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GGO Kočevje

Površina 117.958 ha,

Površina gozda 
91.688 ha

Gozdatost 78 %

DG : ZG = 60% : 40%



Zgodovina gospodarjenja z gozdovi v območju

- območje se začne intenzivneje naseljevati v 14. stoletju

- 1641 postanejo lastniki kečevskega gospostva Auerspergi

- 1892 je bil izdelan prvi gozdogospodarski načrt

- 1941 izselitev kočevskih Nemcev, oblikujejo se tri lastniške skupine gozdov

- od leta 1953 do 1964 so bili za vse gozdove izdelani GGN



Območje dinarskih jelovo – bukovih gozdov

Površina 26.988 ha,

Delež 29 %

DG : ZG = 60% : 40%



Rastišče: Ophalodo Fagetum dinaricum (95 %), Hacquetio Fagetum, Lamio 
orvalae Fagetum in Neckero Abietetum

Nekaj pomembnejših podatkov za dinarske jelovo 
– bukove gozdove v območju (površina 26.988 ha)

Delež drevesnih vrst v lesni zalogi
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Razmerje razvojnih faz

pov.(ha) LZ (m3/ha) PR (m3/ha)

globoka tla 19.011 378 8,4

plitva tla 1.861 380 7,1

prebiralni 6.116 404 8,3

skupaj 26.988 384 8,3
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Porazdelitev lesne zaloge po debelinskih stopnjah





Kako bodo izgledali današnji jelovo – bukovi gozdovi čez 50 – 100 let??
- Še vedno preštevilčna jelenjad, ki močno ovira naravno obnovo z jelko in plemenitimi listavci, 
siromaši vrstno sestavo mladovij in s tem močno vpliva na bodočo drevesno sestavo odraslih 
sestojev.....

- Težave z naravno obnovo so povzročile podaljševanje proizvodnih dob, povečal se je delež
debelega drevja, ki je danes velikokrat slabše kvalitete.

- Sušenje jelke in bresta

- ….

Problemi
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Porazdelitev števila dreves po debelinskih stopnjah 
za RGR 111 v GGE Rog (2007 - 2016)
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Porazdelitev lesne zaloge po debelinskih stopnjah 
za RGR 111 v GGE Rog (2007 - 2016) - 800 ha
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Struktura poseka jelke na ZGS OE Kočevje za leto 2008



Gozdnogojitveni cilji in usmeritve

Gozdnogojitveni cilji:
- Skupinsko raznomerni, mestoma tudi prebiralni sestoji z razmerjem igl : lst = 35 : 65.

- Optimalna lesna zaloga cca 400 m3/ha, končna lesna zaloga sestojev pred uvajanjem v obnovo 
640 m3/ha.

- Večji delež mlajših razvojnih faz, kjer pa morajo biti zastopane vse po naravi prisotne vrste.

Usmeritve:
- Poudarjena je naravna obnova gozda, ki naj se odvija na površinah velikosti največ 2 do 3 sestojne višine.

- Kljub poudarjeni obnovi je potrebno ohranjati skupinsko raznomerno zgradbo gozda.

- Racionalna nega mlajših razvojnih faz, izkoristiti avtonego gozda.

- Proizvodna doba 140 let, pomladitvena doba do 30 let.

- Osnovati naravna zatočišča – ekocelice na do 5 % površine RGR, delež odmrlih dreves v LZ naj bo 2 – 5%.



Načrtovani ukrepi

Najvišji možni posek:
Najvišji možni posek : 1.800.000 bruto m3 
(6,7 m3/ha)

Intenziteta poseka na lesno zalogo: 18 %

Intenziteta poseka na prirastek: 80 %

Gojitvena in varstvena dela ter dela za 
funkcije gozdov:
Obnova gozda: 1.295 ha (5 % površine)

Nega gozda: 3.550 ha (13 % površine)

Varstvo: 2.580 dni (0,10 dni/ha ali 0,8 ure/ha)

Dela za funkcije gozdov: 1.500 dni (0,06 dni/ha 
ali 0,48 ure/ha)

V cca 25 letih bo dosežena 
optimalna LZ.

Ohranila se bo raznomerna zgradba
gozda, in višina lesne zaloge.

Ohranile se bodo ugodne razmere 
za pomlajevanje jelke.

Izboljšala se bo debelinska struktura
gozda.

Tudi v bodoče bo možno izkoristiti 
avtonego gozda.

Stojnost sestojev in odpornost na 
naravne ujme se ne bo poslabšala.

Malopovršinska obnova gozda bo 
pozitivno vplivala na ekološke in 
socialne funkcije gozda.



Hvala za pozornost!
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