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Borova ogorčica – Španski primer
1. NADZOR IN VZORČENJE: 
 Na mestih uvoza (pristanišča, letališča, žage, skladišča GLS)

 Uporaba pasti (učinkovitejša kot v gozdu)

 Pregled okoliških gozdov in vzorčenje sušečih dreves iz neznanih razlogov

 Kontrola je naključna in sistematična

 Kontejnerje se odpira samo v primeru dvomov o vsebini, drugače kontrola ob 
razložitvi. Obvezen dokument: natančen opis poti.

2. POTENCIALNE SLABOSTI SISTEMA:
 Zasebni lastniki

 Kritični čas v poletnih mesecih

 GPS sistem – pomanjkljiva oprema

 Finančne težave

 Neznačilna drevesa

 Kaj storiti, če najdejo okuženega kozlička v pasti

 Gozdni požari

 Različne gozdarske politike sosednjih držav
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3. INFORMIRANJE JAVNOSTI:

 Obveščanje  mora biti pozitivna in ne sme širiti strahu in nemoči 
 Obveščanje na državni in na lokalni ravni (TV, radio, lokalne oglasne 

table…) – glavne značilnosti o bolezni

 Vzpostavitev stika z VSEMI, ki so ob najdbi prizadeti

 Obveščanje lastnikov žag in skladišč GLS na nacionalni ravni

 Jasno definirane ciljne skupine – lokalno, v primeru žarišč

 Individualni pristop in najbolj ustrezen način za vsako od ciljnih skupin

 Družabna omrežja – že obstoječe skupine so lahko velika pomoč pri 
širjenju obvestil in osnovnih informacij
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Osnovne informacije o izbruhu v kraju As Neves in 
Salvaterra de Miño, Španija:
 Izbruha v bližini 3 km (2010, 2016)– izjema glede na program EU

 Območja: 200 m (1,5 km) – golosek

200 m – 3 km (1,5 km – 5 km) – cona intenzivnega nadzora

3 km – 20 km (5 km – 20 km ) - varnostna cona

 Določen protokol za: 

delo v gozdu

delo na žagah in skladiščih GLS

vzorčenje

delo s pastmi

higienski minimum

 Obvezno poročanje EU komisiji 1x mesečno

 Vzpostavitev cestnih kontrol 

 Prepoved premikov lesa 

 Informiranje javnosti

 Uradna administracija - strokovna služba
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PROTOKOL ZA POSTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PASTI

Kdo oz. za koga?

Kje?

Kdaj?
Zakaj?

Koliko?
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Kako?

S čim?
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PROTOKOL ZA VIZUALNE PREGLEDE IN VZORČENJE

1.                                                           2.
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3.                                                         5.

4.
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6.                                              7.

8.
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INFORMACIJE IZ GOZDARSKE PRAKSE:
OBNOVA GOZDOV 

 1. leto: izbruh 

 4 leta: pasti in vzorčenje

 2 leti: intenzivno vzorčenje 

 Šele v sedmem letu po izbruhu je dovoljena sadnja, še vedno pa ni 
dovoljeno saditi borov (izjema: Pinus pinea)

SEČNJA, SPRAVILO, TRANSPORT, PREDELAVA 

 V varnostni coni je sečnja pod nadzorom

 Redne sečnje ni v času, ko kozlički letajo

 Les prepeljan na skladišča GLS znotraj varnostnega območja (izjeme!)

 Les predelan v LPM ali v sekance

ODKAZILO in SUBVENCIJE V PRIMERU NAJDB SUMLJIVIH DREVES

 Denarnih vzpodbud ali kakršnekoli druge oblike subvencij ni

 Za vstop v zasebni gozd potrebujejo lastnikovo dovoljenje (izjeme!)
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„FIRST YOU WERE PROUD TO HAVE ALL
THIS FINE SURVEY,

IN NEXT TWO SECONDS YOU REALIZED
THAT THE SKY FALLS ON YOU!“


