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Z l a t a S e i f r i e d 

GOZDOVI NA KRANJSKO-SORŠKI RAVNINI 
(Problem relativnih gozdnih tal) 

V primerjavi z drugimi ravninami v Sloveniji ima Kranjsko-sor-
ška ravnina relativno največ gozdnih površin. Namen naše študije j e 
analizirati vzroke tolikšni površini gozdov ter načeti problem relativ-
nih gozdnih tal. 

Kranjsko-sorška ravnina sega od škof je loškega hribovja in Sore 
na zahodu do Kranja , Kokre in vznožja Kamniških Alp na severu, do 
Pšate oziroma Brniškega potoka na vzhodu ter do Bukovškega in 
Smledniškega hriba na juigu. Statistični podatki, ki so vezani na kata-
strske in druige omejitve, pa ponekod odstopajo od te meje. 

I. PRIRODNI VZROKI OBILICE GOZDOV 

1. Petrografske in morfološke razmere 

Obravnavana ravnina j e fizično-geografska enota, omorfogenetsko 
pa ni homogena. Njena osnova j e visoka terasa (I), ki pa j o prekinja jo 
še drugi višji in nižji nivoji. Za pravilno razumevanje ostalih poglavij 
j e potrebno vskladiti petrografsko osnovo z morfološkimi oblikami, 
kakor j ih j e proučil Uešiič.1 

Zato sem ravnino razdelila v: 
a) najviš j i nivo l a z značilnimi dobravskimi terasami, 
b) nivo I b in tisti del visoke terase, ki j o štejemo k pravd visoki 

terasi^ 
c) prodnato-peščeno fazo visoke terase (I) ali področje savskega 

in kokrškega vršaja , 
č) področja glinastih odkladnin in usedlin na obro'bju. 

a) D o b r a v s k e t e r a s e ali osamelci višjega sveta so: Plana 
gmajna, Zejski hrib, Smrékova Dobrava, neznatni erozijski ostanki 

1 Ilešič, Terase na Gorenjski ravnini. Geografski vestnik 1935. 
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(Hrib) vzhodno od Visokega in konglomeratni osamelec vzhodno od 
Naso vi e. 

Vsem tem nivojem j e osnova debela ilovnata preperelina na kon-
glomeratu starejšega zasipa. 

Med vsemi osa m elei ima Plana gmajna največ gozda, (kar prav 
lepo vidimo s šmarne gore. Medtem ko se Plana gmajna na severu 
le polagoma d'viga, ee na zahodni, še bol j pa na južni strani v izraziti 
ježi spusti v talko imenovamo Hrašiko-zapoško dolino. Na zahodnem 
in severnem dtìlu gmajne j e svet povečini raven, kvečjemu rahlo in 
napeto valovit. Nekoliko pa se dvigne na vzhodu (od 358 m do 370 m) 
okrog Tragarice. Zahodna polovica ima po vsej verjetnosti precej glo-
boke konglomeratne plasti, na katerih se j e ustvaril tako imenovani 
grumpež (ilovica s prodniki), kamor so vrezale vode obdobno napol-
njene struge. Na vzhodu so verjetno drugačne geološke razmere. 
Okrog Tragarice j e svet bolj razgiban. Spominja nas na kras, s a j so 
tu prave vrtače in ponikalnice. Voda (npr. Štirnca) teče nekaj časa po 
površini, potem, pa ponikne pod steno konglomerata. Za ponikalnico 
pa lahko opazimo male vdorne vrtače. Izpod Tragarice priteče na po-
doben način Farovški potok, katerega dolina j e globlja, nasuta s pe-
ščenoglinastimi sedimenti in rada zamočvirjena. Vzhodneje tečeta še 
Ž i manto v in Lokarski potok, k i se pri Vodicah združita s Farovškim 
potdkom. Številne vodice vzbujajo misel, da j e že v bližini Tragarice 
nepropustna osnova blizu površine. Okrog Lokar jev j e ostal konglo-
merat le na najviš j ih mestih, v grapah pa povsod izvirajo studenci 
na slabo propustni lokarski glini. 

Površje Plane gmajne vpliva na gozd tako, da srečamo v vrtača-
stih globelih in dolinicah več mešanega gozda. Na splošno pa j e gozd 
na vzhodu, k j e r j e preperelina tanjša in erodirana, mnogo slabši. 

Za obdelavo bi bila Plana gmajna prikladna zlasti na vzhodu in 
na severu, manj pa okrog Tragarice. Če so bile težke ilovice za prvot-
nega naseljenca neugodne za obdelavo, bi današnjim obdelovalnim 
sredsitvom ravno debela preperelina prišla morda prav. 

Na Sorskem pol ju so tri je manjši erozijski osamelci. To so Zejsiki 
hrib, Smrekova in Velika Dobrava. Vsem trem je osnova konglomerat, 
ki ga ne prekriva prod. temveč včasih več metrov debela preperelina. 
Medtem ko se Zejski hrib vzpne do okrog 20 m relativne višine, sta 
Dobravi nižji in se od ostale peščene ravnine ločita bolj po razgiba-
nosti kot po višini. Velika Dobrava j e na severu valovita, proti jugu 
pa prekrita z debelim in zelo zbi tim grumpežem. Valovit svet na se-
veru j e obdelan, pa tudi južno od Velike Dobrave j e nekaj obdelane 
zemlje. Smrekova Dobrava j e nekoliko bol j vriačasta, z gozdom po-
krit pa j e ostal najslabši del zemlje. Na jbo l j opazen osamelec j e Zej-
ski hrib, katerega pobočja so na jugozahodu in na vzhodu strma in 
gola, da lahko opazimo konglomerat. Zejski hrib j e zaradi debele 
prepereline kot tudi zaradi reliefnih neugodnosti ostal poTasel z 
gozdovi. 

Poleg naštetih erozijskih osamelcev j e na ravnini še nekaj manj-
ših ostankov te vrste (Ia), ki pa so kot prejšnj i pokriti z gozdom in so 
jih prvotni naseljenci uporabljali za pašnike. 
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b) Druga sestavina ravnine so tisti deli visoke terase, v katerih 
konglomeratna osnova še ni prekrita z mlajšim prodom in peskom 
( n i v o Ib) . 

Nivo I b, k i se često po jav l j a le kot pregib, vidimo zahodno od 
Nasovič, vzhodno od Dragočajne v takoimenovanem Požar j u in v 
Starih njivah na robu Zejskega hriba; v celoii j e obdelan. Najširši 
pas pa se vleče ob Savi. Prične se južno od Brega, se od Jame proti 
jugu razširi in j e najobsežnejši v južnem delu Mavčič v Kicu. (3d 
ostale ravnine g a loči ježa, ki marsikje zaradi konglomerata, ki sega 
na površje, ni obdelana. Sama konglomeratna terasa j e z izjemo 
manjših površin obdelana. K jer pa j e konglomerat prebliizu površine, 
j e ostalo več gozda. Ozek tpas brez proda na konglomeratu j e tudi 
onstran Save med Mošami in Trbojami ter proti severu nad Kokro 
(Gorenje). Povsod j e obdelan, razen tam, k j e r j e konglomerat zelo 
izplaknjen. 

Tudi vzhodno od Velike Dobrave j e ostal konglomerat, k i ga j e 
erodirala Sava, razkopan in le 'ponekod nekoliko zasut. Takšen svet 
sega od mavčiških Hrastičev, Senožet in Ledin do ožjega dobravskega 
sveta. Zato srečamo tu večinoma travnike ali pa spreminjajo kmetje 
njive v travnike in gozdove. Živa osnova j e preblizu površine in obde-
lovanje zelo težko. Podobne razmere najdemo v Mošah iin v irbojskih 
Trdinah. Tudi v severovzhodnem delu Plane gmajne j e ponekod tanj-
ša ilovnata preperelina. 

Od Više vika do Vašce pri Cerkl jah se pod hribovjem vleče pešče-
noilovnat pas, ki se z rahlo ježo spulšča v plitvo ravnino nad Praprot no 
polico. Starejš i zasip j e tu pomešan z glinastim materialom, nanesenim 
s sosednih pobočij. Pas j e z nekaj izjemami na ježi obdelan. 

Poseben pas visoke terase j e južno od Spodnjega Brnika. Čim 
vzhodneje in južne je se pomikamo, tem bol j j e svet valovit, plasti 
rdeče ilovice pa vedno debelejše. To področje j e povečini obdelano. 

K visoki terasi s konglomerat no osnovo pripada še Hraško-zapoška 
dolina, ki se cepi v dve plitvi dolini, ločeni po višjem, zelo prodnem 
terenu. Odkladnine v obeh dolinah prišteva Oblak nanosu posameznih 
л-odic s pobočij Plane gmajne in Smledniškega hriba. Na zahodu pre-
kine Hraško-zapoško dolino prečno podolje vodiških potokov, na vzho-
du v Valburgi pa konglomeratno sleme, ki povezuje Piano gmajno 
s Smledniškim hribom. 

c) Velik del Kranj sko-sorške ravnine pokriva prod, ki sta ga na-
nesli Sava in Kokra v dobi drugega razmaha akumulacije. Gre za dva 
zelo položna vršaja, ki j u j e Rakovec imenoval s a v s k i i n k o k r -
š k i v r š a j . Ob izstopu Kokre iz gorskega sveta se njena prodna 
nasipi na silno razmahne preko Hotemož, Visokega in Britofa. Najširši 
obseg ima ikokrški vršaj med Šenčurjem in Kranjem, proti jugu pa 
nekako obkroži Piano gmajno. Na vzhodu poznajo kokršlki prod še do 
Spodnjega Brnika, na zahodu pa v Trbojah in še južneje. Proti Voklu 
in Vogljam se plasti proda zelo hitro stanjšajo, ker se pod njimi pojavi 
glinasta plast. To lahko opazujemo v prodnih jamah, ki so južno od 
Šenčurja še neka j metrov globoke, v Vogljah pa že samo do enega 
metra. To vpliva seveda tudi na rastje. Tla v gozdovih pa ne smemo 
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smatrati za slabša od obdelanih. Postala so slabša zaradi pretiranega 
stel jar jenja . 

Savski vrša j j e najširši na Bitenjsko-žabniškem polju, proti jugu 
pa sega do Trate in tudi južneje (ob železnici severno od Godešiča so 
prodne jame). Vzhodne j e se vršaj umakne Veliki Dobravi, zelo pa se 
pas proda razmahne med Veliko Dobravo ter mavčiško konglomeratno 
visoko teraso. Povečini pa j e z izjemo ožje struge (vzhodno) prod 
plitvo nanesen. 

Savski in kokrški vrša j nista povsem enotna petrografska osnova. 
Ponekod so odkladnline zelo grobe z velikimi množinami debelega 
proda, drugod pa sta reki odložili finejše peske in gline. Zato j e svet 
v drobnem zelo različen, toda povsod peščen in močno propusten. Vsi 
potoki, ki pritečejo s hribovitega sveta, v produ kmalu izginejo (vo-
dice v Praprotni polici, Šenčurski potok, na Sorskem polju najznačil-
nejši Zabniški potok, katerega suha struga se nadal juje, dokler 
ponovno ne izvira pod globokimi konglomeTatnimi stenami). 

Ob prehodu v današnjo smer sta Sava in Kokra pustili vidne sle-
dove. Med značilno ježo, ki pada proti Savi in poteka od Sfcražišča 
proti Jami, in ježami na Jami, ki padajo v nasprotno smer, j e svet 
zaradi prestavl janja Save v današnjo strugo zelo raizrit in kamenilt, 
ponekod celo s konglomeratom na površini (Drulovka in breški gozd). 
Terase v mlajšem zasipu savske struge so močno peščene, k l jub plitvi 
zemlji pa povsod, k je r j e bilo možno, obdelane ali pod travniki. Zna-
čilen glinasto peščen vrša j j e nasula tudi Cerkl janska Reka. 

č) Zanimivo j e še l o k a r s k o g l i n a s t o p o d r o č j e , ki se 
širi jugovzhodno od Plane gmajne ter vzhodno od Hraško-zapoške 
doline, sega pa t ja do Most in Bukovškega hriba. Gliina služi opekar-
stvu (Lokarji), pečarstvu in keramiki (Mlaka in Gameljne). Pod Bu-
kovškim hribom se na n je j zadržuje voda, zato j e tam gozd.2 

2. Klimatske in vodne razmere 

Kranjsko-sorška ravnina ima okrog 1400 mm—1500 mm padavin,3 

več kot dovolj za uispevanje kakršnega koli gozda. Toda od časa do 
česa nastopajo suše, ki lahko vplivajo na rast gozda. Metereološka 
postaja Voglje4 j e zabeležila od leta 1948 do 1953 7 pomladnih in 9 
poletnih suš, od katerih j e bilo skupaj 5 daljših od 14 dni (2 pomla-
danski snši celo 22 oziroma 52 dni, poletna suša leta 1952 pa 20 dni). 
Na postaji Cerkl je so zabeležili od leta 1926 do 1941 34 pomladanskih 
in poletnih suš, a v Kranju v istem obdobju 29 suš. Iz izkustva vemo, 
da so suše dal jše v osredju ravnine kot pod gorami, k jer mnogokrat 
prekine dal j šo sušo nevihtni dež. Nad 14 dni dolgih suš j e bilo od 
leta 1926 do 1940 v Kran ju 11, v Cerkl jah 10. Daljš ih poletnih suš j e 
bilo 5. Ob dal jš ih sušnih dobah j e nedvomno prizadet tudi gozd, pred-

4 Podatki Hidrometeorološkega zavoda L jubl jana . 
3 Oskar Reya, Padavinska karta Slovenije, Ljubl jana 1946. 
2 Lastna obdelava in poizvedbe na terenu; deloma sem se poslužila 

Oblakove razprav,e, Morfogeneza dna L jubl janske kotline, Geografski Zbor-
nik I, 1952. 
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vsem smrekov gozd na peščeni ravnini, ki s plitvimi koreninami ne 
more črpati vlage iz večjih globin. 

Gozd k l jubu je sušam, ako ima v bližini talno vodo. Seveda j e 
pri tem važna petrografska osnova. Talna voda pa se na Kranjsko-
sorški ravnini, z izjemo na obrobjih in na posebno ugodni i li strati-
grafskih razmerah (Vokio, Voglje, Meja), skriva v velikih globinah 
do 30 metrov in več. Smreka postane na silno propustnih nasipinah 
manj odporna, zlasti proti rdeči gnilobi. Gozd doseže zgodaj t. i. 
finančno starost in dozori že v nizkih debelinskih razredih. Tudi hra-
stu ne pr i j a jo silno propustna tla. Mnogo ugodnejše za smreko, še bolj 
pa za hrast so zato debelejše huimozne prepereline na konglomeratm 
osnovi, ki zadržujejo več vode. Človek j e pri zasa janju smreke pre-
malo upošteval talno osnovo ter preveč gledal ria trenuten uspeh na 
rahlih njivskih tleh. 

Negativno učinkuje na gozd moker sneg. Leta 1952 j e tak sneg 
uničil mnogo borovega in smrekovega drevja. 

Povprečna letna temperatura na ravnini znaša 8° do 9° C, povpreč-
na januarska 2,5° C, ju l i j ska pa 19° C. Temperatura ima svoj učinek 
p red vsem v izdatnem izhlapevanju in največ škoduje ob sušah. Poleg 
tega ne smemo prezreti učinkov direktnega sončnega obsevanja, kate-
remu so izpostavljene predvsem nezavarovane smreke. Mnogo bol j se 
negativnim zunanjim vplivom pri lagaja borov gozd. 

Važni so tudi vetrovi, predvsem zaradi svoje mehanične sile. Zopet 
j e smreka tisto nesrečno drevo, ki s svojimi skromnimi koreninami 
ni dovolj odporna. V Vogljah5 so v obdobju 1948 do 1953 zabeležili 
44 % tišin in 56 % vetrovnih opazovanj. Vetrovi so v ju l i ju še enkrat 
bolj pogosti (10,9 °/(>), kot v februar ju (5,18®/o). Najznačilnejši vetrovi 
so j u g (SW), bur ja (SE) in gorenjec (NW). Podatki o jakosti so zelo 
nizki in malo povedo. V šestih letih so zabeležili maksimalno 7. stop-
njo po Beaiufortu samo nekajkrat , 6. stopnjo so zabeležili povprečno 
4,1-krat in 5. stopnjo povprečno 8-krat na leto. Vendar pa imajo vča-
sih nekateri vetrovi (N in NE6 3,5 po Beaufortu) trenutno takšno moč, 
da napravijo škodo v gozdovih. Leta 1953 j e uničil veter v občinah 
Kranj , Šenčur, Cerkl je , Smlednik in Mavčiče 7457 m3 lesa. Najbol j 
prizadet j e bil Šenčur s smrekovimi gozdovi (3802 m3). Razdiralna moč 
vetrov j e bila v ciklonskem podiranju. Za začetni zalet pa j i j e služila 
do golega posekana parcela, gozdna j a s a in nezaščiteni robovi smre-
kovih gozdov. Po vojni so nekateri kmet je izsek al i bujne hraste ob 
robovih parcel, da bi ne delali sence njivam. Vendar so s tem škodo-
vali umetnim smrekovim sestojem, ker so j ih izpostavili vetrovom in 
žgočemu soncu. V manjši meri vpliva veter tudi na prst, ki jo odnaša, 
zlasti na peščenih tleh. Ob ureditvi celotnega gozdnega sveta bi bili 
potrebni zaščitni pasovi proti vetrovom. Osamljene gozdičke sredi 
pol j že danes smatrajo umnejši kmetje za izredno dobrodošle kot 
zaščito proti odnašanju prsti ali kot zavetje kozolcem. 

