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POVZETEK 

Gozd kot ekosistem ima veliko različnih vlog in funkcij, toda v današnjem času prihaja do vse 

večjega spreminjanja in izgub funkcij ekosistemov, česar vzrok je tudi človek. Za ohranitev 

ekosistemov in njihovih ekosistemskih storitev je pomembno ozaveščanje in izobraževanje 

mladih. Učenci se že ob vstopu v osnovno šolo seznanijo z vsebinami o ekologiji, ki jih v 

procesu šolanja dopolnjujejo in poglabljajo. Kljub številnim prizadevanjem za ozaveščanje in 

izobraževanje o pomenu ekosistemskih storitev in ohranitev gozda kot ekosistema je tematika 

slabo raziskana, zato želimo raziskati znanje osnovnošolcev o ekologiji gozda ter njihov odnos 

do gozda in njegovih ekosistemskih storitev.  

V raziskavi so sodelovali učenci šestih in devetih razredov petih osnovnih šol gorenjske regije. 

Anketni vprašalnik in preizkus znanja je rešilo 380 učencev. V empiričnem delu smo s pomočjo 

preizkusa znanja preverjali znanje učencev o ekologiji gozda, s pomočjo anketnega vprašalnika 

pa odnos učencev do ekosistemskih storitev. Ugotavljali smo razlike v znanju o ekologiji gozda 

in odnosu do ekosistemskih storitev gozda glede na spol in starost učencev. S pomočjo 

raziskave smo ugotavljali, ali sta znanje in odnos učencev med seboj povezana.  

Z raziskavo smo ugotovili, da večina anketiranih učencev gozd obiskuje bodisi enkrat bodisi 

večkrat tedensko. Večina v gozd zahaja zaradi rekreacije, druženja in sprostitve. Menimo, da je 

splošno znanje učencev o ekologiji gozda slabše, za razliko od odnosa učencev, ki so jim 

ekosistemske storitve gozda pomembne in zelo pomembne. Učenci so izmed vseh 

ekosistemskih storitev najvišje vrednotili podporne storitve gozda, najmanj pomembna pa jim 

je kulturna storitev gozda.  Z raziskavo smo ugotovili, da boljše, kot je znanje učencev, višji je 

njihov odnos do ekosistemskih storitev gozda.  

Dekleta so v povprečju dosegala večje število točk pri preizkusu znanja kot dečki. Bistvenih 

razlik med odnosom učencev do ekosistemskih storitev gozda glede na spol nismo opazili, le v 

primeru podpornih storitev gozda, kjer dekleta tej funkciji gozda dajejo višji pomen kot dečki. 

Ugotavljamo, da višja, kot je starost učencev, boljše je znanje o ekologiji gozda, ter višja, kot 

je starost učencev, višji je odnos do oskrbovalnih in kulturnih storitev gozda.  

S pomočjo analize učnih načrtov naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, ki obravnavajo 

vsebine o ekologiji, smo ugotovili, da so le-te prisotne v učnih načrtih od prvega do devetega 

razreda osnovne šole. Teme se v procesu šolanja nadgrajujejo, poglabljajo in prepletajo. 

Pomembno je, da učitelji te vsebine učencem približajo že na samem začetku šolanja in jim s 

primeri iz vsakdanjega življenja predstavijo vplive človeka na okolje, s tem pa spodbudijo 

njihovo zavzemanje za varovanje gozda in njegovih ekosistemskih storitev. 

Z raziskavo želimo poudariti pomen poučevanja mladih o temah ekologije in spodbuditi 

posameznike k pozitivnemu odnosu do gozda in njegovih ekosistemskih storitev. Namen 

raziskave je prikaz stanja o znanju ekologije gozda in odnosa do ekosistemskih storitev gozda 

učencev v osnovni šoli. Zavedati se moramo slabega stanja našega okolja in za njegovo 

ohranitev stremeti k pozitivnemu odnosu posameznikov do okolja.  

Ključne besede: ekosistemske storitve, gozd, ekosistem, učenec, odnos, znanje 
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ABSTRACT 

The forest as an ecosystem holds many different roles and functions, yet nowadays we can 

observe increasing changes of ecosystem functions, which can be partly attributed to human 

action. Education and awareness of the young are crucial in providing a sustainable 

development of our society.  Upon starting primary school, pupils are introduced to biological 

and ecological contents, which is advanced and supplemented throughout their schooling. 

