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Mnogo norosti je v vaši 
takoimenovani civilizaciji. 
Kot norci 
drvite beli ljudje za denarjem, 
dokler ga nimate toliko, 
da ga v prekratkem življenju 
ne uspete porabiti. 
Ropate gozdove, zlorabljate zemljo, 
zapravljate njena bogastva, 
kot da ste poslednji rod, 
ne mislite na svoje potomce, 
ki bodo živeli za vami. 
Govorite o boljšem svetu jutri, 
medtem pa gradite bombe, 
da bi razdejali svet danes. 

(Tatanga Mani) 
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1 Uvod 
Zveza gozdarskih društev Slovenije je v letni delovni program za 
leto 1995 vključila med drugim tudi pripravo publikacije z 
naslovom: "Kaj ogroža slovenske gozdove". Neposredni povod za 
to temo je bila razglasitev leta 1995 za Evropsko leto varstva 
narave. Osnovni vzrok pa je v tem, da so gozdovi vse bolj 
ogroženi. Poleg znanih škodljivih biotskih in abiotskih dejavnikov, 
ki vplivajo na gozdove, je vse več manj znanih in še slabo 
proučenih vzrokov ter posledic in medsebojnih povezav, ki jih 
ogrožajo. Pri večini pojavov, ki ogrožajo gozdove, je posredno ali 
neposredno glavni krivec Človek, ki je usmerjen preveč v 
zadovoljevanje svojih potreb in želj, ne da bi zadosti upošteval 
naravne dejavnike in usmerjal ves razvoj v trajno ohranjevanje, 
vzdrževanje in razvoj naravnih bogastev. S pojavom umiranja 
gozdov si pri splošni in tudi politični javnosti le počasi utira pot 
spoznanje, da gozdovi niso neuničljivi in da zahtevajo večjo skrb. 
Gozdovi so ena pomembnih ali celo ključnih prvin naravnega 
okolja, ki so za preživetje človeštva nenadomestljivi. Zato je 
uvodoma predstavljena njihova vloga in pomen, dani so osnovni 
podatki o stanju gozdov in gozdarstva ter opredeljeni problemi 
slovenskih gozdov. Nato pa nizamo pojave, ki ogrožajo naše 
gozdove. Pri vsakem pojavu skušamo dati njegov kratek opis in 
dodati čim več podatkov iz različnih pisanih gradiv, tako o obsegu 
pojava, prostorski razširjenosti, časovni dinamiki, o vzrokih in 
posledicah ter nakazati nekaj smernic za omejitev, ublažitev ali 
preprečitev Škodljivih vplivov. 
Za pripravo knjige je bilo treba zbrati razpoložljive podatke iz 
različnih gradiv, ki niso vedno popolni ali zajeti samo v enem viru, 
zato ni bilo mogoče vse pojave škod v gozdovih enakovredno 
obravnavati. Izvor podatkov je razviden iz navedenih virov v 
tekstu ali na koncu pri pregledu uporabljenih dokumentov. Želeli 
smo vključiti vse pomembne podatke o pojavih, ki so dokazljivi in 
imajo ali so imeli Škodljiv vpliv na gozdove. 
Namen knjige je, da zberemo na enem mestu čim več podatkov, 
na podlagi katerih bo mogoče celoviteje in realneje oceniti stopnjo 
ogroženosti gozdov v Sloveniji. Zato jo bo lahko koristno uporabila 
gozdarska stroka pri načrtovanju in usmerjanju gospodarjenja z 
gozdovi. Služila pa naj bi vsem strukturam prebivalstva za boljše 
poznavanje gozda in vseh nevarnosti, ki mu pretijo z neustreznim 
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