hêtre
avec la flore typique du Fagetum, mais dans une variante subpannonienne. J,e hêtre
atteint ici sa limite extrême poussée vers la steppe pannonienne. Autrefois, il a été
sans doute plus répandu, mais il a reculé par suite de la dégradation du sol et de
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la dégénération du tapis végétal. Il y a 15 ou 20 ans, la grande forêt de 1500
hectares, appelé Bukovniški gozd, a été coupé à blanc étoc. Il comptait beaucoup
de hêtres bien développés. La superficie déboisée s'est recouverte, au détriment
d'essences précieuses, de pin sylvestre et de bouleau, qui ont pris une extension
considérable. Le moment favorable pour le nettoyage et autres mesures a cependant été raté.
.
Par suite des conditions défavorables de sol et de climat, les coupes à blanc
étoc sont, dans la zone subpannonienne, très dangereuses. Le sol se dégrade et les
culture? sont envahies par de mauvaises herbes. Sur les surfaces où ces coupes
ont été faites récemment, la plante herbacée Calamagrostis règne en maître absolu
et elle empêche la régénération naturelle et artificielle de la forêt. La difficulté
la plus grande est cependant la violence avec laquelle le robinier (Robinia pseudoacacia) envahit les éclaircies et les surfaces nues.
i
5. L e s f o r ê t s d e p i n s y l v e s t r e donnent au paysage des collines
subpannoniennes une physionomie très caractéristique. Le pin sylvestre est ici
l'essence la plus répandue; elle est en partie mélangée avec des feuillus, entre
lesquels les plus fréquents sont: le chêne rouvre, le charme, le châtaignier, le
hêtre. Selon l'auteur, il s'agit là d'une race spéciale de pin sylvestre dégénéré à
cause de l'économie forestière mal dirigée. Cette race s'est le mieux conservée
dans les forêts mixtes de hêtre, de chêne rouvre et de pin sylvestre, mélangée avec
le charme et le châtagnier. Elle donne ici le meilleur rendement par quantité et
par qualité.
Ce type de forêt est une phytocénose autonome, autrefois sans doute beaucoup plus répandue dans la zone subpannonienne des collines; elle représente probablement la forêt climatique de la région. De nos jours, ce type de forêt est
sensiblement réduit et biologiquement affaibli.
Sans doute, le pin sylvestre est, dans le Prekmurje, une essence autochtone,
conservée depuis l'ère tertiaire. Sa dominance actuelle est cependant de nouvelle
date, et elle a ses causes dans les conditions défavorables de sol et de climat.
Le pin sylvestre est une espèce écologiquement très modeste et biologiquemnt
bien résistante. Elle se répand en suppléant de plus en plus les essences plus
exigeantes. La régénération naturelle du sol et des forêts ne peut pas se faire
valoir à cause de l'exploitation excessive (coupes, pâturages). C'est surtout
l'exploitation de la litière qui enlève à la forêt toutes les matières organiques
vivantes et mortes, ce qui appauvrit et épuise de plus en plus le sol, fait dégénérer les peuplements et réduit leur densité. Les vents secs et les averses contribuent à cette régression du sol et de la forêt, ainsi qu'à la création des conditions
défavorables du régime des eaux des plaines. L'amélioration biologique des terrains dégradés serait une mesure économique et sociale d'extrême urgence.
Les forêts plus ou moins pures de pin sylvestre sont accompagnées d'une
flore très acidophile où les composants essentiels sont: Teucrium scorodonia,
Lycopodium complanatum, Chimaphila umbellata (une des plantes les plus belles
et les plus rares de la Slovénie), Dicranum spurium, etc.
6. L e r o b i n i e r (Robinia pseudoacacia) est une essence exotique, acclimatée en Europe. Grâce à sa modestie écologique et à ses qualités biologiques
de premier ordre (fructification rapide et abondante, facilité extraordinaire de
reproduction), il se répand de plus en plus et acquiert les surfaces abandonnées
par l'agriculture et les surfaces forestières dégénérées de faible densité; il chasse
et étouffé les essences autochtones et menace d'envahir toute la région. La lutte
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directe contre cet exotique parasitaire est sans efficacité, car il a déjà trop fermement pris racine dans le pays. Il faut commencer par améliorer les forêts, car
seulement la forêt biologiquement bien portante et de pleine valeur économique
sera une défense efficace contre l'extension du robinier. Cette lutte indirecte est
à recomander surtout parce qu'elle garantit les bénéfices économiques plus grands.
7. Sous l'influence de la doctrine spéculative allemande de la rente foncière
maximum, les m o n o c u l t u r e s d ' é p i c é a ont commencé à se répandre dans
le pays, sur de petites surfaces. De toutes les essences autochtones, l'épicéa a,
dans le climat pannonien, le moins de.droit de domicile. Les cultures pures, âgées
de 40 à 50 ans, avaient témoigné au début d'un développement satisfaisant, mais
elles sont actuellement en stagnation et dans un mauvais état. Divers insectes
nuisibles, en particulier les Ipidae et le Lygaeonematus abietum leur enlèvent la
force de vivre ce qui demande une intervention urgente du forestier, en vue
d'une conversion de ces monocultures dans un type plus adapté aux conditions
naturelles.
8. Dans l'intervalle des deux guerres, on a commencé à introduire, dans
la région des forêts inondées, quelques e s s e n c e s e x o t i q u e s à croissance
rapide, surtout le peuplier du Canada (Populus canadensis), le frêne américain
(Fraxinus americana) et le noyer noir (Juglans nigra). Il s'est avéré que ces
exotiques ont un meilleur rendement dans les forêts mixtes que dans les
peuplements pures. Le peuplier du Canada se développe le mieux, mais ces
peuplements ont commencé à sécher. Les causes en sont probablement dans les
améliorations hydrotechniques qui ont amené l'abaissement du niveau de l'eau
phréatique. Les peuplements biologiquement faibles ont été attaqués par des
insectes nuisibles et ils en sont décimés. Le noyer noir se développe généralement
mal, à cause du sol trop humide. Il est tout à fait déplacé de cultiver le frêne
américain, car le frêne autochtone lui est supérieur par sa valeur économique.
L'auteur recommande l'introduction du pin de Weymouth (Pinus strobus)
en vue de l'amélioration des terrains très dégradés, ainsi que du chêne rouge
(Quercus rubna) pour augmenter la valeur économique des peuplements faibles.
Les deux exotiques jouissent des conditions écologiques favorables et ils ont des
qualités biologiques encourageantes et une valeur économique appréciable.
Maks Wraber