Despite many efforts in education about the values of ecosystem services and the preservation 

of the forest as an ecosystem, this subject matter is poorly researched; hence I wish to 

investigate the knowledge of primary-school children on forests and their attitude regarding the 

forest and the ecosystem services it provides. 

 

Included in the survey were pupils of the 6th and 9th grade of five schools in the gorenjska 

region. A questionnaire and test sheets was filled by 380 pupils. In the empirical part I was 

investigating the viewpoints of pupils on ecosystem services with the aid of the questionnaire, 

investigating the knowledge of pupils on forest ecology via the test sheet and establishing the 

differences in knowledge on forest and the attitude towards the forest and its ecosystem services 

in relationship to the sex and age of the pupils. The research helped me establish the relation 

between knowledge and the viewpoints of pupils. 

 

The research shows that most pupils visit the forest either once or a couple of times a week. 

Most do so in search of recreation, socializing and relaxation. I think the general knowledge of 

pupils on forest ecology is poor, as opposed to their attitude towards ecosystem services, which 

they find important or very important. Out of all ecosystem services, the pupils value support 

services of the forest the most, and cultural services the least. The research showed that the 

better the pupil’s knowledge, the higher the attitude levels were towards ecosystem services. 

 

On average, girls achieved a higher score on the test than boys; however there were no 

significant distinction in attitude towards the ecosystem services with regards to sex, except in 

the case of the support services of the forest, which girls value more. The higher the age of the 

pupils, the better their knowledge on forest and their attitude towards the forest and the 

ecosystem services it provides.  

 

Analysing the curriculums of natural science courses in primary schools that deal with ecology, 

I discovered that these subjects are present in the curriculums of primary school classes 1 to 9. 

These subjects are updated and expanded through the duration of the schooling.  It is important 

that the teachers present this subject matter to the pupils since the onset by introducing them to 

the effects man has on the environment with examples out of everyday life, therefore 

encouraging their commitment to the preservation of the forest and its ecosystem services.  

 

With this research I wish to emphasise the importance of teaching the young about ecology and 

encourage individuals to have a positive attitude towards the forest and its ecosystem services. 

The importance of this research is showing the state of knowledge on forest ecology and the 

attitude towards forest ecosystem services of primary school pupils. We should be aware of the 

poor state of our environment and, for its sake, strive for a positive attitude of individuals 

towards the environment. 

 

Keywords: ecosystem services, forest, ecosystem, pupil, attitude, knowledge 
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1 UVOD 

 

Ljudem se zdi samoumevno, da nam narava nudi veliko dobrin in storitev, ki so ključnega 

pomena za življenje. Da bi se ljudje zavedali pomena teh dobrin in storitev narave, je potrebno 

znanje in odnos do narave.  

 

V teoretičnem delu se najprej osredotočimo na gozd kot ekosistem, in sicer opredelimo gozd in 

opišemo ekosistem. Ker smo v empiričnem delu pregledali učne načrte naravoslovnih 

predmetov v osnovni šoli (»spoznavanje okolja«, »naravoslovje in tehnika«, »naravoslovje«, 

»biologija«), v nadaljevanju opišemo učne vsebine po temah: organizem in neživi dejavniki, 

prehranjevalni odnosi, snov in energija v ekosistemih, odnosi med organizmi, vpliv človeka na 

ekosistem in pomen ekosistema za človeka.  

 

Nato sledi opredelitev funkcij in vlog gozda, ki jih razdelimo na proizvodno, okoljsko in 

socialno, ter opišemo ogrožanje vlog in funkcij gozda. V nadaljevanju se osredotočimo na 

ekosistemske storitve, ki jih razdelimo na oskrbovalne, regulacijske, kulturne in podporne 

storitve. Na koncu dodamo pomen, ki ga imajo ekosistemske storitve v svetovnem merilu.  

  

V nadaljevanju sledi pregled literature na področju znanja ljudi o ekologiji gozda  in odnosa 

ljudi do gozda in ekosistemskih storitev gozda.  