5 Podatki Hidrometeorološkega zavoda Ljubl jana. 
6 Poizvedbe na terenu. 
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3. Vegetacija 

Na Kranjsko-sorški ravnini srečamo naravno vegetacijo, ki ni 
doživela večjega direktnega preoblikovanja, v treh združbah: 

a) edafsko pogojena združba acidifilnih borovih gozdov (bor — 
pinus silvestris) ; 

b) klimatično pogojena združba gradna in gabra (querceto-carpine-
iiim) in deloma 

c) združba predalpskega smrekovega gozda. 

a) B o r o v i g o z d o v i so kot prvotno klimatično in edafsko po-
gojena združba iz terciara ostali le še kot relikt iz preteklih časov in 
to na tleh, k je r ni mogla razbohotiti drugačna vegetacija. Tudi na 
Kranjsko-sorški ravnini j e ostal bor le edafsko pogojena združba kot 
paraklimaks ali subklimaks, s skromnimi zahtevami glede talnih in 
klimatskih razmer. Vendar so odločala predvsem tla. Ce so bila tla 
dovolj plitva, siromašna na dušiku in zakisana, pa čeprav zmerno 
vlažna, se druga vegetacija ni mogla nveljaviti . Po sto- in tisočletjih 
so se tla toliko izboljšala, da so začeli prodirati tudi listavci in drugi 
iglavci.7 Na ravnini j e ostala ta združba na debelih diluvialnih ilov-
natih preperelinah. Če bi ne bilo človekovega posega, bi na teh pod-
ročjih mnogo bolj prodrla smreka, predvsem pa hrast. Vendar so se 
tla ponekod že znatno izboljšala in danes že zadoščajo zahtevnejšim 
vrstam, npr. v severnem delu Velike Dobrave. Tudi Smrekova Dobra-
va ima borovcem primešanih že mnogo smrek. Nasprotno se j e areal 
borovih gozdov na Plani gmajni začel v večji meri krčiti le z obrobja, 
tako s trbojske kot s severne in severozahodne strani. V Piano gmajno 
j e druga vegetacija najglobl je prodrla po dolinicah, k jer se j e na-
bralo več humusa, k je r j e več vlage in več hladnega ozračja, kar godi 
smrekovemu gozdu. Dolini Faroväkega in Lokarskega potoka imata 
najpestrejšo vegetacijo, v kateri so zastopani hrast, bor, smreka, bu-
kev in jelša. BOT j e močno zastopan na zelo plitvih in zakisanih pe-
ščenih tleh. Marsikje ga po človekovi zaslugi srečamo v silno siro-
mašnih sestojih (južno od Šenčurja, Spodnje in Zgornje Brezje, 
Svetj iška gmajna in Rove). 

b) Edina klimatično pogojena združba j e z d r u ž b a g r a d n a 
i n b e l e g a g a b r a . Uspeva na valovitih tleh do višine 500 metrov. 
Vendar j e zahtevna glede zemlje, ki mora biti globoka, sveža, rahla, 
zračna in vlažna z nevtralno do zmerno kislo reakcijo.8 Na obravna-
vani ravnini se j e ta združba slabo razvila zaradi plitvih ali siromaš-
nih ilovnatih tal. Nasprotno pa so na področjih, k je r bi ta združba 
najbolje uspevala, obdelana polja ali umetni gozdovi. Ze smo omenili, 
da prodira gozd gradna in gabra po kotlinah in dolinah Plane gmajne 
in Dobrav. Ponekod se j e naravno zarasel na robovih in ježah ob 

7 Tomažič, Asociacije borovih gozdov v Sloveniji II. Acidifilni borovi 
gozdovi. Razprave mat.-prirod, razreda SAZU v Ljubl jani , XXI, L jub l j ana 1942, 
str. 160—182. 

8 Miklavžič, Premena umetnih nižinskih sestojev, L jubl jana 1954, in 
Wraber, ustne informacije. 
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Savi; ma peščenih rahlih ravnicah pa skora j nikjer ni naravnega po-
rekla, le rastišče mu j e na debelejši prsti všeč. 

c) Reliktna združba iz ledene dobe j e p r e d a l p s k i s m r e k o v 
g o z d , ki ima tu najmanj pravic, a j e najbol j razširjen (umetno). 
V naravnem obsegu bi bil njegov areal zelo omejen. Ekološko j e 
zahtevnejši od bora (debelejša kisla tla). 

Na splošno lahko sodimo, da bi na naši ravnini, ki j e 300—400 m 
visoka in zato že pod spodnjo mejo smrekovega predalpskega gozda, 
najbol j upravičeno gojili mešan gozd. ki bi s tem bistveno ne škodil 
naravnim zahtevam, hkrati pa največ in trajno služil gospodarskim 
potrebam kot prebi ra hli kmečki gozd. 

4. Pedološke značilnosti 

Eden najvažnejših faktorjev, ki j e vplival na razvoj vegetacije 
ter na današnji odnos med gozdom in obdelanim svetom, j e prst. 

Prsti j e izelo težko obravnavati, sa j imamo o njih prav malo po-
datkov, še manj kakšen opis. Zato j e to poglavje popolnoma samo-
stojna proučitev, kateri so služile le nekatere analiize kmetijskih tal 
Kmetijskega znanstvenega zavoda v L jubl jani in podobne analize iz 
Kranja , nekateri gozdarski podatki (Gozdarski odsek OLO Kran j in 
Ljubl jana) , predvsem pa številne in natančne poizvedbe na terenu. 

Najslabše prsti na Kranjsko-sorški ravnini so zbiite ilovnate prsti. 
So bodisi plod še silno slabe dozorelosti (na višjih mestih ali na neka-
terih robovih ilovnatih teras) ali pa so v procesu močne degradacije, ki 
jo j e povzročil človek nekdaj s pašo, danes s košnjo im grabl jenjem 
stelje. Ta tla so povečini zbita, slabo propustna, voda navadno odteka 
po površju. So brez profila in fiziološko zelo tanka, ker človek vrhnjo 
plast stalno odvzema. Na njih sta se uveljavila breza in bor v zelo 
redkih sestojih, pri tleh pa trave, res je in lišaji. Medtem ko na Sor-
škeim polju najdemo takšna tla le na godeškiih štel j mikih Velike Do-
brave in na višjih mestih Zbiljskoga hriba, so mnogo bolj razširjena 
na Plani gmajni (v osrednjem in vzhodnem delu) ter v Zgornjem 
Brezju pri Velesovem. Takšna tla so le gozdna tla, pa tudi kolikor 
so kultivirana, so slabše vrste (robovi teras: Nove njive, rob terase 
proti Vošči). Nasprotni ekstremi so močno peščena alli skeletoidna tla 
z naglo podzolizacijo. So tanka (15 do 20 cm), slabo humozna, moč-
no propustna in silno hitro mineralizirajo humus. Na kultiviranih tleh 
j e potrebno neprestano gnojenje za stalno vzdrževanje strukture, s a j 
so tla spričo pomanjkanja finejših delcev skrajno nestrukturna. So 
močno sipka in lahka za obdelavo s plugom. Potrebno pa j e seveda 
stalno čiščenje proda z njiv (kupi kamenja ob njivah). Glavna pod-
ročja teh prsti so ob vaseh Jama, Breg in Drulovka, preko Save na 
Prebačevem in Hrastju, torej tam, k je r se j e prestavljala Sava v da-
našnjo strugo, na severu pa v Gorenjah, Britofu, severozahodnem delu 
Šenčurja, k jer se j e prestavl jala v današnjo struga Kokra. Podobna 
tla so še proti vzhodu v Gmajnah in Senožetih Srednje vasi, Gmajnah 
in Belem kamnu Praprotne police ter na zgornjebrniških in češnjev-
skih Öisteh ter cerkljanski Gmajni. Večina teh področij j e še danes 
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obdelana. Kolonizacija pa j ili j e nedvomno zajela zaradi drugih ugod-
nih momentov (lega ob Savi in Kokri). Zaradi njih j ih še danes v celoti 
obdelujejo, ker ni v bližini boljših tal (Breg, Hrastje), marsikje, zlasti 
v oddaljenih kra j ih , k j e r predstavl ja jo izključno slabša tla, j e njive 
na takih tleh zajel proces pogozdovanja (Praprotna polica in deloma 
Šenčur). 

V tretjo kategori jo spadajo mlada tla s slabim profilom ali slabo 
dozorela, ki pa so spričo mnogih glinenih primesi m svoje debeline 
ter zaradi slabšega izpiranja številnih anorganskih snovi mnogo pri-
mernejša za olbdelavo. Sem sipa d a j o gliinastopeščene in peščenoglinaste 
prsti na vrša ju Cerkl janske Reke, olb Ušici, ob Šenčurskem potoku, 
deloma ob Farovškem potoku na Plani gmajni in še na posameznih 
mestih (območje Luž). Med nje bi prišteli tudi nekatere, precej težke 
in slabo dozorele peščenoilovnate prsti v liraško-zapoški dolini. Taka 
nedozorela tla, vendar še močno kamenita, ima tudi Smledniško-šent-
omperško polje (tipično ime Grobi j ice). Vsa ta tla so skoraj v celoti 
obdelana. 

Med prsti temnejše r jave barve, ki so bodisi bolj ilovnatopeščene, 
ilovnate ali peščenoilovnate, a imajo vse značilnosti slabo podzolizi-
ranih tal, štejemo tla visoke terase z ilovnato osnovo na konglomeratu. 
To so prsti na visoki konglomeratni terasi od Jame preko Praš, Mavčič 
in Pod reče ter Zbil j do Medvod1, onstran Save pa v ozkem pasu med 
Trbojami in Mašami. Imajo ponekod 30 do 50 em fiziološke debeline. 
Ta tla pa so se zaradi stalnega in rednega gnojenja v bližini naselij 
spremenila v prava antropogena tla in so zelo ugodna za obdelavo. 
V isto kategorijo lahko uvrstimo prsti v okolici Praprotne police ter 
debelejše ilovnato peščene prsti na savskem in kokršlkem vršaju. Zelo 
ugodne petrografske razmere na področju Vokla in Vogelj (pas gline 
ponekod do površine, drugod pa se skr i je pod tanko peščeno plast) 
povzročajo, da j e prst tu peščeno i 1 o v n a t a ali peščenoglinasta, srednje 
težka, 30 do 50 cm debela, dovol j rahla in kaže slabo izpiranje (45 °/o 
apna). Med zelo dobre prsti prištevajo kmetje tudi nekatere ilovnate, 
močno humozne prsti erozijskih osa m elee v in tako imenovane prhli-
časte prsti, ki niso le odraz denudiranih snovi, ampak predvsem zre-
lejših tal (kas.no krčeni gozdovi). Te prsti so značilne za trbojsko stran 
Pl ane gmajne ter na Sorskem polju iza severni del Velike Dobrave, 
k jer pa so danes povsod umetni gozdovi. Kmetje se prav dobro spo-
minjajo tamkajšnjih rodovitnih prhličastih prsti. Vsi severni, severo-
zahodni in zahodni deli Plane gmajne imajo boljše prsti. Tudi vzhodno 
od Valburge pod južnim robom Plane gmajne, v Doleh. j e zelo prhla 
prst, ki j i pravi jo skriličasta prst. Podobne komplekse najdemo tudi 
v Zapogah. Poseben značaj imajo, zelo debele prsti vzhodno od Plane 
gmajne, ki so se že stoletja pretvar ja le v dobra antropogena tla. Te 
prsti so tako debele, da z najglobljim traktorskim obdelovanjem šele 
zadenejo na mrtvo rdečo ilovico. Tudi ledinska imena potr ju je jo nji-
hovo rodovitnost (npr. Zlato polje). 

Podobnega značaja so tudi dobre strukturne prsti na Sorskem po-
l ju južno od Meje, v prehodnem pasu v dolbravski svet (Ledine, Seno-
žeti), na Kranjski ravnini pa v prehodnem pasu v Piano gmajno 
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(irbojske Trdine). Vendar so ta tla silno plitva, tako da kmetje pri 
oranju pogosto zadevajo na živo konglomeratno skalo (nipr. na eni 
njivi 20-krat). Zato ni čudno, da kmet take njive in celo travnike 
spreminja v gozdove. 

Iz kemičnih analiz razvid imo večjo kislost in večjo potrebo po 
apnu na Kranjski ravnini (skoraj nikjer ne uspeva lucerna) v razliko 
od Sorskega pol ja (mnogo goje lucerno), kjer j e redkokje potrebno 
apnenje njiv. Na vsej ravnini povečini zelo pr imanjkuje fosfora, 
skoraj povsod, bodisi na ilovnatih kot peščenih tleh, pa j e dovolj 
kal i ja (krompir). 

Že pregled prsti, kakor smo ga skušali podati, nam j e pokazal, 
kako j e človek prekinil oziroma preusmeril razvoj prsti. Še posebno 
ga j e preusmeril tam, k j e r j e popolnoma spremenil vegetacijo. Tako 
so nedvomno tla pod čistimi smrekovimi gozdovi začela regresivni 
razvoj od r javih rahlo podzoliraniih tal k slabšim. Nedvomno gredo v 
tej smeri zlasti propustna peščena tla. Na njivskih površinah se človek 
nenehno bori proti izpiranju in izčrpavanju zemeljskih snovi z obde-
lovanjem in gnojenjem. Zemlja j e izčrpana zlasti na peščenih tleh, 
nasprotno pa se ilovnata tla izpreminjajo z izdatnim obdelovanjem 
v bol jše antropogene prsti. Degradaci ja se po jav l j a marsikje kl jub 
izdatnemu gnojenju. Marsikateri kmet opaizi to celo med svojim ob-
delovanjem. 

Poudarim naj še poimen klime (padavin) in nizke talne vode za 
gozd. Kemične in fizikalne analize, ki so bile sicer omejene le na 
obdelana tla, so vendar dale sliko o izpiranju in zakisanosti, ki j e 
lahko na peščenih iin ilovnatih tleh enaka, da l je povedo, da lahko 
obojim tlem primanjkuje apna. da se povsod lahko uvel javl ja pod-
zolizacija. . 

Pomen klime je treba poudariti predvsem v razliko s severo-
vzhodnimi kra j i Slovenije (Dravskim poljem in Prekmurjem). Tam 
je petrografska osnova pretežno silikatna, torej že sama po sebi kisla, 
nasprotno ipa j e mnogo manj padavin, kar povzroča mnogo slabše 
izpiranje oziroma podzolizaicijo. Zato ni slučaj, če najdemo na našem 
terenu snovi mnogo bol j izprane v notranjost, zemljo pa zato manj 
strukturno in rodovitno. 

Slabo j e vplivalo na tla tudi š ir jenje smreke, ki sama s svojim 
biološkim učinkovanjem -povzroča tako imenovano biokemično degra-
dacijo tal. Prav zaradi tega bi se morali tudi na naši ravnini boriti 
proti čistim smrekovim sestojem. 

II. GOZDNE POVRŠINE IN ČLOVEK 

1. Razvojno-kolonizacijski vzroki obsežnih gozdnih površin 

Vzrok obsežnim gozdnim površinam na Kranjsko-sorški ravnini 
moramo iskati tudi v zgodovini naselitve. Pri tem so važni momenti 
smer, intenzivnost in čas poselitve ter posestne razmere v preteklosti. 
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Smer poselitve. Vsa ravnina j e bila oib naselitvi Slovencev verjetno 
pokrita z obsežnimi strnjenimi kompleksi gozda, tako na Sorskem 
polju kot med Savo in Kamniškimi Alpami.9 Morda so ta gozd pre-
kinjala le manjša selišča še iiz predslovanske dobe. Za to govore neka-
tera imena naselij (Lahoviče) in tudi arheološke najdbe iz halštatske 
(Smlednik) in rimske dobe (Lahoviče).10 Slovani so prišli na ravnino 
preko Črnega grabna, toda naselili so j o zelo ekstenzivno.11 O najsta-
rejši slovanski priseljemosti govore arheološke najdbe (Mengeš, Ko-
menda, Kranj),1 2 na Sorškem polju pa so dokument številna slovenska 
imena (Sabnica, Primet).13 

Na nasel jevanje so vplivali prirodni, še bolj pa posebni koloniza-
cijski momenti. 

Navadno so bili za prvotno kolonizacijo najmanj privlačni ilovnati 
tereni. Mnogo privlačnejša so bila peščena področja, ker so prvotni 
prebivalci obdelovali pol je zaradi primitivnega orodja mnogo laže na 
peščenih tleh. Vendar kaže, da na Kranjsko-sorški ravnini tla niso 
bila odločilna. Zdi se, da so pri prvotni naselitvi imeli prednost dolo-
čeni pasovi, ki so nudili prirodno začrtano pot. To so bili robovi rav-
nine (naselja od Olševka do šmartna pri Cerkljah, dal je naselja 
onstran Sore), še važnejši pa so bili pasovi ob rekah (Savi, Kokri. 
Cerkljanski reki, Brniškem potoku in Šenčurskem potoku) ali pa, če 
j e bilo oboje združeno (ob Zabnici med Kranjem in Škof j o Loko, tudi 
v Hraško-zapoški dolini so naselja pomaknjena k južnemu robu s šte-
vilnimi vodicami). 

