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Zavod za gozdove Slovenije, 2016  



 

 emisije toplogrednih plinov (CO2) 

 zmanjševanje biotske pestrosti v 
naravnih ekosistemih 

 večje koncentracije aerosolov v 
atmosferi 

 povečana kislost oceanov zaradi večje 
prisotnosti CO2 

 povečevanje količine dušika v tleh  

  ... 
 
 

Zakaj podnebne spremembe? 

 Podnebne spremembe so posledica netrajnostne rabe 
naravnih virov: 
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 dvig povprečne dnevne temperature 
za 2 o - 3 o C  

 sprememba padavinskega režima – 
več padavin pozimi in manj poleti 

 podaljševanje sušnih obdobij v 
vegetacijski dobi  

 več vročinskih valov 

 krajšanje obdobja s snežno odejo ... 

Pričakovane spremembe podnebja v Sloveniji 
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Celotna količina padavin v vegetacijskem obdobju – 
primer Solčavskega: 

Vir: MANFRED Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risk 

Zmanjševanje količine padavin v vegetacijskem obdobju 



Vir: MANFRED - Management strategies to adapt Alpine Space forests to climate change risk 

Število sušnih dni v vegetacijskem obdobju – 
primer Solčavskega: 

Povečevanje števila sušnih dni v vegetacijskem obdobju 



 DVOM ( to se ne dogaja …) 
 
 ZANIKANJE (to ni res, gre za zmoto …) 
 
 OBTOŽBE (krivi so drugi, država …) 
 
 ZAHTEVE (nekaj se mora narediti, in to takoj …) 

Tipični odzivi družbe na dejstva podnebnih sprememb: 
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Zmanjšana kmetijska pridelava 
 

Zmanjšana preskrba z vodo 
 

Povečana izpostavljenost ekstremnemu vremenu 
 

Labilnost ekosistemov 
 

Povečana zdravstvena tveganja 

5 glavnih nevarnosti za družbo: 
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Možne izbire 
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 Družba ima 3 možne odgovore: 

 blaženje vplivov - ukrepi za zmanjšanje hitrosti in obsega 
antropogeno povzročenih podnebnih sprememb 

 prilagajanje, ukrepi za zmanjšanje negativnih učinkov 
podnebnih sprememb, na človekovo blaginjo 

 prenašanje negativnih učinkov 



Vir: Urad vlade RS za podnebne spremembe 

Blaženje – zmanjševanje emisij CO2  

Zmanjševanje emisij CO2 v Sloveniji ne gre po planu …: 



 Uporaba lesa in proizvodnja lesenih izdelkov deluje kot 
zbiralnik ogljika (drevesa pri svoji rasti vgrajujejo CO2) 

 Z rabo lesa za proizvodnjo energije nadomeščamo fosilna 
goriva 

 Z rabo lesa kot materiala nadomeščamo materiale iz 
neobnovljivih virov 

Blaženje podnebnih sprememb - pomen gozda in gozdarstva: 
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 Zviševanje povprečne temperature  

 Večja sušnost v vegetacijskem 
obdobju 

 Drugačna razporeditev padavin - več 
pozimi, manj poleti 

 Spremembe v zmesi drevesnih vrst 

 Več CO2 v ozračju – hitrejša rast 

 Razmah bolezni in škodljivcev v 
okolju, tujerodne drevesne vrste 

 Bolj pogoste ujme (požari, vetrolomi, 
snegolomi, plazovi) 

Kako so gozdovi ogroženi? 
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Globalne naravne katastrofe 1980 – 2014 
Število dogodkov s trendom 

Število naravnih ujm se povečuje: 



Spremembe v drevesni sestavi gozdov – primer BUKEV: 



Spremembe v drevesni sestavi gozdov – primer SMREKA: 



 Glavni ukrepi prilagajanja gospodarjenja z gozdovi na podnebne 
spremembe:  

 Prilagajanje drevesne sestave v gozdnih sestojih – premene 
zasmrečenih sestojev, minoritetne vrste, uporaba drevesnih vrst 
in provenienc s široko ekološko amplitudo 

 Mozaično strukturiranje sestojev 

 Oblikovanje prebiralnih zgradb v za to primernih sestojih 

 Odpiranje gozdov na področjih s povečanim tveganjem ujm 

 Krepitev varovalne in zaščitne vloge gozdov 

 Priprava protokolov ukrepanja ob pojavu škodljivcev in bolezni 

 

Kako lahko prilagodimo gospodarjenje z gozdovi: 
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Sanitarni posek v slovenskih gozdovih v 
obdobju 1995 – 2015: 

Pričakovan razmah škodljivcev 
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V Sloveniji je okoli 90 vrst podlubnikov. 

Prisotni so na celem področju Slovenije. 
Živijo pod lubjem, več jih je na iglavcih kot na listavcih. 

Ustrezajo jim tople, južne in jugozahodne lege.     

Namnožijo se v gozdovih, poškodovanih po ujmah, in v sestojih po sečnjah, 

kadar ni pravočasno izveden sečni red (iglavci in brest). Vsi življenjski procesi so 
odvisni od temperature, vlage, dostopnosti hrane, stanja naravnih sovražnikov. 

V Sloveniji največ škode med podlubniki povzročajo smrekovi podlubniki 

(osmerozobi smrekov lubadar in šesterozobi smrekov lubadar. 

Pričakovan razmah škodljivcev 



 Ekološki: 

 izločanje oslabelih in 
poškodovanih dreves, 

 prehrana živalim. 

Podlubniki in njihov pomen 
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 Gospodarski: 

 zmanjšani donosi, 

 razvrednotenje lesa, 

 povečani stroški obnove gozda. 



Znaki prepoznavanja napada podlubnikov 

Črvina ob koreničniku - znak napada na stoječem drevju 

Črvina ob vhodnih odprtinah na lubju Rovi podlubnikov pod skorjo napadenega drevesa 

Rumeno – rjavo obarvane krošnje 



Kapljice smole na deblu  Odpadanje zelenih iglic s smreke Odstopanje lubja v spodnjem delu krošnje 

Znaki prepoznavanja napada podlubnikov 
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Integralno varstvo pred podlubniki 


