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KAKO SE JE BIODIVERZITETA 
SPREMINJALA?

SPREMINJANJE GOZDOV
http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/clone-povrsina-gozda-0?tid=3

V zadnjih stoletjih se je površina gozdov stalno 
povečevala, po letu 2010 pa se je povečevanje 
umirilo in ostaja zadnja leta razmeroma stabilno. 
Od leta 1875, ko je bilo gozda le 36 %, do danes 
je njegova površina narasla na 58,3 % ozemlja 
Slovenije. Po deležu gozda je Slovenija na 
tretjem mestu med državami EU-28, za Švedsko 
in Finsko.



GOZDOVI SLOVENIJE

• GOZD : delež gozda se ohranja

(od leta 2007), večal se je od 

leta 1850 in naprej.



OHRANJENOST OKOLIJ

Ohranjenost okolij:
-Poslabšanje opazimo pri sladkih
vodah, barjih in močvirjih
(83% slabo ohranjenih)

-Zelo so se poslabšali tudi Gozdni
tipi



OHRANJENOST 
VRST 

• V Sloveniji 30% vrst ima

ugodno stanje.

• V letih 2013-2018 se je z 

ugodnjim stanjem ohranjenosti

ohranil (za 2% povečal), 

vendar se je povečal delež vrst

s slabim stanjem ohranjenosti.

• Tretjina evropsko pomembnih

vrst ptic ima negativen ali

negotov kratkoročen trend.



OHRANJENOST VRST

Stanje ohranjenosti vrst
v Sloveniji kaže, da ima
le 30 % vrst ugodno
stanje.
Med ogrožene skupine
spadajo dvoživke in ribe.



KJE NASTAJAJO TEŽAVE?

- MANJŠA RAZNOLIKOST OKOLIJ

- MANJŠANJE RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ

- NAJBOLJ SE TEŽAVE KAŽEJO PRI VODNIH OKOLJIH



SLOVENIJA 2050

• GOZD:

• POVRŠINA GOZDA OSTANE ISTA

• MOŽNOST POŽAROV

PITNA VODA:

• Bo bolj onesnažena

• Voda bo pogostreje naraščala in pogosteje bo 
prihajalo do večjih onesnaženj pitne vode

RAZNOLIKOST OKOLIJ :
Predvidevamo, da bo 2050 slabše 
ohranjenih 90% okolij sladke vode, 
barja in močvirja (2% na 10 let)

RAZNOLIKOST ŽIVIH 
BITIJ:
Ogroženost vodnih živali:
- ribe, 
- dvoživke (žabe).



ZAKAJ UKREPATI?

Da bomo imeli pitno vodo.
Da se bomo sproščali v naravi.
Da bomo ohranili naravo in živa bitja v njej.



KAKO LAHKO UKREPAMO?

• UREDITEV KANALIZACIJE IN ČISTILNI NAPRAV

• ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA Z GNOJILI (zmanjšamo potrošnjo mesa).

• UREDITEV DIVJIH ODLAGALIŠČ

• VARUJEMO RIBE (varovanje okolja, gojenje ogroženih vrst v ribogojnici)

• VARUJEMO DVOŽIVKE (varovanje okolja, prenašanje preko ceste)

• NE MEČEMO SMETI V REKE.

• INFORMIRAMO LJUDI.

• VARČUJEMO Z VODO.



POMAGAM DVOŽIVKAM

Pomagaš lahko tako da vzameš 
vedro in najdeš območje dvoživk 
in jih rešiš pri prehodu ceste v 
obdobju, ko se razmnožujejo.



KAJ BOMO MI NAREDILI

• Z BLIŽNJIMI SE BOMO O TEM POGOVARJALI.

• OPOZORILI BOMO BLIŽNJE.

• NE MEČEMO ODPADKE V NARAVO IN JIH LOČUJEM.

• VARČUJEMO Z VODO DOMA.

• UPORABLJAMO NARAVNA ČISTILA.