Kako važen j e bil pri naselitvi moment naseljevanja v treh paso-
vih, razvidimo iz tega, da v njih nikakor niso tla povsod peščena, 
ampak so prebivalci že od vsega začetka obdelovali najrazličnejšo 
zemljo. Važnejša od zemlje j e bila vode, ki so j o našli naseljenci po-
vsod v teh pasovih. Na sredo ravnine j e zašlo le nekaj naselij, k j e r so 
si prebivalci sredi vasi uredili stoječo vodo, tako imenovano »vužo«. 
ki j e služila za napa jan je živine (v Vogljah j e še danes, v \ oklu pa 
j e že zasuta). Pripomniti j e treba, da k l jub povprečno visoki množini 
padavin zmanjka na ravnini voda v kapnicah ali »štirnah« in j o kmetje 
ob suhem vremenu vozijo iz Save ali drugih potokov. 

Nedvomno j e torej že smer naselitve vplivala na to, da so se S T e d i 

Kranjske ravnine in Sorškega pol ja obdržali gozdovi in to tem obsež-
nejši, čini obsežnejša j e ravnina. 

Intenzivnost in čas naselitve. Na Kranjsko-sorški ravnini niso bila 
vsa tla v enakem obsegu in istočasno kolonizirana. 

9 Kos, Zgodovina Slovencev, L jubl jana 1936. 
10 Ileiič, Kmetska nasel ja na vzhodnem Gorenjskem, Geografski vestnik, 

1933, str. 89, 90. 
11 Blaznik, Kolonizacija in podložništvo na Sorškem polju. Razprave 

SAZU. Razred za zgodovinske in družbene vede II. L jubl jana 1953, str. 144. 
12 Ilešič, o. c., str. 90. 
13 Blaznik, o. c., str. 144. 
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Na splošno razlikujemo nasel ja z enotno kolonizacijo, naselja s 
kolonizacijo v etapah in naselja, ki so doživela v istem obsegu močna 
kasnejša krčenja. 

Med enotno kolonizirana nasel ja bi prišteli predvsem tiste, ki 
imajo poljsko razdelitev na sklenjene proge (npr. Bitnje, Zabnica, Vir-
maše, Sv. Duh, Stari Dvor, Praše, Jama, vsa nasel ja na Sorskem, polju, 
k jer j e koloniziral v 10. stoletju freisinški škof,14 onstran Save pa 
Prebačevo in H rastje) ali pa tudi nasel ja s poljsko razdelitvijo na 
nepravilne delce (predvsem naselja na .Kranjski ravnini). 

Kolonizacijo v več etapah j e zaslediti pri nekaterih naseljih, k jer 
j e bila prvotna naselitev zelo stara, o čemer govore tudi njihova 
imena,15 kasneje pa se j e nasel ju priključil mlajš i del (Šenčur, Vodice 
in verjetno Cerklje). Dvojno kolonizacijo vidimo tudi drugod (npr. 
pri Podreči). Vsa ta naselja imajo tudi dvojno pol jsko razdelitev. 

Ni pa skora j naselja, k jer bi obdelovanje kasneje ne poseglo pre-
ko m e j a osrednjega vaškega zemljišča. Teda j so nastajala značilna 
ledinska imena kot so Novine, Na Štuk, Čisti, Resje, Prevoh, Ilovce, 
V Laizih, Ledine. Kasneje izkrčemi pa so bili povečini tudi kompleksi 
Dolbrave in Senožeti. Vsa ta kasneje krčena področja so često posegla, 
po boljši zemlji, lahko onkraj gozda (v številnih primerih na Sorskem 
polju in Kranjski ravnini) ali pa tudi po drugovrstni zemlji. Če j e 
imel kmet pretežno lažjo zemljo, j e kasneje segel po težki zemlji ali 
narobe (primeri: Reteče, Češnjevk, Praprotna polica). To j e bilo za 
kmetov pridelek zelo ugodno zaradi različno vlažnih let. Vsa ta krče-
nja so oblikovala gozdne površine, ki j ih navadno smatramo kot ostan-
ke kolonizacije. Pri tem lahko izločimo številne gmajne, ki so bile 
nekdaj .pašniki. 

Če se po vsem tem vprašamo, kateri gozdovi so zares ostanki kolo-
nizacije, j ih moremo ugotoviti le malo.18 

Pretežni del freisinške kolonizacije j e imel gozdove v sosednem 
hribovju, tako da so bile na vsem severnem delu Sorskega polja 
z Veliko Dobravo vred po komčani kolonizaciji njive. Pod gozdom so 
ostali samo Zejski hrib, del Smrekove Dobrave, kompleksi težke in 
plitve zemlje na Podreči in v Mavčičah (Rove, Kic, Hrast), kompleksni 
slabše peščene zemlje kot tipični ostanki zemljiške razdelitve na proge 
v Prašah, Jami in deloma na Bregu. Severni del Kranjske ravnine j e 
bil po končani kolonizaciji razen čisto malih kompleksov (ilovnati 
Hrib na Visokem, Hrastici in Stari del na Primskovem, Hrastovec na 
Klancu, Brezje v Praprotni polici, v Šenčurju pa le kompleksa Jarše 
in V Jelšah) ves v nj ivah in senožeti h. Vzhodno od Šenčurja so posegla 
naselja s svojimi senožetmi in novimi njivskimi kompleksi daleč na 
jug in j e vprašanje, če j e bilo sploh k a j gozda, ki naj bi ostal do 
danes kot kolonizacijski ostanek. Da se j e severni del ravnine koloni-
ziral tako obsežno in da j e ostalo zelo malo gozdov, j e vzrok po eni 

14 Blaznik, o. c„ str. 144 si. 
15 Po Ilešiču, o. c., str. 42. 
18 Vse na osnov,i opazovanja v franciscejskem katastru. 
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strani v pretežno lahki zemlji im ekstenzivnem poljedelstvu, po drugi 
strani pa si j e že od nekdaj večina naselij pridobivala les, steljo- iin 
tudi pašne pravice izven ravnine. Tako so npr. imela naselja Hrast je, 
Prebačevo in č irč iče pravico do potrebnega smrekovega lesa, do paše 
ki grabl jenja v Besnici.17 Gorenje so si dobile delež po razdelitvi 
gmajne na kriški graščini 1723. leta.18 Drugo, a obsežnejše izvenravnin-
sko področje izrabe gozd a j e bil Vojvodinski gozd (Udenboršt) nad 
Kranjemi. Pravice do izkoriščanja tega gozda so se sčasoma menjavale. 
A endar so si najtrdnejšo pravico priborila naselja Primskovo, Gore-
nje, Britof, Šenčur (57 podložnikov), Orehovlje in tudi Visoko. Kasneje 
so posestniki teh naselij postali tudi zakupniki tamkajšnjih parcel.19 

Večji kompleksi gozda so se ohranili na Plani gmajni, vendar ne 
v toliki meri zaradi slabe zemlje, temveč zaradi oddaljenosti od na-
selij. To se vidi tudi iz tega, da so prebivalci izrabili Piano gmajno 
za pašo, bliže domu pa tudi za njive (na primer v Trbojah, Lahovičah, 
Brmikih, njivski kompleksi Gubnice, Stare in Nove njive, Planjave 
in danes obdelana Gmajna v Vodicah).20 

Posestne razmere v preteklosti. Leta 1820 ni bilo kmečke posesti, 
ki bi obsegala mnogo več kot 20 ha zemlje. V zadnjem stoletju se j e 
posestna struktura močno spreminjala in lahko vplivala tudi na gozd, 
da se je bodisi ohranil ali pa so ga posestniki zasadili na novo. To so 
storili izvenravninski posestniki. Dominikaina posest leta 1825 ni imela 
večjega pomena, ker se j e nahajala le na obrobju. Največ zemlje j e 
obsegalo posestvo Lazzarinijev v simledniškem okolišu, ki j e posedo-
valo 354,1678 ha gozdov, 23,6103 ha travnikov, nekaj čez 3 ha pašnikov 
in 18,2772 ha njiv. Velike nekmečke površine gozda niso torej imele 
toliko direktnega pomena za ohranitev gozdov na Kranjski ravnini, 
ker j e bil ta gozd pretežno v hribovitem terenu. Pač pa j e vplivala 
dominikalna posest indirektno: zaradi nje srečamo v Smledniku in 
Valburgi manjšo kmečko posest kakor drug je v ravnini in obenem 
tudi v povprečju pri posestnikih manj gozdov od njiv. Morda so za-
radi obsežnejše dominikalne posesti preko vsega Smledniškega hriba 
indi manj krčili na Plani gmajni. Večjo dominikalno posest srečamo 
še v Repnjah (Schluderbach Gutbesitzer), k j e r j e bilo pod gozdovi 
okrog 20 h, v Velesovem (Stadtsherrschat) okrog 3 ha, v Stražilšču (po-
sest Pagi iarujzzijev) pa okrog 2 ha ter preko 71 ha pašnikov.21 Vsi ti 
gozdovi so bili v hribovitem svetu. 

O velikih površin ali današnjih gozdov j e največ odločalo šele 
19. in 20. stoletje, obdobje prometa, trgovine in različnih drugih gospo-
darskih vplivov. Ostale naše ravnine so imele do tedaj več gozdov, 
ki pa so j ih zaradi teh vplivov polagoma izgubile. Kranjsko-sorška 
ravnina pa j e doživljala nekoliko drugačen razvoj, kar bomo spoznali 
v naslednjih poglavjih. 

17 Žontar, Zgodovina mesta Kranja . L jubl jana 1939. str. 209. 
18 Žontar, o. c., str. 301. 
19 Žontar, Zgodovinski opis Vojvodin Boršta. Gozdarski odsek OLO Kranj. 
20 franciscejski kataster. 
21 Izračunano na osnovi podatkov iz franciscejskega katastra. 
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2. Razvoj gozdnih površin v 19. in 20. stoletju 
(od leta 1825 do leta 1953) 

V 19. in 20. stoletju so se vršile pri nas važne gospodarske in druž-
bene spremembe, ki so vplivale tudi na razvoj in pomen gozda, Gozd 
je postal nov vir dohodkov in pomemben privesek kmetije. In medtem 
ko so nekatere druge naše ravnine v tem času svoj goizd polagoma 
izgubile, se j e na Kiranjsko-sorški ravnini (in podobno na Dravskem 
polju) površina gozdov močno povečala. O tem, kakor sploh o spre-
membah v zemljiških kategori jah na naši ravnini nam nudijo šte-
vilčne podatke tabele I do III na koncu razprave. Na temelju njih 
lahko takole analiziramo razvoj. 

Gozdovi pred letom 1848. Do sredine 19. stoletja j e bil gozd na 
ravnini brez pomena za industrijo in trgovino. Tudi kmet ga j e ne-
načrtno izkoriščal, dokler ni imel lastne zemlje. Zato ni presenetljivo, 
da so leta 1825 gozdovi na ravnini obsegali le okoli 2 3 % celotne po-
vršine oiziroma dve tretjini današnjih gozdnih površin.21 Veliko več 
kot danes j e bilo pašnikov, ki so služili ekstenzivne j s i paši. Tudi 
poljedelstvo j e imelo močno ekstenziven značaj. Njiv niso gnojili 
ali pa zèlo malo, ker se j e žiyina pasla. 

Ob pogledu na karto o spremembi gozdnih površin22 vidimo, da 
j e bilo leta 1825 na naši ravnini po eni strani nekaj kompleksov gozda, 
ki so ostali od kolonizacijskega poteka (glej prejšnje poglavje), po 
drugi strani pa j e opaziti močno razmetanost malih kosov gozda, po-
večini na peščenih tleh. Ob njih pa srečamo njivske površine z ime-
nom »Rot« (krčevina), da l je travniške površine in povečini prav mlad 
grmičevnat listnat gozd (Jungmittelholz). Izgleda, da so bili ti kom-
pleksi takrat v nekakšni preizkušnji rentabilnosti izkoriščanja. Morda 
so ta področja, ki so hkrati najbolj oddaljena od naselij, že tedaj 
čakala, da bi nek gospodarsko-družbeni impulz odločil o izrabi tamoš-
nje zemlje, ki ni nič manj rodovitna kot v bližini naselij . Primeri 
takih malih gozdnih kompleksov so bili najštevilnejši na gmajnah 
in senožetih Šenčurja, Luž in severnega dela Sorskega polja. Seno-
žetna tla Plane gmajne se tedaj že zaraščajo, v Trbojah in Voklem 
pa so Senožeti obdelane. Prav talko so obdelana pozna izkrčena tla23 

Dobrave na severu Sorskega polja. Za nekatera področja (okolica 
Tragarice, brniške Senožeti, Ajdovec v H rastju, Srednji Hrast v Mav-
čičah), trdijo domačini, ponekod pa pričajo tudi stoletni ogoni. da so 
bila nekaj časa obdelana, vendar za to ni pisanih dokazil. Taka ob-
dobno obdelana področja so pač odraz ekstenzivnega, precej primitiv-
nega gospodarstva. 

Največje gozdne površine so imele leta 1825 obrobne katastrske 
občine, ki so imele ves gozd v hribovitem svetu (npr. Smlednik 66,5 °/o, 
Zabnica 37%, Bitnje 45,5%, Olševek). Zelo malo gozda so imele 

22 Gl. karto v prilogi. Iz tehničnih razlogov nam ni mogoče objaviti 
celotne karte, temveč samo karto za osrednji del Kranjskega polja, k jer j e 
proces najbol j tipičen. 

28 Blaznik, Kolonizacija in kmečko podložništvo na Sorškem polju, 
str. 163. 
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manjše katastrske občine v bližini Kranja ali Škof je Loke, ki so bile 
močno navezane na pašo in gozdne površine izven ravnine (Stari Dvor 
8 % , Suha 4,8 «/o, Dorfar je 18,7 «/o, Godešič 5,5 %, Britof 10,5 °/o, Prirn-
skovo 16,5 »/o, Klanec 13,1 %, Huje 4,3 «/o, Girčiče 14.9 %, Hrast je 23,9 %, 
Luže 16,8°/o gozdnih površin). Pod 20°/o gozda imata še Cerkl je in 
Zgornji Brnik. Neka j več gozda imajo še Trboje (27,4l0/o), Šenčur 
(29,3 «/o), Yogi j e (29,8 %), Hraše (28,1%) in Spodnji Brnik (27 «/o). Na-
vezane pa so deloma vendar še bile na izkoriščanje gozda izven rav-
nine. Še več gozdov so imela le naselja z že zelo stabiliziranimi njiv-
skimi površinami pretežno na težjih tleh na južnem delu ravnine 
(Hraše 28,1%, Zapoge 31,3%, Repnje 46,5%; na Sorškem pol ju pa 
Mavčiče 36,3% in Praše 30,1%). 

Gozdovi od leta 1848 dol leta 1868. Prvo obdobje sprememb v kul-
turah na naši 'ravnini pomeni sredina prejšnjega stoletja. Y gozd se 
začno spreminjati pašniki, pa tudi nekatere obdelovalne površine. Iz 
reambulančnega katastra iz leta 1868 j e razvidno, k j e so se izvršile 
spremembe. Opažamo^ da se oddaljeni pašniki na ilovnatih tleh po-
stopno zaraščajo v gozd, na peščenih tleh j ih kmetje k a j radi spre-
mene v njive, v bližini naselij pa v različne kulturne kategorije. 
Y gozd se zarastejo številni pašniki na Plani gmajni, v Hrašah, deloma 
v Zapogah, zgornjebrniška, zelo oddaljena Gmajna, neka j pašnikov 
v Lahovičah in Spodnjem Brniku. Na Sorškem polju zaraste Velika 
Dobrava. Nasprotno pa pašnike, k i leže na peščenih tleh Polj in v 
Mavčičah in na Podreči, Gmajn v Lužah, Srednji vasi in Zgornjem 
Brniku ter Velike Dobrave v Cerkljah, spremene kmet je v njive. 
V Mavčičah, na Podreči in deloma na Brniku kataster novih njivskih 
površin sploh ne pokaže, kajt i gre 'le za kratkotrajno obdelovanje, 
s a j so njive še pred letom 1868 zopet pogozdili. O njivskih površinah 
govore ohranjeni ogoni in ustno izročilo. 

Na splošno j e značilno, da se v najbol j oddaljenih peščenih pod-
ročjih kulture v 19. stoletju zelo menjavajo (njiva — pašnik — gozd; 
travnik — pašnik — gozd; pašnik — njiva — gozd). Taka področja 
so zlasti vzhodno od Šenčurja proti Brnikom in Praprotni polici, na 
jugu katastrske občine Luže ter nekaj v Hrastju, Klancu in Trbojah. 
Zelo menja jo kulturne kategorije tudi v šenčurskih Senožetih in 
Gmajni ter v severnem delu Sorškega polja. 

Krčenja gozdov so tedaj značilna za bližino naseli j v okolici 
Škof je Loke, v Medvodah, v zbiljskih Novinah. v mavčiških Novinah, 
v severnem delu Gmajn v Lužah, v moških Novinah in v okolici Vele-
sovega. Vendar pa te krčevine ponekod ponovno pogozdujejo (v Mav-
čičah in Lužah). V okolici Škof je Loke so precej krčili v zvezi s po-
večanjem nekaterih naselij. Danes zelo rodovitno polje j e bilo do 
takrat pašnik. 

Na splošno j e torej opaziti, da se začno obdelovalna zemljišča 
prestavljati v bližino naselij, a gozd na bolj oddaljena mesta ter na 
pašne površine. V nekaterih kraj ih j e lahko opaziti krčenja in po-
gozdovanja hkrati (Luže, Velesovo, Cerkl je , Mavčiče in Podreča). 

