CRP projekt »Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti«
(nosilec dr. Andrej Kobler, V4-1422)
CRP projekt »Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega
gozda v Sloveniji« (nosilec prof.dr. Jurij Diaci, V4-1420)
CRP projekt »Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe
obnove gozdov ob naravnih ujmah večjega obsega ter ob pričakovanih
spremembah pravnih zahtev« (prof. dr. Hojka Kraigher V4-1438)
Ljubljana, 6.5.2015

POGLED NA ŽLED
Gozdnogospodarski in gozdnogojitveni ukrepi po ujmah večjih razsežnosti
Časovnica za izvedbo predavanj na delavnici z naslovom Pogled na žled, ki bo potekala 13.
in 14. maja 2015 v Ljubljani in Sevnici.

1. dan - Sreda, 13.5.2014, Ljubljana, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
Večna pot 83, predavalnica G6 (spodnji objekt fakultete)
Kabinetni del
Ura
7:30-8:45
8:45-9:00
Sklop 1
9:00-9:30

9:30-10:00

10:00-10:15
10:15-10:30

10:30-10:45
10:45-11:15
Sklop 2
11:15-11:30

Predavatelj

Vodi: Jurij DIACI
Klaus BORGER

Andrej KOBLER
Zoran GRECS
Aleksander MARINŠEK
Dušan ROŽENBERGAR
Tom NAGEL
Marjana WESTERGREN
Gregor BOŽIČ
Hojka KRAIGHER
Klemen JERINA

12:00-12:15

Odmor za kavo
Vodi: Robert BRUS
Marjana WESTERGREN
Gregor BOŽIČ
Robert BRUS
Zoran GRECS
Hojka KRAIGHER
Jurij DIACI
Gal FIDEJ
Andrej ROZMAN
Tom NAGEL
Igor DAKSKOBLER
Aleš STRAŽE
Željko GORIŠEK
Maks MERELA
Luka KRŽE
Katarina ČUFAR
Nike KRAJNC

12:15-12:30
12:30-13:30

Andrej BREZNIKAR
Odmor za malico

11:30-11:45

11:45-12:00

Naslov predavanja
Registracija udeležencev
Pozdravni nagovori
Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen im
Spannungsfeld zwischen finanziellen, personellen und
jagdlichen Rahmenbedingungen: Ein Erfahrungsbericht
aus dem Privatwald des Saarlandes
Ponovna ogozditev po ujmah prizadetih gozdov v
razmerah omejenih finančnih in človeških virov ter
lovskih interesov: Izkušnje iz zasebnih gozdov Posarja
Vplivi na poškodovanost gozda po žledu
Vpliv žledoloma na ekološke procese v gozdnih sestojih
Ohranjena genetska pestrost je osnova prilagajanja
gozdov na spremembe v okolju
Velika rastlinojeda divjad in njeni vplivi na gozd v
obdobju po velikih gozdnih ujmah

Analiza stanja semenarstva v Sloveniji - zagotavljanje
potreb po semenu in sadikah za potrebe sanacije po
žledolomu februarja 2014
Primerjava različnih načinov obnove gozda po ujmah

Fizikalne lastnosti bukovine ob koncu prve vegetacijske
dobe po žledolomu

Socialni in ekonomski vidiki sanacije po ujmah večjih
razsežnosti
Splošna diskusija

Terenski ogled na Rožniku
Namen terenskega dela delavnice na Rožniku je predstavitev primera sanacije močno
poškodovanega gozda v urbanem območju ter razprava ob različnih načinih ukrepanja v
poškodovanih sestojih po žledu.

Sklop 3
13:30-16:00
1. stojišče
1. stojišče

1. stojišče
2. stojišče

2. stojišče
2. stojišče
3. stojišče
3. stojišče
4. stojišče

Terenski ogled objektov
Teme:
- obseg poškodb in sanacija na Ljubljanskem območju
- zgodovina gospodarjenja z gozdom na Rožniku
- dosedanji potek sanacije žledoloma
- lastniške razmere
- splošne ekološke razmere in rastišča
- potencialna naravna vegetacija
- zgradba gozda pred ujmo
- predstavitev pomlajevanja pred in po sanaciji
- gozdni red – definicija in izvedba
- ekonomski vidik dodatnega ukrepanja v smislu pomoči mladju
- splošna ekonomska analiza primera GIS in vizija razvoja
izobraževalnega gozda
- primerjava stanja in izsledki raziskav v saniranem in
nesaniranem delu sestoja
- spremembe v lesu poškodovanih dreves
- zaključna diskusija o alternativnih scenarijih ukrepanja
- alternative izvajanje sanacije
- alternative zaščite in bodoče nege
- vpliv poškodb na dolgoročno kakovost gozda

2. dan - Četrtek, 14.5.2014, okolica Sevnice. Izobraževanje in izmenjava mnenj o tehnični
(sečnja) in biološki sanaciji (obnova) letvenjakov, gošč, drogovnjakov in mlajših debeljakov,
ki jih je poškodoval snegolom oktobra leta 2012. Vzporednice z žledolomom leta 2014.
Aktivnosti drugega terenskega dne so namenjene omejeni skupini revirnih gozdarjev,
gojiteljev in načrtovalcev Zavoda za gozdove Slovenije iz najbolj prizadetih območnih enot.
Vsi udeleženci drugega dne se dobimo ob 8:45 pred gostiščem Felicijan. Terenski dan bomo
končali predvidoma ob 16:00 uri z manjšo pogostitvijo.

