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Gozd 
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GOZD: z drevjem strnjeno 
porasel svet 
 16. stoletje 

GVOZD : zatič, klin, vejica,  
Praslovansko 

5-6 stoletje p.n.št. 

GOZD: Lesna njiva 



Povprečna letna temperatura (0C) 
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Gozd 
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Gozd - površina 
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danes BREZ ljudi: 39% kopna  
oz. 100% potencialne površine  

danes Z ljudmi: 31% kopna 
oz. 79% potencialne površine  



 
Gozd - površina 
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1990-2000: izginilo 8.3 mio ha/leto 2001-2010: izginilo 5.2 mio ha/leto 



 
Gozd - biomasa 
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Biomasa gozdov: 600Gt = 149t/ha 

Tropski gozdovi:              
66% potencialne biomase  

Gozdovi zmernega pasu: 
33% potencialne biomase 



 
Gozd – zaloge ogljika 
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Zaloge ogljika v organski masi gozdov 
(ŽIVA IN MRTVA): 652Gt = 161t/ha 

Biomasa: 289 GT 

Odmrla organska masa: 72GT 

Gozdna tla: 291 GT 



Gozd – Biotska raznovrstnost 

Marko Debeljak                                                                                                                                             

Pragozdovi: 36% površine vseh 
gozdov 

Tropski deževni gozd: 46% 

Azija: 18% 

Evropa: 26% 



Gozd – globalni povzetek 
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20% 
zmanjšana 
površina 
gozdov 

34% do 67% zmanjšana 
biomasa in akumulacija 

ogljika 
64% zmanjšana 

površina naravnih 
gozdnih 

ekosistemov  

Klima 

Vodni cikel 

Pridelava hrane 



Gozd – Slovenija 
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POVRŠINA 



Gozd – Slovenija 
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LESNA ZALOGA in PRIRASTEK 

y = 0.4013x + 227.99

y = 0.7619x + 135.86
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y = -0.1983x + 184.9

y = -0.2876x + 204.82
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Gozd – Slovenija 
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LESNA ZALOGA – ZASEBNI GOZDOVI 

2018 LM1 LM2 LM3 

Povprečna dejanska vrednost 2008  224.4 280.0 351.7 

Napovedana vrednost 2018 319.3 338.1 370.1 

Indeks rasti (2008=100) 142.3 120.8 105.2 



Gozd – Slovenija 
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STRUKTURA GOZDOV 

Vrstno 
spremenjenih 
le 15% gozdov 

51 drevesnih 
vrst 

Bukve 29% 
premalo 

Smreke 27% 
preveč 



Gozd – Slovenija 
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BIODIVERZITETA GOZDOV 

9630 ha oz. 172 
gozdnih 

rezervatov 
(0.8% gozdov) 

Pozitivni 
populacijski 
trendi vrha 

prehranjevalne 
verige 



Gozd – Slovenija 
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POSESTNA STRUKTURA 

75% površine 
gozda v zasebni 

lasti  

300.000 
lastnikov 
(2,3ha) 



Gozd – slovenski povzetek 
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Gozd na 65% 
potencialne 

površine 

86% izkoriščenost 
rastiščnih potencialov 

51 drevesnih vrst in 
izpolnjene 

prehranjevalne 
verige 

KAKO SMO TO 
DOSEGLI ? 



Gozd – KAKO? 
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Procesno razumevanje življenja in okolja  

+    Sistemsko razmišljanje 

Spontano izoblikovanje koncepta TRAJNOSTI (1987) 

POTREBE PODREJENE naravnim ZMOŽNOSTIM 



Gozd – KAKO? 
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Gozd – KAKO pomagati? 
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Razvijanje dialoškega 
odnosa z naravo 

Prenos znanja na 
mehanicistična področja 

dela z naravo 

Izobraževanje javnosti, 
da v gozdu spozna 

civilizacijsko vrednoto 



Gozd 
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Hvala za pozornost! 



 
Tropski gozd 
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- temperatura je čez vse leto približno 230C 
- količina padavin in klimatski pogoji niso tako enotni 
- včasih pokrivali 20% kopna, danes močno degradirani zaradi izkoriščanja 



 
Tropski deževni gozd 
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- pas na ekvatorju  
 
- povprečna temperatura je 
okrog 260C 
 
- letna količin padavin znaša od 
4000 mm/leto (Latinska 
Amerika) do 1500 mm/leto 
Afrika 
 

- število drevesnih vrst je visoko, 
višine 40 do 50m  
 
- gozd je prepleten z lijanami, 
epifiti, praprotmi, lišaji 
 

- krogotok hranil je izredno hiter 



Tropski sezonski gozd 
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- gozdovi, ki imajo značilnosti zimzelenih in 
listopadnih gozdov 
 

- področja z manj padavinami, bolj 
spremenljivo temperaturo in sušno dobo v 
kateri 30% dreves zgornjega sloja krošenj 
izgubi liste 
 

- drevesa se olistajo pred (JV Azijam 
Ubdujam Južna Amerika, Afrika) oz. po 
(Indo-Malezijski gozdovi) deževni dobi. 



 
Listopadni gozdovi zmernega pasu 
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- v zimskem obdobju odvržejo listje 
- večja klimatska nihanja v času vegetacijske dobe (suše, poplave) 
- zaradi visoke produktivnosti pod močnim vplivom človeka: močno spremenjeni gozdovi 
-zaradi izkoriščanja 



 
Listopadni gozdovi zmernega pasu 
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- zaradi ledenih dob je 
raznovrstnost ameriških in 
kitajskih gozdov zmernega pasu 
večja kot je v Evropi 
 

- glavne drevesne vrste so bukev 
(Fagus sylvatica), jesen (Fraxinus 
spp.), breze (Betula spp.), bresti 
(Ulmus spp.), javorji (Acer spp.)  



 
Tajga, borealni gozd in gozdovi iglavcev 
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- ostre zime in malo padavin v toplejšem letnem času 
- velika temperaturna nihanja tekom leta 
- področja s permafrostom 
- plitki koreninski sistemi (fiziološka suša) 



 
Tajga in borealni gozd in gozdovi 
iglavcev 
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