Š ir jenje njivskih površin, na drugi strani pa pogozdovanje pašni-
kov ter menjavanje kulturnih kategori j j e prav gotovo povezano z 
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določenimi socialno-gospoda rskimi momenti. Nova krčena zemljišča 
so verjetno še v zvezi z močno žitno trgovino v Kranju,2 4 kajt i domače 
žito ima tedaj še dobro ceno. Pogozdovanje njiv m pašnikov s seja-
njem želoda in borovih storžev kot tudi menjavanje kulturnih kate-
gorij na oddaljenih mestih pa prav gotovo povzroči težnja za večjo 
rentabilnostjo oziroma intenzivnostjo v kmetovanju. Kmetje pravijo, 
da so pogozdovali zaradi pomanjkanja stelje. Nedvomno pa j e prišlo 
tudi do drugačnega razmerja posestnikov do gozda v zvezi z novim 
zakonom iz leta 1852, ki j e s številnimi predpisi odpravil ovire glede 
gospodarstva v zasebnih gozdovih in glede razpolaganja z gozdnimi 
pridelki.25 Kmetje so odslej bolj začeli skrbeti za gozd. 

V tem času dobi ravnina železnico (1857), ki kmalu sproži trgovino 
z lesom. Ker pa j e stekla bol j na robu ravnine, ni pospešila krčenja 
gozdov, kar j e storila na drugih ravninah (Kamni isko-bistriška ravan). 

Gozdovi od leta 1868 do leta 1900. Y tem obdobju ni več krčenj, 
pač p a zaraščajo v 70. in 80. letiih zadnji večji pašniki. Veliki vogljan-
ski pašnik so posejali z borovimi storži. Zaraščajo se dal je pašniki 
v Zapogah in Hrašah ter v Spodnjem Brniku in Lahovičah, Godešiču 
in Bitnjah ter pašniki ob Savi. V 80. in 90. letih začnejo pogozdovati 
v večji meri tudi njivske površine, predvsem na oddaljenih mestih 
(v Hrast j u blizu šenčurske Planjave, v južnem delu Gmajne v Lužah, 
zahodno od Vogelj in v oddaljenih delih Šenčurja). Nekaj manj po-
gozdujejo nj ive v Cerkljah, Brnik ih, Lahovičah in Nasovičah. Na 
Sorškem pol ju so pogozdili oddaljene reteške Poljine, ki so bile le 
nekaj časa pod kulturami. Začetke pogozdovanja j e opaziti na Podreči. 
V Mavčičah pa so pogozsdovali izikrčene Novine od 80. do 90. let in j ih 
popolnoma pogozdili do leta 1900, čeprav tla niso bila slaba. Toda eno 
pogozdovanje j e sprožilo druga. Od leta 1890 do konca prvega deset-
let ja 20. stolet j a so zasadili z gozd nini i sadikami (jelša, hrast) zelo 
rodovitna tla Dobrav in Senožeti na Sorškem pol ju in podobno zemljo 
v Trbojah. Kmetje še danes vedo. da so tu s i ja jno uspevala žita, lan. 
krompir in zelje. 

Pri ugotavljanju vzrokov za ta pogozdovanja sem prišla do tehle 
zaključkov. 

Predvsem imamo v tem obdobju dva večja družbeno-gospodarska 
pojava, ki sta nedvomno vplivala na razvoj kmetijstva. Proti koncu 
19. stoletja se kažejo na ravnini vedno večji znaki agrarne revolucije, 
ki so povzročili večjo težnjo po intenzifikaciji poljedelstva. Doslej so 
ravno na .najbolj oddaljenih mestih kmetje najmanj gnojili. Zato so 
se predvsem peščena tla hitro izčrpala. Proti koncu stoletja začnejo 
kmetje težiti za povečanim gnojenjem, kar j e povzročilo večjo skrb 
za gozd (steljarjenje). Važna j e bila tudi opustitev ovčjereje v 80. 
letih. Govedoreja pa j e zahtevala zaradi zmanjšane paše več krmilnih 
rastlin in več stelje. Drug moment, ki ni nič manjšega pomena, j e 
gospodarska kriza v 70., 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Sredi 19. 

24 Žontar. o.e., str. 317. 
25 Šivic, Razvoj in organizacija občeupravne gozdarske službe v Slove-

niji. Gozdarski vestnik. L jubl j ana 1940. str. 5. 
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stoletja, ko se začne tudi v Srednji Evropi doba hitrejšega gospodar-
skega napredka, j e prihajal pri nas agrarni značaj pokraj ine vedno 
bolj do izraza, kajt i manjkalo j e kapitala in izobrazbe.26 Na Kranjsko-
sorški ravnini, ki j e še predstavljala pravo žitno področje, j e bilo 
zato agrarno krizo tembolj občutiti. Proti koncu 19. stoletja so pro-
dali kmetovalci vedno manj domačega žita. Stari l jud je se še spo-
minjajo konkurence tujega žita. Zato so začeli predvsem veliki kmetje, 
katerih žitni pridelek j e presegel domačo potrebo, s pogozdovanjem. 
Sprva so naleteli na veliko očitkov s strani malih posestnikov, ki jim 
je senca njihovih gozdov zmanjševala pridelek. Mali posestniki so bili 
s tem prisiljeni, da so sami pričeli pogozdovati, vendar so se temu dal j 
časa upirali. Nj ive so se polagoma spremenile v travnike in končno 
v gozd. Kot vemo, se j e položaj podeželskega prebivalstva zaradi tega 
in seveda tudi zaradi propadanja domače obrti vedno bol j slabšal in 
privede! do izseljevanja, ki j e bilo značilno tudi za našo ravnino. 
Padanje vrednosti kmetijskih pridelkov in večanje pomena ter vred-
nosti gozda ugotavlja leta 1893 tudi Podgorski v Kmetovalcu.27 

Vzroki spremembe kultur so torej na eni strani v agrarno-gospo-
darskih spremembah, na drugi strani pa v gospodarski krizi ob za-
ključku 19. stoletja. Večja vrednost gozdov in zmanjšana rentabilnost 
kmetijstva sta ustvarili večjo pažnjo do gozdov in sprožili umetno 
pogozdovanje oddaljenih njiv. V 90. letih so ustanovili v Preddvoru 
gozdno drevesnico.28 

Za leto 1900 se moremo ozreti tudi po statističnih podatkih (glej 
tabelo III o indeksih sprememb v gozdni površini). Iz njih j e opaziti, 
da se povsod veča odstotek gozdnih in manjša zlasti odstotek pašnih 
površin. Pri tem pašniki in travniki zlasti na peščenih tleh hitro pro-
padajo, večajo pa se površine travnikov na vlažnem obrobju. Povpre-
ček za ravnino kaže tudi povečanje njivskih površin (indeks 101.7, 
gl. tabelo I). Tu so mišljene predvsem katastrske občine na peščenih 
tleh, k jer so se večale njivske površine že sredi 19. stoletja: dejansko 
so bile leta 1900 že zopet pogozdene, česar pa nam statistika ne po-
kaže, ker še tega leta niso bile pri javl jene vse gozdne parcele. Zato 
odstotek gozdov iz leta 1900 ni pravilen. V nasprotju z obrobnimi 
katastrskimi občinami, ki imajo vseskozi mnogo bolj ustal jena zem-
ljišča, nastane v začetku 19. stoletja itudi na ravnini polagoma pravil-
nejše razmerje med gozdnimi in obdelanimi površinami. V kasnejših 
letih pa se odstotek gozdov prekomerno poveča. 

Površina gozda se j e v razdobju 1825 do 1900 najbol j povečala 
v katastrskih občinah Luže, Cerklje, Hraše, Huje, Jama, Godešiči in 
Zgornji Brnik, k jer j e dndeks 150 do 481. Manjša povečanja gozdnih 
površin nasproti 1. 1825 vidimo v katastrskih občinah Klanec, Cirčiče, 
Hrastje, Spodnji Brnik, Voglje, Lahoviče, Stari Dvor in Suha, k je r 
j e indeks povečanja gozdnih površin manjši kot 125. 

26 Žontar, o. c., str. 322. 
27 Podgorski, Naši gozdov.i nekdaj in danes. Kmetovalec 1893. 
28 Po ustni informaciji inž. Sivica. 
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Gozdovi od leta 1900 do prve svetovne vojne. V začetku 20. sto-
letja so pogozdovali največ na njivskih tleh severnega dela Kranjske 
ravnine, na Sorškem polju pa le v Dobravah in ponekod na robu 
gozdov. Na Kranjski ravnini so spremenili največ nj iv v gozd v Pra-
protni polici in Velesovem na Senožetih, v Gmajnah, v češnjevskih 
Cisteh, v brniških Čisteh, na Gmajni v Lužah, torej predvsem na 
plitvejših tleh in tam, k je r so krčili kasneje. Tudi v Šenčurju j e v 
tem obdobju pogozdil vsak kmet eno do dve parceli in to na preostalih 
njivah in travnikih Senožeti ter na jugovzhodu in zahodu proti Priin-
skovenuu, k jer so tudi kmetje s Priinskovega začeli s kompleksnim 
pogozdovanjem (Gornje in Spodnje Resje). Precej so tedaj pogozdo-
vali na njivskih tleh na Klancu, nekaj v Čirčičah ter Hrast ju na ob-
robju gozda Ajdovec in v Trbojah. Pogozdovali so s smrekami in 
z jelšami. 

Leto 1900 ne pomeni nikakršne meje ali prekinitve v pogozdova-
nju. Vendar nastopijo nekateri novi momenti, ki vplivajo, da so se 
površine gozdov še naprej večale. Iz skopih in raznoliönih terenskih 
podatkov lahko razberemo,2a da stopi v tem obdobju v ospredje mo-
ment dobre cene lesa. Gozd ni bil več dobrodošel privesek kmetije, 
ampak vreden tudi zaradi prodaje lesa, ki pomeni zanesljivejši do-
hodek kot poljedelski produkti. Ze proti koncu 19. stoletja, še bol j 
pa v prvem desetletju 20. stoletja se j a v l j a j o prekupčevalci lesa tudi 
na ravnini. Kmetje prodaja jo dragocene debele hraste. V spisu »Gozdi 
na Kranjskem3 0 j e omenjen pomen tedanjega gozda za kmetov doho-
dek. Hkrati pa članek pove tndi to, da so leta 1910 na Kranjskem po-
sekali več lesa kot pa ga j e na novo priraslo. Pisec zato priporoča 
ponovna pogozdovanja. V prvih letih 20. stoletja j e bilo dovoljeno 
prostovoljno pogozdovanje poljedelskih zemljišč.31 Ker j e les dobival 
vedno večji pomen za tehnično-industrijske namene, so se po močnem 
izseka vanj u začele pojavljati nove težnje, ki j ih j e začrtala nemška 
šola.32 Bistvo teh teženj j e izraba najviš je zemljiške rente, ki jo pa 
more izpolniti le smreka kot najdonosnejša drevesna vrsta. Smreka 
j e hkrati začela pridobivati na pomenu predvsem zaradi razvijajoče 
se industrije papir ja (primer: Medvode, Goričane). Na naši ravnini 
j e zapadlo tem nov :m težnjam predvsem področje na severnem pešče-
nem delu ravnine. Pogozdovali so s smrekami v vrstah.33 Na Sorškem 
polju so pogozdovali manj in še to le s hrastom, pač pa so pogozdovali 
s smreko v mešanih hrastovih gozdovih, ki so jih zelo izisekali. Po-
gozdovanje s smrekami na njivskih tleh j e tudi v zvezi z agitacijo, 
k;i so j ih vršili tako lesni trgovci kot tudi tedanji podšumar tega pod-
ročja.34 Prevladalo j e mnenje, da bodo smrekovi gozdovi na slabih 

28 Izjave inž. Šivica in Detele. 
30 Gozdi na Kranjskem. Kmetovalec 1912, str. 216. 
31 Gozdi na Kranjskem, Kmetovalec 1912, str. 216 in ustna informacija 

inž. Šivica. 
32 Miklavžič, Premena umetnih nižinskih smrekovih sestojev, Ljub-

l jana 1954. 
33 Izjave kmetov in opazovanja na terenu. 
34 Informacije inž. Šivica. 
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tleh donaseli več kot pa obdelovanje polja. Pogozdovanje so pospe-
ševale tudi davčne razmere. V težnjah za izboljšanjem kmetijstva se 
kmet vedno bolj zaveda dejstva, da ne bo na manjših, a intenzivno 
obdelanih njivah pridelal nič manj kot na večjih, a slabo obdelanih 
površinah, hkrati pa bo 'plačeval manj davka. Razen tega j e bil za 
novopogozdene parcele sploh oproščen davka za dal j še obdobje.35 

\ okolici Šenčurja, Luž, Cerkel j in Primskovega 'pogozdujejo marsi-
k j e zaradi pomanjkanja delovne sile. Tako so npr. nekateri podjetni 
kmetje nakupili že v prejšnjem času mnogo zemlje, pa niso imeli 
dovolj delovne sile, kar j e privedlo do pogozditve oddaljenih parcel 
(primer Primskovo, Šenčur). Pomanjkanje delovne sile j e povezano 
z začetki industrije v „Kranju, še bol j pa s selitvami v tuje dežele 
(npr. kmet iz Šenčurja brez delovne sile j e pogozdil kar 10 ha zemlje). 
Y Praprotni polici so bila vzrok pogozdovanju tudi plitva peščena tla 
na oddaljenih mestih, ker so kmetje imeli dovol j dobre zemlje v bli-
žini naselja. 

Tudi v tem obdobju so pogozdovali povečini večji posestniki. 
Okoli leta 1900 j e bilo vedno več pritožb s strani malih posestnikov, 
ki j im v senci ni več rodilo. S tem v zvezi so bili izdani novi predpisi. 
Najvažnejši j e bil zakon za Kranjsko iz leta 1912,3e k i j e močno omejil 
pogozdovanje zlasti na njivskih tleh, ki niso obdana z gozdovi. 

Gozdovi po prvi svetovni vojni. Po obdobju močnega pogozdova-
nja njivskih površin so se vršile pogozditve povečini na obrobjih 
gozdov ali na slabših tleh. Kl jub temu se da razbrati iz pripovedova-
nja kmetov, da so največ njiv pogozdili v letih do po java svetovne 
krize, kasneje pa nekaj let pred drugo svetovno vojno in to ne samo 
na njivskih tleh, ampak tudi na prvih posekah smrekovih nasadov 
na nekdaj pogozdenih njivah. Pogozdovali so na različnih kra j ih in 
povečini na senčnih tleh. Vzrok j e bil še nadalje v pomanjkanju 
delovne sile, ki j e v severnem delu vedno bolj odhajala na delo v 
novo nastajajočo industrijo Kranja . 

Tipična področja, k jer j e bila do danes močna težnja za pogozdi-
tev, so slaba peščena tla Visokega in Britofa, mešana gozdna in njiv-
ska tla v okolici Šenčurja, v buikovških Senožetih na jugu. na plitvih 
Trdinah in Stegnah v Trbojah ter plitvih Senožetih na Godešiču, k ter 
pogozdujejo največ z jelšami tako godeški kot mavčiski kmetje. Vsa 
povojna pogozdovanja so povezana tudi s težnjo, da bi se obnovili 
gozdovi, ki so j ih v zadnjih petnajstih letih zelo izčrpali. 

Na tem mestu naj na kratko spregovorim še o vplivu industrije 
v Kranju. Kot smo videli, se j e železnica umaknila na irob ravnine 
in j i s tem začrtala drugačen razvoj. Kmečka naselja so bila zaradi 
tega odtegnjena direktnemu vplivu industrijskih centrov. Ko pa se j e 
pričela po prvi svetovni vojni močna industrializacija Kranja , j e 
začela vplivati tudii na agrarno življenje Kranjsko-eorškega pol ja . 
Direktnega vpliva sicer na zunaj ni opaziti razen v neposredni bližini 
Kranja, pač pa j e industrializacija bistveno posegla v socialne raz-

35 Izjave kmetov (10 let oprostitve). 
M Informacije inž. Sivica. 
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шеге s tem, da j e širokemu področju odvzela del prebivalstva kot 
delovno silo. Sprva gre odtok še iz čistih kajžarskih slojev, pozneje 
pa tudi iz kmečkih. Vendar tudi pri odtoku kmečkega prebivalstva 
povečini ni šlo za družinske gospodarje, ampak le za posamezne člane 
družine. Neposredni učinek tega j e bil, da se večja kmečka posest 
v bistvu ni drobila. Nasprotno pa j e kajžars'ka in delavska posest še 
drolhnejša in številnejša. Razmeroma ugodna možnost zaposlitve v 
industriji j e puščala na kmetijah samo tisto število delovne sile, ki 
j e bilo za obdelavo zemlje nujno potrebno; večkrat pa j e bilo celo 
premajhno. Izraba večjih površin obd'elovalne zemlje zaradi tega ni 
bila samo nemogoča, ampak se v primerjavi z zaslužkom v industriji 
tudi ni izplačala. Skratka: ekonomska gostota prebivalstva se j e na 
podeželju z industrializacijo zmanjšala. 

Tu naj omenim še nekaj o današnjem krčenju gozda. Z nastaja-
njem industrije ter s š ir jenjem naselij v okolici JCranja, Medvod in 
drugod zlasti zadnja leta mnogo krč i jo gozdove. K sreči krčijo go-
zdove na zelo slabih tleh. Tako se delavske hišice kar množe v 
Orehku, Drulovki in Bregu, onkraj Save pa prav tako na slabili 
tleh na Hujah, v čirčičah in Hrastju, severneje pa v Miljah, Britofu 
in Visokem. Nekaj gozda so izkrčili v Medvodah in v okolici Šenčurja. 

