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Gozdar in fitocenolog Mitja Zupančič – petinosemdesetletnik in častni član  

Botaničnega društva Slovenije 
 

Včasih je bila dočakana 80. letnica že precej skrajno postavljena meja človekovega 

zemeljskega življenja in delovanja. Akademik dr. Mitja Zupančič, naš spoštovani botanični 

sopotnik, jo je dosegel pred šestimi leti. Pred nekaj meseci, 25. decembra 2016, je bil že na 

polovici poti do naslednje okrogle obletnice. Kljub raznovrstnim težavam še vedno ostaja 

dejaven in pišoč, kar potrjuje tudi njegova bibliografija. Več o njegovem mnogovrstnem 

fitocenološkem raziskovalnem delu smo v naši reviji napisali pred šestimi leti, zato bom 

kratko opisal le njegovo dejavnost zadnjih let in dodal izbor zadnjih znanstvenih in 

strokovnih objav. Več člankov je namenil združbam rušja (Pinus mugo) in njihovi uvrstitvi v 

višje sintaksonomske enote (Zupančič 2013a, 2015). Vzhodnoalpsko ruševje imenuje po 

slečniku (Rhodothamnus chamaecistus) in ga uvršča v asociacijo Rhodothamno-Pinetum 

mugo in v novo podzvezo Rhodothamno-Pinenion mugo, dinarsko ruševje (Hyperico 

grisebachii-Pinetum mugo) pa v podzvezo Hyperico grisebachii-Pinenion mugo. Tej sicer 

drugi raziskovalci dajejo rang samostojne zveze. Po njegovih spoznanjih lahko 

(jugo)vzhodnoalpska in dinarska ruševja uvrščamo v isto zvezo Erico-Pinion mugo, saj v 

njihovi vrstni sestavi ni tolikšnih razlik, da bi upravičevale uvrstitev v dve zvezi. Nekaj 

člankov je posvetil hrastovim gozdovom in združbam plemenitih listavcev. S kolegom 

Vinkom Žagarjem sta v jugovzhodni Sloveniji opisala novo združbo lipovca in dobrovite 

(Viburno opuli-Tilietum cordate) in novo geografsko varianto toploljubne gradnove združbe z 

barvilno mačino (Serratulo tinctoriae-Quercetum petraeae var. geogr. Epimedium alpinum) –

Zupančič & Žagar (2012, 2013a). V tretjem članku sta kritično primerjala sintaksonomski 

rang drugotnih kisloljubnih hrastovih združb (Calluno-Quercetum, Leucobryo-Quercetum) na 

potencialno bukovih rastiščih in ugotovila obstoj samo ene asociacije Calluno-Quercetum 

(Zupančič & Žagar 2013b). Mitja Zupančič je tudi soavtor strokovne knjižice o toploljubnih 

listnatih gozdovih v Slovenije, ki je namenjena predvsem gozdarjem (Dakskobler et al. 

2014). Skupaj s soavtorji je sodeloval pri strokovnih člankih, ki obravnavajo predvsem 

genetske lastnosti naših drevesnih vrst in so bili objavljeni v Gozdarskem vestniku, sam pa je 

napisal tudi svoj pogled na sinsistematiko altimontanskih bukovih gozdov iz zveze 

Aremonio-Fagion (Zupančič 2012). Skupaj z gozdarskim kolegom Jožetom Skumavcem se je 

temeljito posvetil rastlinstvu in rastju znamenite in zavarovane Pokljuške soteske pri Bledu. 



Seznam popisanih taksonov ter pregled in opis gozdnih združb je objavil najprej v reviji Folia 

biologica et geologica, nato pa tudi v samostojni publikaciji (Zupančič & Skumavec 2015, 

2016). V poljudnem članku je pisal o gozdni vegetaciji Polhograjskega hribovja (Zupančič 

2013b). V znanstvenem članku je opisal novo jelovo združbo Lamio orvalae-Abietetum, 

katere sestoje je našel na dveh osamelcih Ljubljanskega barja (Zupančič 2016).  

Za Novi Slovenski bibliografski leksikon je pisal gesla o gozdarjih in fitocenologih (B. Anko, 

M. Accetto, E. Aichinger). Z nekrologi se je spomnil umrlih kolegov in prijateljev (B. 

Jovanović, M. Zalokar, D. Robič), pisal je uvodnike h knjigam in zbornikom ter recenzije. Do 

leta 2016 je bil glavni in odgovorni urednik znanstvene revije Folia biologica et geologica, še 

naprej pa ostaja član njenega uredniškega odbora (Kreft 2016). Mitja Zupančič je že od 

začetkov dejaven v druženjih slovenskih botanikov, ki jih je v 80. letih 20. stoletja obudil in 

spodbudil prof. dr. Tone Wraber. Pogosto je sodeloval tudi s predavanji. Pisal je prispevke za 

revijo Hladnikija in recenziral članke drugih piscev, kar je bilo še posebej pomembno v 

začetnih letih izhajanja naše revije. Zdaj je med najstarejšimi in najbolj uglednimi člani 

Botaničnega društva Slovenije. To društvo ga je za njegov dragoceni prispevek k poznavanju 

gozdnega rastja Slovenije in Jugovzhodne Evrope in za tehten doprinos k ugledu botanične 

vede v Sloveniji na občnem zboru 6. marca 2017 izvolilo za častnega člana. V imenu 

uredništva revije Hladnikia mu želim, da bi trdnega zdravja in dobrega počutja dočakal tudi 

naslednji starostni mejnik. 
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