Gozdarstvo v času in prostoru
GDK 945.27(497.4)(045)=163.6

V okviru vseslovenske prostovoljne akcije pogozdovanja smo
pomlajevali naše gozdove
Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je v
soboto 13. oktobra skupaj s partnerji projekta
izvedla vseslovensko prostovoljsko akcijo pogozdovanja v vetrolomu poškodovanih gozdov. V
akciji je skupaj sodelovalo preko 400 prostovoljcev.
Največ, okoli 170, jih je mlada drevesa sadilo v
Kočevju, kjer se nam je pridružil tudi predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.
»Gozdovi zaradi naravnih ujm potrebujejo
našo pomoč, čeprav si na dolgi rok pomagajo sami.
Danes bomo poskušali dati svoj prispevek k obnovi
gozdov in ohranitvi narave«, je zbrane udeležence
nagovoril predsednik Republike Slovenije.
Na površini okoli pet hektarjev gozdov smo
posadili skupno 10.000 sadik gozdnega drevja smreke, macesna, bukve, gorskega javorja, češnje

in jerebike. Najbolj obsežna akcija je potekala
na Kočevskem, kjer je bilo posajenih okoli 3.100
mladih dreves, in na Lovrencu ter Ribnici na
Pohorju, kjer smo posadili 3.200 sadik. Na Ravniku pri Logatcu smo posadili 1.500 sadik, na
Trnovem v novogoriški občini in v Podkraju nad
Ajdovščino pa skupaj 2.100.
V Kočevju je sadilo okoli 170 prostovoljcev,
med njimi so bile tudi večje skupine tabornikov in skavtov. Na Pohorju je na obeh lokacijah
pogozdovalo skupaj okoli 90 prostovoljcev, v
Logatcu preko 80, na lokacijah Trnovo in Podkraj pa skupaj okoli 80 ljudi. S sajenjem dreves je
vsak po svoje prispeval k ohranjanja gozdov za
prihodnje rodove.

Slika 1: Na Ravniku pri Logatcu se nam je pridružila večja skupina študentov Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani. (foto: arhiv SiDG)
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Slika 2: H krepitvi zavesti o pomenu pogozdovanja in ohranjanja gozdov je s svojo udeležbo na pogozdovanju
pomembno prispeval tudi predsednik države Borut Pahor. (foto: arhiv SiDG)

Slika 3: Posadili smo več kot 10.000 sadik mladega drevja, med katerimi so prevladovale sadike smreke. (foto:
arhiv SiDG)
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Organizirano so se nam pri obnovi poškodovanih gozdov pridružili predstavniki Zavoda
za gozdove Slovenije ter člani Zveze tabornikov
Slovenije in Združenja slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov. Na Pohorju so nam pomagali
dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor
ter Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, na Ravniku pri Logatcu pa skupina študentov gozdarstva
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Na
Trnovem in pri Logatcu so pogozdovali tudi člani
Slovenskega Geocaching kluba.
Namen akcije pogozdovanja, ki smo jo poimenovali »Pomladimo gozdove«, je tudi okrepiti
zavedanje o pomenu slovenskega gozda in njegove
hitre obnove predvsem zaradi trenda ponavljajočih se naravnih ujm v zadnjih letih. Gozd ima
namreč poleg lesa še vrsto drugih vlog, ki se
kažejo v njegovem okoljskem, ekosistemskem,
biotskem, kulturnem, zgodovinskem, krajinskem

in zdravstvenem pomenu.
»Skrb za gozdove sodi med primere medgeneracijskega sodelovanja. Gozdove, s katerimi gospodarimo danes, so namreč osnovali in negovali že naši
predniki. Zato je naša naloga in odgovornost, da
gozdove obnavljamo in negujemo tako, da bodo tudi
prihodnji rodovi deležni vseh njihovih pozitivnih
učinkov za življenje v naravnem in zdravem okolju«,
je ob akciji pogozdovanja izpostavil Zlatko Ficko,
glavni direktor SiDG.
S to akcijo smo začeli obnovo državnih gozdov,
ki bo trajala več let. Po načrtu obnove bomo morali
s sadnjo obnoviti več kot 150 hektarjev gozdov
in posaditi okoli pol milijona sadik. Skupna
površina za obnovo (naravna obnova in obnova
s sadnjo) sicer v državnih gozdovih znaša več kot
2.200 hektarjev.
mag. Katarina Stanonik Roter in Suzana Rankov

Slika 4: V Kočevju, kjer je sadil tudi predsednik države, se je zbralo preko 170 prostovoljcev, tako da je sadik
kmalu zmanjkalo. (foto: arhiv SiDG)
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Slika 5: Posebej smo bili veseli, da sta se nam na Pohorju pridružili skupini mariborskih in koroških dijakov.
(foto: arhiv SiDG)

Slika 6: Na Trnovem nad Novo Gorico je udeležence, ki so se dan odločili preživeti v naravi, za trud nagradilo
toplo sončno vreme. (foto: arhiv SiDG)
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