Poglavje o razvoju gozdnih površin na Kranjsko-sorški ravnini 
nas j e opozorilo, da na tej ravnini gozdovi 'povečini ne obstajajo za-
radi absolutnih gozdnih tal, ampak predvsem kot vzrok različnih 
s o c i a 1 n o -gos po d a rs k i h teženj in deloma kolonizacije. Marsikje so po-
gozdovali sicer tudi na peščenih tleh. ki so se izčrpala zaradi slabega 
gnojenja. Vendar j e značaj takih gozdnih tal povsod podoben kakor 
na obdelanih tleh. Ker so torej vse spremembe v kulturnih površinah 
odvisne od različnih socialno-gospodarskih faktorjev, zato tudi danes 
proces spreminjanja kultur še ni končan m problem relativnih gozd-
nih tal ne rešen. Nasprotno, kakor povsod po svetu, se tudi v na-
šem gospodarstvu pora ja jo težnje za iskanjem novih obdelovalnih 
površin. Nedvomno se pri tem na jpre j postavi problem sposobnosti 
tistih zemljišč, k jer so že nekoč bile njive. 

3. Gospodarski tipi gozdnih sestojev 

Kot smo videli, j e na gozd močno vplival tudi človek. Sprva ga j e 
krčil, izsekaval in uničeval, torej destruktivno posegel vanj, kasneje 
pa ga j e začel obnavljati, hkrati p a miu spreminjati njegovo strukturo. 
Še več, na številnih travniških površinah so zrasli popolnoma novi 
neprirodni, čisti umetni sestoji. Vendar bi bilo premalo, če bi pri-
števali k umetnim gozdovom samo tiste, ki j ih j e človek zasadil na 
njivah in travnikih. Prišteti j im moramo tudi številne umetne sestoje 
na čistih posekah v starih gozdnih kompleksih. Umetni gozdovi so na 
primer tudi številni pravi enodobni borovi sestoji, ki j ih j e kmet po-
sejal z borovim semenom (s storži). Na osnovi tega lahko rečemo, da 
j e na Kranjsko-sorški ravnini znatno nad polovico umetnih sestojev. 
Pa tudi gozdovi v drugih starih kompleksih so močno spremenjeni — 
izumetničeni. Vse gozdove, v katerih človek gospodari, imenujemo 
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gospodarske tipe. Naslednji sestavek na j nam prikaže njihov značaj, 
nekateri gozdarski podatki pa naj nam dado še konkretnejšo pred-
stavo o njih, zlasti o njihovi gospodarski vrednosti. 

Gozdovi so razdeljeni v naslednje tipe: gozd steljnik, čisti borov 
gozd, čisti smrekov gozd, čisti hrastov gozd, borov gozd z močno pri -
inesjo smreke, mešani gozd z močno primesjo iglavcev, mešani gozd 
z močno primesjo listavcev in ostali tipi gozdov. 

Gozd steljnik. Goizd steljnik j e najslabši ravninski gozd. Zaradi 
stalnega in izredno močnega stel jar jenja , grabl jenja (vsako leto) ter 
košnje trave in resja (vsakih 4 do 5 let), se nekdanji pašniki niti do 
danes niso mogli zarasti (zarast znaša le 20 do 30%). Tu rastejo zelo 
redki, do 40 let stari kržl javi bori, breze in hrasti (puhavec), ki da je jo 
neznaten letni prirastek. Tla so zbita ilovica. Najobsežnejši steljniki 
so gcdeški steljniki v Veliki Dobravi (okrog 100ha). Manjše kom-
plekse pa srečamo še na .nedavnih zapoških pašnikih ter deloma v 
Spodnjem Brniku, vendar imajo že večjo zarast, v njih pa manj po-
gosto stel jari jo (vsakih 5 do 7 let). Posamezne parcele podobnih go-
zdov srečamo tudi drugod, a povsod j e slabša zarast plod premočnega 
izsekavanja. 

Čisti borov gozd. Čisti borov gozd zavzema na -naši ravnini okrog 
četrtino vsega gozdnega področja. Zadržuje se zlasti na nekdanjih 
pašnikih. Obsežna Plana gmajna j e največje področje borovih se-
stojev. Ker v zahodnem in deloma v severnem delu Plane gmajne člo-
vek gospodari pametneje (steljarijo le vsakih 7 do 9 let in ne izseka-
vajo premočno), so borovi gozdovi tam zelo lepi, visokih debelinskih 
razredov in visoke starosti (okrog 90 let), prst pod njimi pa se ne-
dvomno boljša. Ponekod vidimo tudi že smrekov in hrastov podmladek. 
Nasprotno pa so gozdovi v vzhodnem delu Plane gmajne povečini eno-
dobni in mlajši (do 60 let). Previsoka zarast (so pregosto zasajeni) in 
enodobni sestoj povzročajo zelo nizek prirastek. Ti gozdovi so pove-
čini umetni. Čim manjši obseg so imeli borovi gozdovi v nekem pod-
ročju, tem bol j j e navadno prišlo v njih do izkoriščanja stelje in s tem 
slabšanja tal. Take borove komplekse srečamo na peščenih ali ilovna-
tih tleh (okrog Vodic, na severu Zgornje in Spodnje Brezje, Jarše v 
Šenčurju, Hrib na Visokem, na Sorškem polju pa Rove in Zbiljski 
hrib). 

Čisti smrekov gozd. Najbol j tipični sestoji na naši ravnini so čisti 
smrekovi sestoji. Nastali so bodisi na bivših njivskih in travniških po-
vršinah ali na golih posekah. Največ umetnih čistih in seveda eno-
dobnih smrekovih gozdov imamo v severnem delu ravnine (področja, 
ki jih že dolgo pogozdujejo). Tako pisano sestavo gozdnih tipov, kot 
j ih ima severni del ravnine, moremo srečati malokje. Skoraj vsaka 
parcela ima drugačno sestavo oziroma starost gozda. Najbol je uspe-
vajo 'tisti umetni smrekovi sestoji, k i so bili zasajeni na nekoliko bolj 
debeli, a obenem rahli prsti. Takšne sestoje srečamo predvsem v Trbo-
jah, v šenčurskih Senožetih ter nekaj v Dobravah na Sorškem polju. 
V njih je visoka zarast, zaradi odlične zemlje pa tudi najviš j i prira-
stek na ravnini. Kmetje so jih sadili tako, da so med vrste smrek 
zasadili jelše, ki so s svojo hitro rastjo koristile mladim smrekam s 
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senco in gnojeni, kmetu pa dajale les za kurjavo. Razen tega imajo 
jelše lastnost, da v zemlji preko bakterij koncentrirajo mnogo dušika. 
Kl jub vsemu temu pa ne sinemo prezreti, da so s pogozditvijo s smre-
kami najboljše prsti zapadle degradaciji. 

Precej drugačna po svojem videzu j e večina smrekovih gozdov na 
peščenih tleh debeline 15 do 25 cm. Ti gozdovi imajo mnogokrat skraj-
no visoko zarast. Posestniki so sadili smrečice povečini na njivah ali 
posekah zelo gosto in brez vmesnih jelš. Mnogokrat so pulili v drugih 
gozdovih zakrnele mlade smrečice za nasade, kar j e povzročalo slabo 
rast. Na splošno pa so na njivskih tleh smrekovi gozdovi zelo hitro 
zrastli. Iz teh prvih sestojev j e kmet dobil zelo hitro les in denar. 
Prirastek novih nasadov pa j e bil že mnogo nižji, kajt i tla so se izčr-
pala. Cim tanjše so prsti, tem slabši j e prirastek. Medtem ko na Pla-
njavi, P rimsko veni in zahodno od Šenčurja sestoji še za silo uspevajo, 
srečamo v severovzhodnem delu in zahodno od Praprotne police, na 
plitvih tleh (na Gmajni in Belem kamnu) zelo slabe sestoje. Bolezni 
kot so smrekova grizlica in 'posebno rdeča gniloba so prav tam najbolj 
napadle gozdove. Silno plitva tla so se maščevala nad smrekovimi se-
stoji, da so le-ti dosegli zelo zgodaj finančno zrelost, da j e debelina 
sestojev zelo nizka in da s tem pride zelo malo lesa v poštev za pro-
dajo, predvsem tam, k jer ga j e uničila hkrati rdeča gniloba. Očividen 
dokaz slabosti teh gozdov j e dejstvo, da so kmetje nekatere parcele 
do golega posekali in jih prepustili travniku. Taki gozdovi so torej 
daleč od trajnega uspevanja. V njih bo potrebno izvršiti konverzijo 
ali premeno. 

Čisti hrastovi gozdovi. Hrastovi gozdovi prevladujejo v severnih 
Dobra vali na Sorškem polju, na No v ina h v Mavčičah in na vseh Po-
ljinah. Na Kranjski ravnini srečamo najznačilnejše v H rastju proti 
šenčurski Planjavi, v Cerkljah, v severnem delu Spodnjega Brezja, na 
nekdanjih pašnikih in njivah Zgornjega Brnika in deloma na Visokem. 
T udi hrastovih sestojev j e več vrst. Povečini niso starejši od 70 let. 
V Cerkl jah imajo že precej naravno zarast. Drugod, zlasti na Sorškem 
polju, so kmetovalci zasejali želod na njivskih tleh hkrati z neko 
njivsko kulturo (npr. s pšenico). V takih gozdovih so hrasti zelo visoki 
in vitki. Zaradi previsoke zarasti j e v njih manjši prirastek kot v 
drugih hrastovih sestojih. Boljši, tako za steljo kot za les, so tisti 
hrastovi sestoji, k jer so sadili mlade hraste v vrsti, vmes pa jelše kot 
pri smrekovih nasadih. Ti hrasti hitreje rastejo in so ugodnejši za 
stel jarjenje. Meje med parcelami so zasajene s smrekami. Ponekod 
je pod temi gozdovi že močan smrekov podmladek ali pa so se zelo 
zarasle jelše. Čisti hrastovi gozdovi ne kvar i jo tal, kvari jih le pre-
močno stel jar jenje. S tem pa kmetje črpajo in kvar i jo povečini naj-
boljša tla (npr. severne Dobrave na Sorškem polju). 

Borovi gozdovi z močno primesjo smreke. Ti gozdovi rastejo na 
peščenoilovnatih tleh visoke terase. Najbol j značilni so v Svetjiški 
gmajni, v Smrekovi Dobravi ter mars ik je severno od Plane gmajne. 
1'astejo na debeli zemlji, k jer bi človek prav lahko gojil tudi druge 
kulture. Zarast j e sicer prenizka, a enakomerna 
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Mešani gozd z močnim deležem iglavcev. Teh gozdov j e na Kranj-
sko-sorški ravnini naj več v prebiralnih sestoj i h starih gozdnih koimplek-
sov. Srečamo j ih v Prašah, na Jami in Bregn, v Hrast ju , na severni 
Kranjske ravnine pa v Hrastovem, v Starih delih na Primskovem ter 
na Britof u in Visokem. Sem bi prištevali obrobje Brezja pri Praprotmi 
polici, gozd Ferdamiceln, dal je nekatera področja vzhodno od Vogel j , 
rob terase vzhodno od Vodic in severni del bukovških gozdov. Vsem 
tem gozdovom se j e struktura v zadnjem stoletju silno izpremenila. 
Povečini so nekoč v njiih prevladovali hrasti. Zarast in prirastek sta 
zelo različna in močno odvisna od posameznih gospodarjev. Najbol jš i 
gozdovi te kategori je leže na Jami in v manjši meri na obrobju Brezja. 
V teh gozdovih manj stel jari jo, ker j e premalo listnatega drevja. 

Mešani gozd z močnim deležem listavcev. Teh gozdov j e malo-. 
Največ j e starih umetnih čistih sestojev. Danes j im tvorijo podmladek 
mlajše naravno zasajene smreke (vzhodno in severno od Vogelj ter 
najstarejši umetni gozdovi v Trbojah). Hrastovih gozdov te vrste so 
precej izsekali zaradi gradnje letališča. 

Ostali gozdovi. Čiste gabrove sestoje srečamo predvsem nad robom 
visoke terase, k j e r so često umetni (Čirčiče, Hrast je, Jama, Breg, Praše 
ter nekaj v Veliki Dobravi na Sorškem polju in v Britofu ter Viso-
kem). Bukovi gozdovi so samo na južnem delu ravnine in to pomešani 
z drugimi drevesi (Zbilje, Podreča, Vodice). Čiste jelševe nasade vi-
dimo predvsem na robovih gozdov (Velika Dobrava, Tubo je , Šenčur, 
dolina Farovškega in LokaTskega potoka). 

V zadnjih sto letih so se torej vršile na velikih površinah Kranj-
sko-sorške ravnine velike spremembe v kulturnih kategorijah. Ni samo 
značilno, da so se močno povečale gozdne površine, ampak predvsem 
tudi to, da se tu močno mešajo parcele naj'različnejših drevesnih vrst 
in različnih enodoibnih sestojev. Geografsko zelo zanimiva j e 'tudi 
spreminjajoča se gospodarska vloga gozdov v odvisnosti od različnih 
tipov gozdov v preteklosti. Gozdovi v starih kompleksih, ki iso bili 
nekoč močno vsestransko izkoriščani, so se kasneje e pametnim -pose-
gom vanje začeli spreminjati, često v ugodne prebiralne sestoje. Iz teh 
gozdov j e kmet v začetku 20. stoletja prodal mnogo lepih stoletnih 
hrastov, katere sta kasneje večinoma zamenjala smreka in bor. Slika 
gozdov se j e spreminjala, z njo pa tudi njihova vloga. Tako so neka-
teri postali pomembni za stel jarjenje, za nabiranje gozdnih sadežev in 
za les za dom. K je r se j e zarastel pretežno bor, služijo za smol jar jenje 
(v gozdovih SLP), za s te l jar jenje in les za kurivo. K je r pa so zasadili 
čiste smrekove nasade, j e gozd služil tudi za prodajo tehničnega lesa. 
Umetni nasadi na nekdanjih travnikih in njivah služijo bodisi za 
s te l jar jenje (značilno za hrastove sestoje) bodisi za prodajni tehnični 
les (čisti smrekovi nasadi). 

Odnos med gozdom in kmetijskim gospodarstvom se j e torej spre-
menil. Prehod iz ekstenzivnega v intenzivno poljedelstvo pomeni tudi 
prehod v tesnejše sodelovanje celotnega kmetijstva z gozdom. 

Omenim naj še neki učinek človekovega posega v gozd. Ko j e 
človek spreminjal gozd. j e obenem spremenil ali okrnil rastišče. Med-
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tem ko v umetnih hrastovih gozdovih n,i bistveno pokvaril tal, j e na-
stopila degradacija tal v čistih smrekovih sestojih. Uravnovešeno 
potovanje anorganskih snovi v mešanih goizdovih se j e spremenilo v 
enostransko izkoriščanje tal z izpiranjem nekaterih soli v notranjost. 
Tega se j e ravninski kmet premalo zavedal. Tudi premočno steljar-
jen je povzroča degradacijo tal. Priroda se maščuje tudi v gozdu s seč-
njo na golo (vetrovi). Nekateri kmet je so zavarovali čiste smrekove 
sestoje na obrobju s hrasti, ki imajo globoke korenine. Nazadnje ne 
smemo prezreti raznih bolezni, ki so se pojavile.v smrekovih gozdovih 
zaradi neugodnega rastišča. Umetni gozdovi nam v malem lepo poka-
žejo borbo med človekom in prirodnim okoljem.37 

4. Izraba ravninskih gozdov 

Uporaba lesa za kurjavo. Največ lesa porabijo kmetje za kurjavo. 
Seveda so do nedavna kurili le z lesom iz lastnih gozdov. Ker ipa j e 
v mnogih katastrskih občinah večinoma borov les (Moše 90 °/o do 100 °/o, 
Voglje in Moste 80®/о, Zapoge in Godešič 70 %> ter Braše in Brniki 
60*Vo38) so v letu 1954 pričeli s koristno zamenjavo tega lesa z bukovim 
lesom z gorskega sveta. Po pogodbi med Gozdnim gospodarstvom in 
Okrajno zadružno zvezo К г а Т 1 Ј Ј е tedaj zamenjala pri kmetih 
okra ja Kranj 1600 m3 bukovega lesa za borov les.39 Na kur javo z bo-
rom so navezane tiste katastrske občine, ki imajo 20 do 30 % bora, 
sicer pa pretežno čiste smrekove gozdove (Velesovo, Praprotna polica, 
deloma Šenčur, Trboje in Reteče). Katastrske občine Britof, Prim-
skovo in Visoko dobivajo les izven ravnine. Hrastov les, z izjemo neka-
terih naselij (Jama 80'°/o hrasta, Cerkl je 80 °/o, Reteče 40 °/o, Mavčiče 
Praše, Stari Dvor in Dorfer j e 30°/o) izsekavajo manj, ker so tovrstni 
gozdovi namenjeni predvsem stel jar jenju. Brezo so na ravnini že 
močno izsekali (izdelava metel v Šenčurju, Vogljah in Voklju). Z jelšo 
ktirijo predvsem v krajih z umetnimi nasadi (Trboje, Šenčur, Hraše, 
Zapoge, Vodice). V naseljih pod Smledniškim hribom kuri jo tudi 
z bukovim lesom, ob Savi pa obsekavajo za butare gabrova drevesa. 

