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NAMESTO UVODA 

ODNOS ČLOVEKA DO GOZDA 
KOT CIVILIZACIJSKI INDIKATOR 

Monografij o gozdu kot ekoloskem sistemu je povsod veliko. Domala 
v vsaki deželi najdemo kakŠno: seveda več v tako imenovanih kultur-
nejših, civiliziranejših. Velika večina jih poskuša prodreti v bistvo zgradbe 
in delovanja tega sistema. Kergre za sistem živega, to seveda ni eno-
stavno. Sivih lis v znanju ali neznank je na tem področju veliko in le 
pocasi izginjajo. Torej je dela še za množice strokovnih generacij, kibodo 
morale imeti znatno več sistemskih možnosti za uspešno pronicanje v to 
zagonetno gensko, gospodarsko in socialno zgradbo. 

NajveČ monografij te vrste iziđe v Evropi (Srednji) in v ZDA. Na 
nekaterih področjih so zelo temeljite, čeprav bralec vendarle ne more 
mimo splošnega vtisa, da so interakcijski učinki gozdnega ekosistema 
opisani precej počez. Pisci se ob pomanjkanju znanja in gradiv radi 
zatekajo k literarnim formulacijam in uporabljajo številne metafore. Zelo 
pogoste in znane so oznake, da spremlja gozd človeka od zibelke do gro
ba, da daje les toplino in toploto njegovemu domu in podobno. Takšne 
interpretacije so seveda izraz ustrezne zavesti, ki ni nizka. Toda hkrati 
izraza nemoč govorjenja in opredeljevanja globljih vzgibov takšnega 
zavedanja. 

Če na tej dialektični poti družbenega spoznavanja gozdov in goz-
darstva to fazo preskočimo, obstanemo pred zelo zapletenimi odnosi med 
Človekom (družbo) in gozdom. Gozd je okolje, ki je živo, kis svojo biološko 
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V gozdu 
"je polno bajk, 

seveda samo za nedolžna 
otroška srca, 

ki se odpravijo v gozd 
s hrepenenjem po sreči 
in ne z lovskim srcem, 

ki grabi za plenom in dobićkom,". 

Anton Trstenjak 
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