OB MEDNARODNEM DNEVU GOZDOV
V sklopu predmeta ITS družboslovje sva dijakinji drugega letnika izvedli raziskavo ob
mednarodnem dnevu gozdov. Dijake sva povprašali o pomenu gozda in o njihovem odnosu do
njega. Anketo je reševalo 53 dijakov in dijakinj naše šole.
1. Kaj vam pomeni gozd?
To vprašanje je bilo odprtega tipa, zato sva prejeli številne različne odgovore. Največ dijakov in
dijakinj je gozd povezalo:
 z naravo, virom kisika, življenjskim prostorom rastlin in živali, s srcem in pljuči Zemlje, z
lepoto, življenjem, raznovrstnostjo okolja,
 z drvmi in s pohištvom,
 s sprostitvijo, svobodo, z mirom, rekreacijo, naravnim zavetjem, z odmaknjenostjo od
sveta, oddihom, varnostjo, neomejenostjo in doživetji ter s spomini iz otroštva.
2. Zakaj praznujemo mednarodni dan gozdov?
Mednarodni dan gozdov obeležujemo 21. marca z namenom obveščanja ljudi o pomembnosti
gozdov in njihovi ogroženosti ter spodbujanja dejavnosti za pomoč gozdovom.
2%
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3. Od katerega leta dalje obeležujemo
mednarodni dan gozdov?
Mednarodni dan gozdov je Generalna
skupščina Združenih narodov je leta 2012
določila 21. marec za mednarodni dan
gozdov. Vsako leto določa temo tega
mednarodnega dne The Collaborative
Partnership on Forests (CPF).
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4. Katere dejavnosti v gozdu se največkrat poslužujete?
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Vsi dijaki občasno zahajajo v gozd, večina na sprehod ali tek. Le en dijak oziroma dijakinja je
napisal/-a, da se poslužuje vseh od naštetih dejavnosti. Gozd ima namreč psihološki vpliv na nas.
Zelena barva nas pomirja, gozd nas napolni z optimizmom in zadovoljstvom ter je odličen kraj za
meditacijo.

5. Katera je po vašem mnenju najpomembnejša vloga gozda?
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vzpostavljanje ravnovesja med rastlinami,
živalmi in glivami
preprečevanje nastanka plazov
preprečevanje rekam odnašanja zemlje
zadrževanje padavinske vode
skrb za večjo vlažnost zraka
odstranjevanje škodljivih snovi iz zraka
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Gozd je vsestransko zelo pomemben. Je vir našega življenja, saj proizvaja kisik, je vir surovin in ima
veliko vlogo v gospodarstvu. Poleg že naštetih vlog, gozd omogoča razvoj človeka in človeške
družbe, je dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam ter glivam, zadržuje padavinsko vodo, ima
močan vpliv na podnebje, je odličen prostor za rekreacijo ter ima na nas dober psihološki vpliv.

6. Koliko Zemljinega kopna
prekrivajo gozdovi?
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Večina dijakov in dijakinj je pravilno
odgovorila. Gozd namreč zavzema
kar 1/3 celotne Zemljine kopenske
površine. Na žalost pa se ta
zmanjšuje zaradi prekomerne
poseke.

2/3
1/4

49%

1/2
1/3

13%
8%

7. Koliko površja Slovenije prekrivajo gozdovi?

Gozdovi pokrivajo 58,2 %
slovenskih tal, ki so dom 70
različnim avtohtonih
drevesnih vrst. Slovenija je
po gozdnatosti na tretjem
mestu v Evropski Uniji, takoj
za Švedsko in Finsko. 50 %
vseh slovenskih gozdov se
nahaja v Naturi 2000, ta pa
predstavlja 37 % površine
Slovenije.
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8. Zakaj je potrebno zaščititi amazonski deževni gozd?
Na to vprašanje so dijaki in dijakinje lahko prosto odgovarjali. Dobili sva veliko različnih odgovorov,
med njimi se največkrat ponovijo:
 ker pretvarja ogljikov dioksid v kisik, so pljuča zemlje ter vir kisika,
 ker nudi življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam, tudi ogroženim in
neodkritih bitij, ohranja biodiverziteto,
 da bi upočasnili globalno segrevanje, ohranili vlažnost in čistost zraka.

9. Kaj bi lahko sami naredili, da bi se krčenje gozdov zmanjšalo?
Tudi to vprašanje je bilo odprtega tipa, zato sva dobili številne raznolike odzive. Dijaki in dijakinje so
kot rešitev za zmanjšanje krčenja gozdov predlagali:
 kupili bi gozdove, obveščali ljudi o njihovi pomembnosti, izdelovali letake, spodbujali bi
organizacije, ki pomagajo gozdovom, protestirali, podpisali bi peticije za zaščito gozda,
zmanjšali posameznikov ogljični odtis, pustili bi, da se gozdovi zarastejo in razrastejo, za
obdelovalne površine bi uporabili že rabljene njive,




povečevali pogozdovanje, čistili gozdove, manj bi onesnaževali okolje,
recikliranje in varčevanje papirja, kupovali manj lesenih izdelkov, več lokalnih pridelkov ter
manj mesa in mlečnih izdelkov, saj je velik del gozda izsekan zaradi živine.
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