Stel jar jenje . Stelja j e za dobrega kmetovalca nujno potrebna. Čim 
več ima stelje, več ima gnoja in boljši j e pridelek. Iz kemičnih analiz 
prsti na Kranjsko-sorški ravnini j e razvidno, da kmetje marsikje še 
vedno premalo gnoj i jo s hlevskim gnojem.40 Kiljub temu da j e za 
steljo najbol jša slama, j e kmet je ne uporabljajo, ker jo porabi jo za 
zimsko krmo. Zato so navezani na vse vrste gozdne stelje. Na j r a j e 
uporabl ja jo mah in praprot, ki se po vrednosti najbolj približata slami 
(isti učinek da 100 kg slame. 200 kg listja, 125 kg mahu, 400 kg res ja 
ali borovničevja, 62kg praproti41). Mah pridobivajo največ v iglastih 

37 Podatki o debelinskili razredih, zarasti, prirastku in drugem izvirajo 
iz Gozdarskega odseka OLO Kranj in OLO Ljubl jana . 

39 Podatki Gozdarskega odseka OLO Kran j in OLO Ljubl jana. 
39 Podatki Gozdnega gospodarstva in Okrajne zadružne zveze Kranj . 
40 Kmetijski oddelek OZZ Kranj . 
41 Urbas, Pridobivanje in poraba stelje, Gozdarski vestnik, 1952. 
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in starih borovih gozdovih (Plana gmajna, Velika Dobrava). V Veliki 
Dobravi in na severu Kranjske ravnine izkoriščajo tudi mnogo hra-
stovega listja. 

Izraba stelje j e na različnih kraj ih različno močna. Navadno 
manjši posestniki zaradi manjših gozdnih površin mnogo pogosteje 
steljari jo. To j e značilno zlasti za ob savska naselja na Sorškem polju, 
za Šenčur in Brnike. V okolici Smlednika (Moše, Smlednik, Valburga, 
Zbilje in Hraše) pa so mali posestniki močno navezani na niahovno 
steljo (s kupovanjem) v gozdovih SLP (nekoč last barona Lazzarinija). 
S kupovanjem stel je seveda ščitijo lastne gozdove na ravnini. Tudi 
šenčurski kmetje (v okolici so povečini umetni smrekovi gozdovi) 
kupuje jo na Plani gmajni ali izven ravnine do eiie tretjine stelje.42 

Obrobna nasel ja imajo vso možnost dobave stel je v goratem svetu, 
vendar tudi tam т а ј е sežejo po ravninski stelji, ker jo j e laže dobaviti. 

Za kmeta j e stel ja neprecenljive vrednosti, čeprav seveda nekateri 
navajajo, da j e njena vrednost na določenem ozemlju znatno nižja 
od prirastka gozdnega drevja, ki bi se povečal na račun stel jar jenja 
(18 do 19 °/o izgube lesa na račun stelje in to brez upoštevanja pogoste 
nižje gozdne zairasti). Ako bi kmet moral steljo dovažati iz oddaljenih 
hribov, bi bili seveda stroški za steljo višji zaradi prevoza. 

Prodaja lesa. Les so začeli prodajati ob koncu 19. in v začetku 
20. stoletja, ko so se prometna sredstva izboljšala. Prodajali so- pred-
vsem hrast, ki pa so ga tako močno izsekali, da dailies debelih hrastov 
skoraj ni več. Kmalu j e začel pridobivati na pomenu mehki les za 
industrijo. Prve velike sečnje tovrstnega lesa so bile v dobi visoke 
lesne konjunkture (lèta 1928/29). V naslednjih letih j e trgovina z lesom 
zaradi gospodarske krize zaostala, ker so padle tudi cene lesa. Proti 
koncu 1936. leta se j e zopet pojavilo povpraševanje po lesu na sve-
tovnih tržiščih.43 Teda j so tudi kmetje na ravnini začeli prodajati 
smrekov les, ki j e na umetnih nasadih že precej dozorel. Navadno j e 
kmet poklical kupca, da sta se zmenila za ceno, Posek so nato izvršili 
na golo, kakor j e bilo tedaj še v navadi. Ravninski les so zaradi bližine 
železnice iin nizkih transportnih stroškov do nje (za ravnino j ih cenijo 
povprečno 10-krat nižje od goratih kra jev) zelo hitro prodali. Iz sever-
nega dela ravnine so prodajali les v Kranj , k jer j e bilo nekaj lesnih 
trgovcev (Gorjanc, Heinricher). S Sorškega pol ja so vozili les v Med-
vode, Coricane (papirnica) in na Trato, iz vodiškega predela pa v 
Mengeš. Med vojno in po vojni so zaradi obnavljanja porušenih do-
mov izsekavanja zelo napredovala, gozdove pa so zelo izčrpali. Leta 
1949 so zaradi načrtnega posega v gozdove izsek a vanj e zelo omejili. 
Odslej si gozdarj i prizadevajo, da bi gozdove izseka vali le na takšen 
način, da bo donos trajen. Kasneje pa bodo gozdovi da ja l i toliko lesa, 
kolikor ga ob pravilni gojitvi v skladu z najrazličnejšimi prirodnima 
faktorj i morajo dajati. Zato sekajo sedaj prebiralno, sečnjo in pro-
dajo določijo na osnovi drevesne vrste in izračunanega etata (možna 

42 Izjave kmetov. 
43 Šivic, Razvoj gozdarstva in lova v Sloveniji. Spominski zbornik Slove-

nije, L jubl j ana 1939, str. 54. 
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letna sečnja) in j e nižja kot znaša letni prirastek. Le na ta način se 
bo magla popraviti zarast in vrednost gozda. 

Tabela IV na zaključku razprave nam prikaže, koliko lesa j e bilo 
leta 1953 in 1954 predvidenega za posek in koliko so dejansko posekali. 
Odstotek posekanega lesa j e vedno večji od 100. Da so posekali več, 
kot j e bilo predvideno, so krivi predvsem vetrolomi. Leta 1953 j e bilo 
v Šenčurju 2,5-krat več posekanega lesa, kar j e ogromno (veter j e 
uničil 3802 m3). V Cerkl jah j e veter polomil 1953. leta 1758 m3 in 1954. 
leta 2258 m3 lesa. Leta 1953 so bili vetrolomi tudi drugod. Zopet so 
preprečili nemoteno obnavljanje gozdov čisti umetni in enodobni smre-
kovi sestoji. Narava se maščuje. Že v naslednjih letih so določili 
gozdarji nižje etate, da bi omilili škodo. 

III. PROBLEM RELATIVNIH GOZNIH TAL 

1. Relativna in absolutna gozdna tla na Kranjsko-sorški ravnini 

Ob vprašanju, katera gozdna tla bi lahko postala trajno sposobna 
za kmetijstvo, j e treba opredeliti pojem relativnih in absolutnih gozd-
nih tal. Obstajata dva načina za to. Pirvo, že starejše mnenje (ekono-
mistov) imenuje absolutna gozdna tla le najslabša in najsiromašnejša 
tla, ki niso sposobna za nobeno kmetijsko kulturo in k je r se celo 
gozd sam bori za obstoj. Po tej opredelitvi absolutnih gozdnih tal v 
naših nižinah sploh ni. To stališče j e precej omejeno, ker ne upošteva 
prirodnih sil in zakonov (veter, erozija, sušnost). Drugo mnenje (fito-
sociologov) pa j e močno dinamično in se naslanja na prirodne zakone. 
Tla in vegetacija se razvi ja jo do nekega končnega stadija, ki ga ime-
nujemo za prst pedoklimaks, za vegetacijo pa fitoklimaks. Razvoj 
vegetacije proti klimaksu imenujemo progresivni razvoj. Zaradi raz-
vojnih motenj (človek, naravne razdiralne sile) pa se po javl ja jo v 
vegetaciji, kakor tudi v tleh regresivni razvojni procesi, ki jih ozna-
čujemo navadno kot degradacijo. V katerem progresivnem razvojnem 
stadiju prenehajo biti gozdna tla absolutna in v katerem regresivnem 
štadiju postanejo tla absolutna, to j e treba rešiti. Novejša prirodo-
znanstvena mnenja mislijo, da j e treba dati gozdu znatno več kot 
obsegajo absolutna gozdna tla.44 

Prav gotovo j e 'treba upoštevati negativne prirodne faktorje (ero-
zijo, sušnost. vetrovi), vendar mislim, da gozdna tla, ki so trenutno 
v degradaciji , marsikje niso absolutna. Na Kranjsko-sorški ravnini 
j e mnogo tal (njivskih in gozdnih) v degradaciji, toda temu j e kriv 
človek zaradi nepravilnega gospodarjenja. Tudi zelo islabe prsti se 
s pravilnim obdelovanjem spremene v dobra antropogena tla. Prav 
tako pa gozdovi lahko zelo malo donašajo, če v njih trajno slabo go-
spodarimo. Z oziram na to, da so nj ive na na j različne j š ih tleh, bi 
mogli prav tako različna gozdna tla prišteti k relativnim in j ih ob-
delovati. Še več, tiste površine* ki so bile za prvotnega kmetovalca 

44 Wraber, Prirodno-gospodarski temelji razmejevanja gozdnih in kme-
tijskih zemljišč, Nova proizvodnja, str. 3. 
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za obdelovanje često (pretežke, bi moderno obdelovanje zaradi debele 
prsti lahko zajelo; moramo jiih torej šteti k relativnim gozdnim tlom. 

Vse te momente sem poskušala upoštevati pri opredelitvi relativ-
nosti ali absolutnosti gozdnih tal na Kranjsko-sorškeim pol ju; izato sem 
kl jub trenutni degradaciji , povzročeni po človeku, prištela številne 
gozdne površine k relativnim tlom. Po drugi strani sem marsikatera 
plitva kamnita tla, ki so bila morda nekdaj že obdelana, a so se za-
rastla s slabimi gozdovi, prištela k absolutnim ali zelo slabim relativ-
nim tlom. Za lažjo opredelitev so mi služila tudi nekatera subjektivna 
mnenja (inž. Detela, inž. Jurhar) ter splošne ugotovitve na osnovi 
najrazličnejših podatkov. Tako sem gozdne površine razdelila na: 

a) Z e l o d o b r a r e l a t i v n a g o z d n a t l a . ki niso v degra-
dacij i. Sem spadajo gozdna zemljišča, ki so pod več ali manj pri rod-
nimi sestoji (umetnimi hrastovimi in mešanimi gozdovi) ter smrekovi-
mi gozdovi na debelejših tleh. Tla so peščeno ilovnata, ilovnaitopeščena 
ali peščena, vendar za obdelovanje dovolj debela. Na Sorškem polju 
štejemo sem umetne listnate in mešane gozdove v Veliki Dobravi in 
Senožetih, na Poljinah Mavčič, Podreče in Reteč, na Novinah in Sred-
njem Hrastu v Mavčičah, večji zahodni del Hrastičev v Prašah in 
na Jami. Na Kranjski ravnini pa bi bili to gozdovi na Priimskovem 
in Planjavi, Gmajni in Senožetih v Šenčurju, na jugovzhodu Šen-
čurja p a vsa področja proti Brnikom in hrastovi in mešani gozdovi 
v Cerkljah. 

b) D o b r a r e l a t i v n a g o z d n a t l a na debelih ilovnatih 
prsteh, k jer predvsem človek zadržuje progresivni razvoj. Izkorišča-
nje gozdov ni premočno. Debele prsti bi bile zelo ugodne za obdelavo. 
Sem bi spadale Svetj iška Gmajna, zahodni del Plane gmajne, Velike 
njive v Vodicah, obsežno področje severnega dela Plane gmajne ter 
vzhodno od Vogel j proti Brnikom in še nekateri manjši kompleksi. 

c) S l a b a r e l a t i v n a g o z d n a t l a na plitkih peščenih tleh. 
Take površine so predvsem v severnem delu Kranjske ravnine; po-
rasle so povečini s slabimi umetnimi smrekovimi sestoji in so se slabo 
obnesle za časa obdelave (ekstenzivno obdelovanje). To naj bi bil 
gozdni pas vzhodno od Britofa. Visokega, Milj, severno od Šenčurja, 
južno od Praprotne police, v brniških in le deloma v cerkljanskih 
Ciisteh, na Sorškem pol ju pa vzhodni deli' Hrastičev na Jami in v 
Prašah ter smrekove Poljine. 

č) A b s o l u t n a g o z d n a t l a na j bi bile naravne in zbite po-
vršine v degradacij i (n. pr. Plana gmajna okrog Tragarice, Slemena 
proti Brnikom, vzhodno od Vodic, godeški steljnik, večina Smrekove 
Dobrave, Zejski Hrib, Hrib vzhodno od Visokega, Zgornje Brezje). 
Za poljedelstvo so neprimerne tudi tiste površine, k jer j e živa skala 
tik pod površino (Gornji Hrast v Mavčičah, gozdOv.i na prehodu v 
Veliko Dobravo in Piano gmajno) ali pa skeletoidna tla (Veliki del 
in Rove na Bregu in Drulovtki, deli gozda v Britofu in Gorenjah ter 
gozdni rob visoke terase ob Savi). 

Na tem mestu na j omenim, da j e precej dobrih relativnih gozdnih 
tal zajela gradnja velikega letališča. V ta namen so bili odvzeti go-
zdovi predvsem Brnikom. Ker so bila dela za nekaj let prekinjena, 
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so na velikih površinah začeli zemljo obdelovati (Kmetijsko 'posestvo 
I [rastje in podjet je Agroobnova L jubl jana) ; tam prav lepo uspevajo 
krompir, žita in krmilne rastline, kar dokazuje, da gre za dobra rela-
tivna gozdna tla. Mislim, da j e škoda, da to letališče ni zajelo slabih 
peščenih tal nekoliko sevemeje od tod. 

2. Neka j misli k problematiki eventualne kmetijske izrabe 
relativnih gozdnih tal 

Ob premotrivanju relativnih gozdnih tal se tudi na Sorško-kranj-
ski ravnini postavlja vprašanje, v koliko j ih j e nujno treba ohraniti 
za gozd, v koliko pa j ih kaže pritegniti v kmetijsko obdelavo. Pri tem 
zadevajo drugo ob drugo stališča gozdarjev in kmetijskih strokov-
njakov. Gozdarji opozarja jo na to, da smo po drugi svetovni vojni 
v Sloveniji gozdove zaradi obnove slovenskega gospodarstva močno 
izčrpali. Mnogo lesa smo tudi izvozili v druge republike in v tujino. 
Stanje gozdov j e postalo tako kritično, da zaskrbljeno gledamo v pri-
hodnost.45 Meje smotrnega izkoriščanja gozdov smo presegli s tem, da 
imajo gozdovi v Sloveniji danes samo 4 5 % zarasti (1951. leta); padec 
pod 5 0 % zarasti pa pomeni na splošno prehod k pustošenju gozdov. 

To opozorilo bi veljalo tudi za K r anj sko-s orš ko ravnino, k je r se 
giblje zarast med 20 in 7 0 % in je na Sarškeun polju viišja. Tudi tu bi 
torej kazalo ohraniti vse gozdne površine. 

Drugo stališče pa opozarja na ito, da j e zaloge lesa mogoče po-
večati s pravilnim gojenjem gozdov. Ce danes primanjkuje lesa, to 
ne pomeni, da j e premalo gozdnih površin. Naloga gozdnega gospo-
darstva j e obnoviti izčrpane gozdove. Nasprotno pa j e treba resno 
varčevati s poljedelskimi zemljišči, s a j pride v Sloveniji na prebi-
valca že manj kot 0,20 ha orne zemlje, njen obseg pa se še stalno 
manjša s hitro urbanizacijo, pa tudi erozijo. Vse to velja tudi za 
K r a ti j sk o -soršk o ravnino, k je r bi bilo mogoče z vključitvijo vsaj bolj-
ših relativnih gozdnih tal v poljedelsko izrabo kar precej razširiti 
poljedelsko produktivno površino. Toda zoper to se rad postavlja še 
drug pomislek. Pri njem gre za to, koliko so vsd tamkajšnj i gozdovi 
potrebni za samo kmetijsko gospodarstvo. Ustavimo se na kratko še 
ob njem. 

Prevladuje mnenje, da potrebujejo kmetijski obrati približno 
eno tretjino do eno četrtino gozdov od celotne površine.46 Glede na 
to, da j e na naši ravnini, če izvzamemo nekatera obrobja, le malo 
travnikov in pašnikov, sem pri svojih analizah ra je upoštevala mne-
nje kmetov, ki trdijo, da ista za uspešno kmetovanje potrebna gozd 
in njiva v približno enakem razmerju. V tem smislu sem primerjala 
dejansko razmerje med njivo in gozdom pri posameznih posestnikih 
po K L O (leta 1951).47 V po v p ročk u se pokaže, da imajo v prid gozdu 
najboljše razmerje nekateri obrobni KLO, ki segajo s svojo površino 

45 Svetličič, Ekonomska problematika našega gozdnega in lesnega gospo-
darstva. Ekonomska rev,ija 1951. 5-6, str. 352. 

4* Gozdarski odsek OLO Kranj . 
47 Statistični urad LRS, Ljubl jana. 
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tudi v hribovit svet. K L O Žabniea in Cerkl je kažeta od 30 do 40°/o 
več gozda kot njiv. Preseneča zlasti to, da imajo posestniki teh dveh 
K L O velike gozdne površine tudi na ravnini. Od 20 do 3 0 % več gozda 
od njiv kažeta K L O Velesovo in Bitnje. Nasprotno kažejo ravninska 
področja ob Savi, zlasti na Sorškem polju, presežek njivskih površin 
nad gozdom. Vendar j e ta presežek sorazmerno majhen in sicer do 
10% (KLO Orehek, Mavčiče, Smlednik). Podobna slika j e tudi v KLO 
Moste. Na ostalem ravninskem področju opazimo tudi povsod presežek 
gozda nad njivo. Največ j i j e v ,KLO Kranj , Šenčur, Visoko, Godešič, 
Reteče, Zapoge in Vodice (10 do 2 0 % več gozda od njiv) ter v Rep-
njalh, k jer j e iznatna površina v hribovitem svetu. V K L O Brniki. 
Voglje, Trboje in Komenda se razmerje med njivo im gozdom že sko-
ra j izenači (do 10% več gozda od njiv). V podrobnem so velike razlike 
v razmerju njiv do gozdov po posameznih, posestnih kategorijah. Pri 
velikih posestnikih (nad 10 ha) površine gozda znatno presegajo po-
vršine njiv. Da j e v nekaterih ravninskih K L O površina gozda manjša 
od površine njiv, prispevajo največ posestniki z manj ko 2 ha zemlje, 
ki imajo večinoma samo njive. Vendar tudi pri njih ugotovimo na 
obrobju presežek gozda nad njivo. Povprečku se najbolj približujejo 
posestniki v kategorij i od 5 do 10 ha. 

