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PROBLEMATIKA VARSTVA GOZDOV 
NA OE KRANJ

ZAVOD ZA GOZDOVE
SLOVENIJE



Različne ekološke ravni 



Dejavniki okolja



Gozdnogospodarsko območje Kranj



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Porušeno razmerje razvojnih faz 

Primerjava dejanske in modelne strukture gozdov po razvojnih fazah (ON)



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Porušeno razmerje razvojnih faz 

Spremembe lesne zaloge gozdov v obdobju 1970 – 2010 (ON)



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Porušeno razmerje razvojnih faz 

Spremembe debelinske strukture gozdov v obdobju 1970 - 2010 (ON)



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Porušeno razmerje razvojnih faz 



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Spremenjena vrstna sestava

Površina gozdov po stopnjah ohranjenosti (ON)



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Spremenjena vrstna sestava

Dejanska vrstna sestava Ocena naravne vrstne sestave



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Spremenjena vrstna sestava

Spremembe vrstne sestave gozdov v obdobju 1970 - 2010 (ON)



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Spremenjena vrstna sestava

Usmerjati razvoj gozda v smeri naravnejše drev. sestave. 
Glavno orodje: naravna obnova sestojev.



Količina lubadark v obdobju 1983 - 2018

vetrolom             vročina       snegolom           vročina      vetrolom žledolom
žledolom              suša žledolom             suša vročina



Klimatske spremembe
Temperatura



Klimatske spremembe
Temperatura

Potek povprečne temperature zraka v obdobju 1961–2011 po letnih 
časih za celotno Slovenijo ( ARSO, 2018)



Klimatske spremembe
Temperatura

Časovni potek spremembe letnega povprečja temperature zraka v Sloveniji 
do konca 21. stoletja za tri scenarije izpustov (ARSO, 2018)



Klimatske spremembe
Padavine

Časovni potek spremembe letne višine padavin do konca 21. stoletja v 
Sloveniji za tri scenarije izpustov (ARSO, 2018)



Klimatske spremembe
Vlažnost tal

Projekcija spremembe vlažnosti tal v poletnem času - razlika med obdobjema 
1961–1990 in 2021-2050 (Evropska agencija za okolje, 2017).



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Pomanjkljiva negovanost mladovij in drogovnjakov

Načrtovan in izveden obseg nege



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Neusklajeno razmerje med gozdom in r. divjadjo 



Presoja stanja in razvoja gozdov v pogledu trajnosti
Neusklajeno razmerje med gozdom in r. divjadjo 

Jelovo-bukovi gozdovi iz asociacije 
Homogyno sylvestris-Fagetum
Površina: 
• OE Kranj slabih 9.000 ha,
• Slovenija dobrih 46.000 ha 
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