
Tehnološke posebnosti pridobivanja lesa v jelovih in jelovo-bukovih gozdovih 
 
B. Košir 
 
V prispevku obravnavamo izbrane tehnološke vidike pri gospodarjenju z jelovimi gozdovi 
visokega krasa. Za te gozdove je značilna pestrost razvojnih faz. Mnogi med njimi so dokaj 
ohranjeni oz. dajejo takšno sliko kljub dolgotrajnemu vplivu človeka. Večina teh gozdov je 
bila v preteklosti v rokah velikih lastnikov, ki so za gospodarjenje z njimi že zelo zgodaj 
poskrbeli s šolanjem gozdarskih strokovnjakov ter inventurami in načrtovanjem. Danes je, če 
izločimo iz celotnega konteksta predvsem jelko, za te sestoje značilno debelo drevje skromne 
kvalitete. Na posameznih območjih je prisotna slaba vitalnost drevja. Iz sušečega in suhega 
drevja so donosi še skromnejši, stroški pa pogosto višji, saj gre za majhne koncentracije, če 
sanitarnih sečenj ne povežemo z rednimi sečnjami. Visoke lesne zaloge so pomembna 
rezerva, ki bi jo lastnik gozda zaradi majhnega obrestovanja verjetno izkoristil, medtem ko 
lahko daje država prednost strateškemu pomenu rezerve lesa in manj kratkoročni ekonomiki. 
Možnost izkoriščanja teh gozdov je povezana z uspešnostjo pomlajevanja predvsem jelke.  
 
Proizvodi iz jelovih sestojev so tradicionalni – okrogli les za razne namene ter les namenjen 
energetski rabi. Možnosti so še neraziskane z vseh vidikov, saj se tržišče spreminja glede 
obsega (se širi) kot tudi glede cenovnih razmerij med posameznimi vrstami sortimentov. 
Dosedanje izkošnje in primeri že kažejo, da možnosti izkoriščanja tako za energetske namene, 
kot za inovativne proizvode iz masivnega lesa obstajajo. Razmerja med posameznimi rabami 
bodo po eni strani odvisna od povpraševanja po lesu kot energentu, ki se nenehno veča in na 
drugi strani od tehnologij, ki se prav tako razvijajo. V prispevku so opisani primeri 
kombinacij med različnimi tehnologijami in pomen cenovnih razmerij med cenami okroglega 
lesa ter energije. Pokazano je, da bi že tretjinsko povečanje odkupne cene atro teže lesa kot 
energenta močno spremenilo današnja razmerja. Tanjši les jelke bi bil ob primernem načinu 
zmanjšanja vsebnosti vode cenovno primernejši za energetske kot za tehnične namene. 
Ključna faktorja pri teh odločitvah bosta debelina lesa in vsebnost vode. Prikazani so nekateri 
tradicionalni in novejši tehnološki primeri. 
 
V zadnjem delu prispevka razpravljamo o vplivu tehnologij na sestoje. Dovolj podatkov 
imamo zbranih predvsem za tradicionalne tehnologije, zato je težišče na njih. Strojna sečnja 
prav tako povzroča poškodbe, ki pa so pri nas še premalo raziskane glede na veliko pestrost 
sestojev in tudi strojev in predvsem glede na vrsto stroja ter druge dejavnike, kot so doseg 
sečne glave, gostota sestoja in odkazila. Omenjene so tudi poškodbe tal ter načini, ki vodijo k 
njihovemu vrednotenju predvsem pa zmanjšanju. 
 