Kl jub temu, da imajo kmetje malo travnikov v primeri z njivami, 
goj i jo precej živine (na eno odraslo žival — konja, govedo pride v 
Mavčičah in Šenčurju 0,9 ha, v Zabnici 1 ha kmetijske površine, v na-
sprotju s hribovitimi področji kranjskega okraja, k j e r so ustrezne 
številke v Zalem logu 3,2 ha, Sovodmju 2,1 ha in Zireh 1.6 ha).48 Živini 
često primanjkuje krme in jo morajo v zimskem času krmiti tudi 
s slamo. Vendar kmet zaradi potrebnega gnoja ne more zmanjšati šte-
vila živine. Ker kmet vso slamo porabi za krmo, j e ne more uporabiti 
za steljo in j e torej že od nekdaj navezan na stel jar jenje . Kmet. ki 
ima nad 5 ha obdelovalne zemlje, porabi po trditvah kmetov 30 do 
50 voz stelje na leto (lahko tudi več, kar j e odvisno od vrste hlevov). 
Zaradi slabih greznic pa tudi ta množina stel je ne da d o vol j kvalitet-
nega gnoja. Tudi dovoz slame, namenjene za steljo od drugod (iz 
Banata), se ni obnesla zaradi visoke cene in ker so tudi to slamo po-
rabili za krmo. Nekaj potrebne stel je bi kmetje lahko dobili s hribo-
vitih gozdnih področij, k jer ima mnogo ravninskih kmetov svoje 
parcele. Največ gozda izven ravnine imajo seveda obrobna naselja. 
Kmetje v katastrskih občinah Češnjevek. Velesovo, Bitnje, Žabnica, 
Dorfar je . Stari Dvor, Suha in Godešič bi lahko izkoriščali le gozdove 
v hribovitem svetu lastnih katastrskih občin, opustili pa izkoriščanje 
nižinskih gozdov. Vsi večji kmetje Brnikov in Cerkel j imajo gozdne 
parcele tudi na šenturški gori, v Gradu ali Šmartnu. Kmetje Luž. 
Visokega, Gorenj, Britofa, Primskovega, Huj, Klanca in Čirčič imajo 
še danes precej gozdov v Udenborštu nad Kranjem, v Zgornji Besniei 
iri v Tenetišah. Več jamskih, praških, brežkih in drulovskih kmetov 
ima gozdne parcele v hribovitem svetu Bitnja in Zabnice. V Mavčičah 

48 Gradivo za razpravo o ukrepih v kmetijstvu in gozdarstvu v okraju 
K ranj. 
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in na Podreči imajo vsi večji kmetje po parcelo gozda v Medvodah, 
v Preski in v dolini Ločnice. Za nasel je Visoko sem izračunala, da 
ima 50 posestnikov povprečno po 1 ha gozda izven ravnine. Dejstvo 
pa je , da ite oddaljene izvenravninske gozdove kmetje slabo izkori-
ščajo in često prepuščajo močnemu zaraščanju. Prav tako tudi v rav-
ninskih področjih s te l jar jenje ni racionalno. Marsikje j e bilo treba 
najeti posebno delovno silo za čiščenje gozdnega plevela, trave in 
praproti, ki bi sicer škodovala rasti gozdnega drevja (primeri v 1. 1954: 
Cerkl je — žetev trave na 28 ha, čiščenje na 42 ha; Šenčur — žetev 
trave na 20 ha, čiščenje na 26 ha; Smlednik — žetev trave na 8 ha, 
čiščenje na 9,6 ha; Škof ja Loka — žetev trave na 31,7 ha, čiščenje na 
46,50 ha; Žahnica — žetev trave na 24,15 ha, čiščenje na 69,6 ha).49 

Nepomembna in često neracionalno izkoriščena j e posest tujih izven-
ravnmskih posestnikov. Največ izvenravninskih posesti imajo na rav-
nini Šenčur z 18,9 ha, Cerkl je s 24,2 ha, Velesovo s 13,31 ha in Spodnji 
Brnik z 10,9 ha gozda; v drugih katastrskih občinah j e tujega gozda 
manj. 

Na osnovi vseh rt eh podatkov, kot trudii ob pogledu na številne 
smrekove gozdove, ki so s kmetijo glede s te l jar jenja najmanj po-
vezani, moremo reči, da j e na ravnini znatna površina gozdov odveč. 

Preden pa bi se odločili za izkoriščanje relativnih gozdnih tal 
za poljedelske kulture, bi bilo na jpre j treba še bolj intenzificirati 
izrabo. 

V zvezi s tem naj omenim, da j e kranjsko-sorški kmet že zgodaj 
začel z uporabo umetnih gnojil, vendar so glede tega razlike med 
posameznimi kra j i (npr. Zabnica in Šenčur imata redno višje hektar-
ske donose zaradi stalnega gnojenja tudi z umetnimi gnojili, na-
sprotno pa imajo kl jub boljši zemlji v Mavčičah nižji pridelek, ker 
umetnih gnojil skoraj ne kupujejo).5 0 Zelo važna j e mehanizacija, ki 
se j e začela, odkar se delovna sila odteka v industrijski Kranj . Ven-
dar ima traktorsko obdelovanje uspeh predvsem na globljih tleh. Če 
bi ise odločili za krčenje gozdov na relativnih gozdnih tleh, bi za 
moderno obdelavo prišla v poštev najpre j tista, ki so dovolj globoka, 
čeprav so na velikih površinah v degradaciji . Ta tla bi bol je ustrezala 
tudi glede kompleksnosti obdelovanja. Na debelih ilovnatih tleh Plane 
gmajne in drugih podobnih kompleksih so parcele znatno večje kot 
parcele na pretežno peščenih gozdnih tleh in j ih bo zato laže arondirati 
in obdelovati. Pregled povprečne velikosti gozdnih parcel nam to po-
trjuje. Največjo razdrobljenost (povprečna velikost gozdnih parcel 
od 20 do 40 a) kažejo katastrske občine na Sorškem polju in v okolici 
Kranja, nad 60 a povprečne velikosti pa kažejo katastrske občine, ki 
segajo na obsežno Piano gmajno in na severu na hriboviti svet. 

Nedvomno j e še mnogo socialnih in ekonomskih momentov, na 
katere bi naleteli pri podrobnem proučevanju relativnih gozdnih tal. 
V okviru te študije sem opozorila le na najvidnejše in sicer take, 
ki so geografskega značaja. 

49 Podatki Gozdarskega odseka Kranj . 
50 Kmetijski odsek OLO Kranj . 
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Tabela I 
Spremembe v kulturnih kategorijah na Kranjsko-sorški ravnini 

od 1825 do 1953 

(v hektarih in indeksih) 

Leto Skupaj Njive Travniki Vrtovi Pašniki Gozdovi 

1825 15.216.13 7835,90 891,56 287,90 1818,60 3555.90 
Indeks 100 100 100 100 100 

1900 15.170,70 7974,00 911,58 377,60 784,80 4457,70 
Indeks 101,70 102,20 131,20 43,10 125,08 

1955 15.172,00 7179,20 986,40 406,70 565,40 5278,20 
Indeks 91,61 110,60 141,20 31,20 148.43 

Upoštevane so naslednje katastrske občine: Dorf ar je. Stari Dvor, Suha, 
Godešič, Reteče, Žabniea, Drulovka, Breg, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča, 
Primskovo, Klanec, Huje, čirčiče, Hrastje, Britof, Visoko, Luže, Velesovo, Šen-
čur, Češnjevk, Cerkl je , Zgornji Brnik, Spodnji Brnik, Voglje, Lahoviče, Naso-
viče, Vodice, Moste, Zapoge, Hraše, Mose, Trboje, Senica, Medvode in Zbilje. 
Višinsiki gozd pri Velesovu, Češnjevku in Zabnici j e na osnovi gozdarskih 
podatkov odštet. Niso pa prištete površinč Bitnja. Stražišča, Smlednika in 
Olševka, ker imajo njive v nižini, a ves gozd v hribovitem svetu. Za Buko-
vico ni dobiti skupnih podatkov za nižinski gozd. Ker ni bilo podatkov za 
leto 1900 ali 1825 pri katastrskih občinah Visoko. Reteče. Senica in Zbilie, 
j e za te katastrske občine izvršena interpolacija. Zato je bilo gozda leta 1825 
skupno dejansko nekaj manj. Vse te pomanjkljivosti pa ne vplivajo bistveno 
na celotno sliko. 

Iz tabele vidimo, da so se površine gozdov, na Kranjsko-sorški ravnini 
povečale približno za polovico (48.43 °/o). To povečanje gre predvsem na 
račun pašnikov, pri katerih je indeks padel od 100 na 31,20 (zmanjšanje za 
68,80%). Z ozirom na leto 1825 so znatno narasli vrtovi (indeks 141,20) in 
travniki (indeks 110,60). Njivske površine so se od leta 1825 zmanjšale za 
8,4 °/o. Seveda pa nam ti podatki ne prikažejo med letoma 1825 in 1953 iz-
krčenih in na novo pogozdenih zemljišč, katerih na ravnini ni bilo malo. 
To nam za ozemlje, za katero je objavljeno, pokaže lahko samo karta. 

Med posameznimi katastrskimi občinami so od leta 1825 do 1953 več 
kot dvakrat povečale gozdne površine (indeks povečanja 204 do 556) nasled-
nje katastrske občine: Huje, Luže. Cerkl je , Zgornji Brnik. Godešič in Jama. 
Za polovico do dvakrat so povečale gozdne površine (indeks povečanja 150 
do 187) naslednje katastrske občine: Klanec, Hrastje. Šenčur. Spodnji Brnik. 
Voglje, Zapoge, Hraše, Trboje, Stari Dvor in Suha. Manj kot za polovico so 
povečale gozdne površine (indeks povečanja 102 do 146) naslednje katastrske 
občine: Mavčiče, Podreča, Primskovo, Cirčiče, Britof, Velesovo, Češnjev,k, 
I ahoviče. Moste, Vodice, Moše, Nasoviče. Dorfar je , Žabniea, Drulovka. Breg 
in Praše. 

Tabela II 
Kulturne kategorije na Kranjsko-sorški ravnini 

(Po odstotkih glede na celotno površino) 

J Leto Skupa j Njive Travniki Vrtovi Pašniki Gozdovi 

1825 15.216.13 7835,90 891,56 287.90 1818,60 3555,90 
% 100 51.50 5.86 1,89 11.86 23,37 

1900 15.170.70 7974.00 911,58 377.60 784.80 4457,70 
Vo 100 52,56 6.0S 2,49 5.17 29,38 

1953 15.172.00 7179,20 986.40 406,70 565,40 5278.20 
°/o 100 47,31 6.50 2.68 3,72 34,78 
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Upoštevane so iste katastrske občine kot pri tabeli I. 
Tabela nam pove, da j e danes na ravnini 5278,20 ha gozdov ali 34,78 °/o 

celotne površine, številne katastrske občine imajo polov,ico ali skora j po-
lovico zemlie pokrite z gozdovi (primeri: Žabniea 45 °/o, Brnik 42 "/o, Sp. Brnik 
47 °/o, Voglje 46 %, Vodice 50%, Zapoge 51 °/o. Hraše 51°/o, Smlednik 66°/o, 
Moše 46.6%, Velesovo 5 1 % in Cešnjevk 52%. Največ obdelane zemlje imajo 
katastrske občine v okolici Kran ja in Škof je Loke, čeprav so tudi te spre-
menile precej obdelovalne površine v gozd. 

Tabela III 
Indeks povečanja gozdne površine za leta 1825, 1900 in 1953 

po katastrskih občinah 
1825 190(1 1953 

Kata s t r ska 
občina 

Površ ina 
gozda v ha Indeks 

Površ ina 
gozda v ha Indeks 

Površina 
gozda v ha Indeks 

Britof . . . . 2 4 , 2 0 1 1 0 0 2 9 , 0 0 0 1 1 9 , 8 2 3 0 , 3 3 7 1 2 5 , 3 6 
Zg. Brnik . . 8 7 , 0 6 8 1 0 0 2 0 5 , 0 0 0 2 3 5 , 4 3 2 3 5 , 6 5 6 2 7 0 , 6 5 
Sp. Brnik . 1 4 3 , 9 6 2 1 0 0 1 9 4 , 0 0 0 1 3 5 , 4 0 2 5 0 , 9 1 2 1 7 4 , 2 8 
Cerkl je . . . 5 9 , 0 1 3 1 0 0 9 3 . 0 0 0 1 5 7 . 0 0 1 4 9 , 9 5 3 2 5 4 , 1 0 
Cešnjevk . . . 1 1 4 , 7 1 8 1 0 0 1 1 7 , 0 0 0 1 0 1 , 9 9 1 4 0 , 5 3 3 1 2 2 , 0 0 
Cirčiče . . . 3 2 , 8 6 8 1 0 0 4 2 . 0 0 0 1 2 7 , 8 0 4 7 , 8 9 7 145,71 ' 
Hrast je . . . 1 1 1 , 9 5 4 1 0 0 1 4 3 , 0 0 0 1 2 7 , 7 3 1 7 3 , 9 2 7 1 5 5 , 3 6 
Hraše . . . . 1 0 4 , 2 0 6 1 0 0 1 6 3 , 0 0 0 1 6 5 , 4 1 1 9 0 , 6 6 1 1 8 3 , 0 0 
Huje . . . 3 . 0 9 7 1 0 0 1 3 , 0 0 0 4 1 9 , 4 0 1 5 , 1 6 4 4 8 9 , 0 0 
Klane . . . . 1 8 , 3 7 1 1 0 0 2 6 , 0 0 0 1 4 1 , 5 3 3 3 , 1 5 5 1 8 0 , 5 0 
Lahoviče . . . 1 7 5 , 0 2 0 1 0 0 2 3 3 . 0 0 0 1 3 3 , 1 4 2 4 5 , 3 0 3 1 4 0 , 1 7 
Luže . . . 7 5 , 3 4 6 1 0 0 1 2 4 . 0 0 0 1 6 4 , 5 6 1 5 3 , 7 9 7 2 0 4 , 1 1 
Moste . . . 9 4 , 0 6 1 1 0 0 1 0 1 . 0 0 0 1 0 7 , 3 7 1 0 6 , 3 9 0 1 1 3 . 1 0 
Moše . . . . 1 5 2 , 2 1 5 1 0 0 1 6 1 , 0 0 0 1 0 6 , 4 2 1 7 1 , 9 4 6 1 1 2 , 9 0 
Nasoviče . . . 6 3 , 9 2 2 1 0 0 7 1 . 0 0 0 1 1 1 , 0 7 8 1 , 6 4 2 1 2 7 , 7 0 
Primskovo . . 7 3 , 3 4 5 1 0 0 8 4 , 0 0 0 1 1 4 , 5 1 1 0 3 , 5 4 0 1 4 1 , 1 5 
Šenčur . . . . 2 8 7 . 6 3 9 1 0 0 3 5 0 , 0 0 0 1 2 1 , 6 8 4 3 1 , 9 2 0 1 5 0 , 1 5 
Trboje . . . . 1 4 5 , 2 2 2 100 1 7 3 , 0 0 0 1 1 9 , 1 2 2 0 2 , 3 6 7 1 5 1 , 7 0 
Velesovo . . . 3 5 4 . 4 2 4 1 0 0 3 8 2 , 0 0 0 1 0 7 , 7 7 4 2 1 , 9 1 9 1 1 9 , 0 4 
Visoko . . . — — — — 1 4 7 , 8 3 8 — 

Vodice . . . . 2 9 5 , 6 8 3 1 0 0 3 0 3 , 0 0 0 1 0 2 , 8 1 3 0 4 , 4 6 9 1 0 3 , 0 0 
Voglje . . . . 2 6 8 . 0 1 1 1 0 0 3 6 4 . 0 0 0 1 3 5 , 8 0 4 3 8 . 7 3 7 1 6 3 , 5 6 
Zapoge . . . . 1 2 8 , 2 0 6 1 0 0 1 4 1 , 0 0 0 1 0 2 , 4 7 2 0 9 , 5 2 9 1 6 3 , 4 2 

Breg . . . . 7 5 , 8 4 9 1 0 0 9 0 . 0 0 0 1 1 8 , 6 5 1 0 0 , 0 1 6 1 3 1 , 8 1 
Dorfar je . . 8 5 , 6 5 6 1 0 0 8 1 . 0 0 0 9 4 , 5 6 1 0 7 , 3 7 2 1 2 5 , 3 4 
Drulovka . 5 4 . 8 0 8 1 0 0 6 5 , 0 0 0 1 1 8 , 6 5 7 3 , 8 6 8 1 4 3 , 7 7 
Godešič . . . 2 7 , 4 3 5 1 0 0 1 3 2 , 0 0 0 4 8 1 , 0 8 1 5 2 , 5 2 6 5 5 5 , 8 5 
Jama . . . 5 4 . 0 4 1 1 0 0 9 4 . 0 0 0 1 7 3 , 9 0 1 4 0 . 8 7 5 2 6 0 , 7 0 
Mavčiče . . . 1 1 2 , 3 0 0 1 0 0 1 1 5 , 0 0 0 1 0 2 , 4 0 1 2 7 , 7 1 1 1 1 4 . 2 0 
Medvode . . 4 8 , 0 5 7 1 0 0 5 2 , 0 0 0 1 0 8 , 2 1 4 0 , 1 2 2 8 3 . 4 9 
Podreča . . 7 4 . 0 1 3 1 0 0 8 4 , 0 0 0 1 1 3 , 4 9 9 6 , 2 9 6 1 2 9 , 7 4 
Praše . . . 4 6 , 8 0 3 1 0 0 4 8 . 0 0 0 1 0 2 , 5 5 4 7 , 5 7 4 1 0 1 , 6 5 
Rateče '. . . — — 1 6 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 1 5 9 . 3 9 7 9 9 . 6 2 
Senica . . . — — — — 3 . 6 6 4 — 

Stari Dvor . . 2 5 , 8 7 4 1 0 0 3 8 . 0 0 0 1 4 6 , 8 8 4 3 , 5 1 6 1 6 8 . 2 1 
Suha . . • 1 6 , 1 5 4 1 0 0 2 2 , 0 0 0 1 3 6 , 2 2 3 0 , 1 9 8 1 8 6 , 9 0 
Zbilje . . . — — — — 1 0 2 . 1 1 7 — 

Žabniea . . . 3 1 0 , 6 9 6 1 0 0 3 1 2 , 0 0 0 1 0 0 , 4 2 3 5 0 , 5 8 9 1 1 2 , 8 2 

Bukovica • . . 2 0 7 . 0 3 3 1 0 0 2 1 9 , 0 0 0 1 0 5 , 7 3 2 2 2 , 2 4 5 1 0 7 . 3 4 
Repnje . . . 1 6 4 . 6 0 4 1 0 0 1 7 6 , 0 0 0 1 0 6 , 9 2 1 7 7 , 3 1 6 1 0 7 , 7 2 
Smlednik . . . 5 3 4 . 4 3 3 1 0 0 5 3 5 , 0 0 0 1 0 0 , 1 0 5 3 5 , 5 0 0 1 0 0 . 1 9 
Bitnje . . . . 5 0 3 . 4 7 2 too 4 9 7 . 0 0 0 9 8 , 7 1 5 3 2 . 1 1 5 1 0 5 , 6 8 
Stražišče . . . 1 0 3 . 3 1 4 1 0 0 3 9 3 . 0 0 0 2 8 0 , 3 9 3 7 4 . 8 5 8 2 6 2 . 8 3 
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Tabela IV 
Pregled sečnih dovoljenj izdanih za leti 

(od 1. I. do 1. X. 1954) 
1955—1954 

Občina Leto 
drva 

m*. 

Kvota predvidena 
za posek 
lehnični 
les ш3 

skupaj 
m3 

Dejansko 

skupa j 
m3 

posekano 

v */o 

Cerkl je 1953 
1954 

3500 
2000 

3000 
2500 

6500 
4500 

8665 
8610 

133,3 
191,3 

Mavčiče 1953 
1954 

500 
400 

900 
200 

1400 
600 

1266 
695 

90.4 
115,8 

Kranj 1953 
1954 

800 
800 

200 
350 

1000 
1150 

1306 
814 

130.6 
70.7 

Smlednik 1953 
1954 

1000 
500 

200 
200 

1200 
700 

331 
771 

27.5 
110.7 

Šenčur 1953 
1954 

1500 
1200 

700 
500 

2200 
1700 

5578 
2067 

253.5 
121.5 

Zabnica 1953 
1954 1456 890 2346 2513 106.7 

Medvode 1953 
1954 4100 676 4776 4776 100.0 

Vodice 1953 
1954 1090 325 1415 1415 100,0 

Komenda 1953 
. 1954 350 625 975 975 100,0 

Vir: Cenitve Gozdnega gospodarstva Kran j. 

FORESTS ON THE PLAIN OF KRANJSKO-SORŠKO P O L J E 
(CENTRAL SLOVENIA) 

(A problem of Relative Woodlands) 

Z l a t a S e i f r i e d 

The Plain of Kranjsko-Sorško Polje, named in its northern and nort-
heastern part after the city of Kranj (Kranjsko Polje) and in its southern 
part after the river Sora (Sorsko polje), forms the most extensive flat area 
of the Basin of L jubl jana. Contrary to expectations, considerable parts of the 
plain are cov.ered with woods. Is this phenomenon due to natural or human 
factors? In this treatise the author has tried to find out the reasons for such 
an abundance of woodland on the plain, and, at the same time, to give a geo-
graphical appreciation of the problem. 

The plain lies at the height of 330 metres above sea-level. The area 
was filled with gravel deposited by the rivers Sava and Kokra which later 
cemented into conglomerate. The greater part of this material was later 
dissected by the two rivers. Another deposition followed but its gravel re-
mained loose. In some tracts of the area, lying farther from the rivers and 
not affected by the subsequent deposition, layers of sands and clays accu-
mulated. The differences in lithology had a strong bearing upon the present 
day composition of the s o i l s which are rather varied and may have a 
strong influence on the land utilisation. On the outcrops of the conglomerate 
at Velika Dobrava, Plana Gmajna and Smrekova Dobrava there are mainly 
thick layers of clay soils. They have been considerably improved in some 
places owing to the evolution of the vegetation. Elsewhere, especially on the 
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liigher grounds and on the spots of excesiv.e exploitation by man. the evolu-
tion of soils and vegetation (pines!) is exactly the reverse (degradation). The 
soils on the sandy parts of the plain are also different; they are extremely 
shallow, permeable, sticky and are in need of permanent fertilisation espe-
cially in the places where the rivers Sava and Kokra were shifting their 
river-beds towards the present courses (Breg, Drulovka. Hrastje. Prebačevo. 
Gorenje, Polje, and a narrow belt at Čisti near Brniki). The thick sandy and 
loamy soils at Yoklo and Voglje posess a very suitable structure. Thick, but 
not too heavy soils developed on that part of the plain that had been 
partially eroded, and where a new deposition took place later (i. e. on the 
banks of the Sava river near Jama and Medvode). Young, though still not 
mature, humus soils which are very suitable for cultivation, are to be found 
along the smaller brooks. 

As far as c l i m a t e is concerned, the area belongs to the subalpine 
type of climate with yearly temperatures 8° C to 9° C (ummer 19° C, winter 
2,5° C) with precipitations of 1400 to 1500 mm. Consequently the area is 
suitable for the growth of oak or hornbeam, and white beech, although owing 
to the immaturity of most soils pines and firs are extremely well represented 
in the natural vegetation. In times of draught some factors are rather unfa-
vourable for the growth of the wood, in particular fir wood, viz. the basic 
tertiary rocks in the depths (50 to 40 metres below the surface), shallow 
sandy tracts, and periodic winds (which had a devastating effect in 1953). 
A detailed examination has revealed that the greater part of the woodland re-
mained on the outcrops of conglomerate, nevertheless we also find nearly 
as vast woodlands on the extensive sandy tracts and even on the best light 
and thick soils. The present cultivated area stretches over different kinds 
of soil as well. Consequently the vast woodlands cannot be explained with 
natural factors alone. We may get a fairly precise picture of the cause as 
for the present day distribution of the lands uses only after we have taken 
into consideration the history of colonisation, and especiallv the conditions 
in the 19th century'with the economic changes which took place in the dawn 
of capitalism. 

Among the human factors the most important is that of c o l o n i s a t i o n 
which is actually the main cause for the present day distribution of the wood-
lands. The colonisation in the middle ages took place in two different belts, 
one along the river courses of Sava and Kokra, and the other in the line 
following the foothills of higher mountains around, i. e. where there was a 
brook running through the village. It is evident that the water courses used 
to be the main localising factors for settlements, and only in the second 
place the soils for as early as from the beginning of the cultivation all kinds 
of soils — from the light sandy soils to the heavy loamy soils, — vere culti-
vated. 

Ev.en those settlements that were exceptionally founded in the middle 
of the plain were situated near the stagnating waters (the so called »vuže« — 
i. e. »pools«). So it happened that there have remained, on the whole, more 
woodlands in the middle of the plain than on its borders. The colonisation, 
however, did not take place in one stage. There are villages (e. g. Cerkl je , 
Šenčur, Vodice, Podreče) which have gone through many stages of colonisa-
tion, and also with in other villages the subsequent clearings of woodland 
may be stated on the basis of field pattern and numerous characterisic place-
names. The subsequent result of the colonisation and of its intensity was that 
there remained very few woods on the plain; especially in the eastern part 
of the Plain of Kran j and of Sorško polje. The reason for the extensive cha 
racter of land utilisation were undoubtedly the backward methods of culti-
vation as well as the fact, that the peasants of the northern part of the plain 
had the right to exploit woodlands in the surrounding mountains. The land 
held in desmesne had not exerted any influence on the preservation of wood-
lands. 

The decisive factor in the extension of the woodland came into existance 
in the 19th centuries, in the period of the quick development of the c a p i -
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t a l i s t i c f o r m s o f e c o n o m y and of accompanying s o c i a l c h a n -
g e s . The cadastral maps of 1825 show only two thirds of the extent of now 
existing woodland on the plain. Sorsko Pol je had nearly no woods (as it was 
at that time the granary of Gorenjsko) and a similar picture prevailed in 
the north-eastern part of the plain. On the clay-covered Plana Gmajna, many 
pastures are to be found by the side of small patches of woodland. The reaf-
forestation on the more remote parcels of the land, found on the sandy plain, 
began in the middle of the 19th century, while the forests which lie nearer 
to the v.illages were still being cleared at that time. After 1848, undoubtedly 
in the connection with the very important Forestry Law, more and more 
attention was paid to the forestry. The clearing and the reafforestation was 
performed by the farmers up to the period of big economic crises and up to 
the time when the agrarian revolution began to assert itself. With the intro-
duction of intensive cattle raising in the eighteen eighties more and more 
manure was needed by the farms and so more woods, which were the main 
source from which the litter came. Oak was therefore chosen for reaffore-
station. At the same time the farmers of the plain were hit by the world 
crisis. Because of the competition of foreign wheat they could not sell their 
own wheat and rye. During this period the remote but also the best land 
on the plain was afforested (for example: Velika Dobrava, some areas at 
Trboje). Since the end of the 19th Century and till 1913, afforestation conti-
nues at the quickened pace, but then mostly with the fir owing to the start 
of the commercial use of timber for industry. After the first world war the 
reafforestation slowed down. The reason why there was no tendency for clea-
ring. was the new industry in Kran j and Medvode which by attracting much 
labour from the countryside lessened the pressure on the land. The reason 
for extensive areas of woodland are, therefore, primarily socio-economical. 

As the evolution of the forests on the plain was a special one, their outer 
appearance and their particularly economic utilisation is consequently of 
a special interest for a geographer. There are onlv small areas of original 
woodland. Over half of the woodlands are artificial. A special attention should 
be paid to the pure fir forests. As these particular strips of woodland were 
planted in different ways (among older or very densily on open land) and on 
different soils, their actual state is of a much varying quality. The fir forests 
on thin sandy soils are exposed to plant-disease and produce in their growth 
only thin trunks or else they tend to dry up early. A strong degradation of 
soils took place in all pure fir forests. There are no old oak wood anywhere 
on the plain, but there are some mixed woods. A special phenomenon among 
the broadleaf woods are pure oak forests in Velika Dobrava. In spite of the 
collection of litter, the soils were not seriously affected. On the conglomerate 
with clays as a top layer and also here and there on the sands on the plain 
fluite numerous pure pine woods thrive well. Some of them are quite old (in 
the western part of Plana Gmajna) . In other parts of the plain young and 
dense pine forests of one aye exist but which are only of little economic value 
and the soils in them are being degraded. 

Most forests on the plain belong to the private farms and they are used 
in a multiple manner. Pinewood is mostly used as fuel and its importance 
for pit-props is increasing just as much as a source of pitch. Nowadays the 
woods are still indispensible as the source of litter (of dried leav.es, fern and 
moss). But it is an open question whether the more abundant growth (if litter 
collection would stop) might not be more profitable by the sales of timber. 
The trade in timber is important since the end of the 19th Century. After 
the world war II. all woods are put under protection with the purpose to 
increase growth. 

Only after the forests had been throughly studied from all points of 
view, it would be possible to decide where woodland is by nature absolutely 
the most suitable utilisation and where its present existence is merely of 
relative value. One should take into consideration when deciding which areas 
are absolutely forest ground the laws of nature directing the evolution of 
the soils (wind, erosion, drought). If action by man would also be considered 
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many areas now under cultivation, but having degraded soils (due also to the 
human interference), might also be classified as absolute forest ground. 

On the other hand we can classify only as relative forest ground all 
those heavy, partly sandy partly loamy soils which, owing to technically 
poor implements of former times, where in past not suitable for cultivation. 
Such soils would be even better for modern cultivation than the poor sandy 
soils. One can classify as absolute forest ground only the very poor soils 
of fern-land at Godešič, on Plana Gmajna around Tragarica and all those 
strips where the plough hits the rock underneath (i. e. to the east of Velika 
Dobrava and to the northwest of Plana Gmajna). Rather bad. but still only 
relatively a forest ground is the thin sandy soil in the area where Sav,a and 
Kokra used to shift their sphere of deposition in very recent geological past. 

The problem of relative forest ground, not vet being cleared now. 
emerges as a very pressing one in view of recent trends in agriculture to 
use each parcel of land according to its imminent natural qualitv and its 
best suitability for the most profitable crop. Some aspects are of a parti-
cular interest to the geographer. 

First of all, we in Slovenia must make economies with the land since 
in 1951 only 0,2 ha of cultivated land per person was available. An urgent 
need is felt for the acquisition of new land whereever possible. First of all. 
the unused land for agriculture on the plains must be duely considered. 
Inspite of the fact that Slovenia has the highest percent of high-tree woods 
in Yugoslavia, they were in recent years cut far beyond the natural repro-
duction (in 1951 it amounted only to 45%>). Thus there is no reason for opti-
mism in the near future. The vearlv increment is low and so the forestry 
authorities have first of all to care for better growth in the existing woods 
and not for an extesion of wooded area. 

A special problem is closely linked with the clearing of relative wood-
land ground, namely the use in agricultural production of the forests of 
this type because they supply the essential litter for the stables. Due to the 
shortage of fodder even straw, normally used as litter, is mainly consumed 
for feeding. Considerary the local conditions about 1 hectars of woodland 
supplies enough litter for one farm unit. A good deal of this comes from the 
woods in the plain. There are however, many forests consisting of conifers 
which yield no litter and these, together with all keept forest of broad-
leaved trees could easily be cleared without any damage to agriculture. But 
there is still room for intensification of agriculture, which must take place 
before starts any serious campaign for clearing the existing woodlands. 
When such clearing would prove necessary the wooded areas with deep soil 
should first be considered. In such areas of land are also much larger then 
on lighter sandy soil. .This consolidation of cultivated land would be also 
much easier. 
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VASCA 

(CERKLJE i Gmajna 

ila Dobrava Merjaiica 

ŠENČUR 
.Gmajna 

V Oelcah 

[Ŝ njtBnfirj Vapovce 

ZG BRNIK 

Pod Pungertom 

SP BRNIK 
»enožet 

tGornja Dobrava" 

Senožeti 

Gmajna 
Na Blatmci 

VOKLO 
Hobenice 

VOGLJE 
V Senožeti 

V Resuljah 
Mate Voćne 

PREBACEVO »enoŽet j 
Vrtače Mala Dobrav 'Borsti; 

Pod Brezjem 

Senožet 

V Zlatem polju 

Senožet 

Z a Tr^jberj<om 
kVelika Dobrava 

V Stegnah 
ZER JAVKA 

TRBOJE 
.Trdine Irastovec 

PRASE, 
Zvatnice 

Drago polje 

Lesine 

V Z latem polju 

K r i k i pot 

JAMA 

Gozdne površine na delu 
Kran j ske ravnine 

Forests on the Plain 
of Kran j sko polje 

1 = Gozd leta 1825 — 
Forests in 1825 

2 = Spremembe pašni-
ka v gozd do 1. 1868 
— Afforestation of 
the pasture-land 
till 1868 

3 = Spremembe nj ive 
in travnika v gozd 
do leta 1868 — Af-
forestation of the 
arable land and of 
the meadows till 
1868 

4 = Spremembe pašni-
kov v gozd do leta 
1953 — Afforesta-
tion of the pasture-
land till 1953 

5 = Spremembe nj ive 
in travnika v gozd 
do leta 1953 — Af-
forestation of the 
arable land and of 
the meadows till 
1953 
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