 

V empiričnem delu magistrskega dela raziskujemo, kolikšno je znanje učencev o ekologiji 

gozda in njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih storitev. Želeli sem ugotoviti, ali 

obstaja povezanost znanja o ekologiji gozda z odnosom do ekosistemskih storitev gozda. Hkrati 

pa smo preverjali razlike v znanju o ekologiji gozda in odnosu do ekosistemskih storitev gozda 

glede na spol in starost učenca. 

 

Opravljen je bil tudi pregled učnih načrtov naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, ki 

obravnavajo ekologijo, gozd kot ekosistem in ekosistemske storitve. Razdelili smo jih na 

vsebinske sklope, ki so: organizem in neživi dejavniki okolja, prehranjevalni odnosi, snov in 

energija v ekosistemih, odnosi med organizmi, vpliv človeka na ekosistem, pomen ekosistema 

za človeka.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 GOZD KOT EKOSISTEM 

2.1.1 Opredelitev gozda  

Na Zemlji štiri milijarde hektarov, kar je približno tretjina kopne površine, danes poraščajo 

gozdovi. Od tega je več kot polovica svetovnih gozdov na območju Rusije, Brazilije, Kanade, 

ZDA in Kitajske (Tome, 2007; Tome, 2009). Z najosnovnejšo definicijo lahko gozd opredelimo 

kot zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki v 

višino doseže najmanj pet metrov in je po površini večja od 0,25 hektarov (Zakon o gozdovih, 

1993). Organizacija FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations – 

organizacija za prehrano in kmetijstvo pri organizaciji združenih narodov) gozd opredeljuje kot 

površino z drevesnimi krošnjami, kjer na površini večji od 0,5 hektarov drevje porašča vsaj 10 

% le-te in doseže višino vsaj petih metrov (Tome, 2007; ARSO, 2014). Več kot polovica 

površine Slovenije je pokrita z gozdovi, kar jo uvršča med najbolj gozdnate države v Evropi, in 

sicer na tretje mesto v Evropski uniji. Danes površina gozdov zavzema kar 58,4 % ozemlja, kar 

je 1.184.526 hektarov (Zavod za gozdove Slovenije, 2015). Podgornik in sodelavci (2011) 

uvrščajo Slovenijo v evropski vrh glede biotske pestrosti, saj ima 22.000 evidentiranih živalskih 

in rastlinskih vrst, med njimi 850 endemičnih. 

S. Tome (2009) razvršča glavne tipe gozdov v tri skupine, in sicer: tropski gozd, gozdovi 

zmernega pasu in borealni ali severni gozdovi – tajga. Če se osredotočimo na Slovenijo, ta 

obsega veliko naravno raznolikost in fitogeografsko delitev na naslednje enote: vzhodnoalpski 

sektor, podpanonski podsektor, jugovzhodnoalpski sektor, zahodnodinarski sektor, primorski 

in istrski sektor (Slika 1) (Tome, 2007).  

 

Slika 1: Fitogeografska delitev Slovenije (vir: Tome, 2007). 



Urša Krašovec. Znanje osnovnošolcev o gozdu ter njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih 

storitev. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

 

 

3 

 

Papež, Perušek in Kos (1997) opisujejo, da na območju Slovenije prepoznamo okoli 2000 

različnih ekosistemov, ki jih pogojuje geološka, pedološka, klimatska, biocenozna pestrost in 

orografska razgibana površina, hkrati pa dogajanje v preteklosti (poledenitve). Sedanjo podobo 

ekosistemov in okolja pa je sooblikoval sociološko-zgodovinski razvoj človeške družbe na 

določenem prostoru. Pomembno se je zavedati, da vsak poseg človeka v prostor prizadene 

določen segment naravne raznolikosti. Na regionalni ravni je Zavod za gozdove Slovenije 

(2015) slovensko območje razdelil v 14 območnih enot (Slika 2). Npr. območna enota Bled 

obsega 101.566,01 hektarov, razdeljena pa je na štiri krajevne enote: Bohinj, Pokljuka, Jesenice 

in Radovljica. Na tem področju je prisotnih 70.458,00 hektarov površine gozda, kar predstavlja 

69,37 % gozdnatosti tega območja.  

 

Slika 2: Delitev Slovenije na 14 območnih enot zavoda za gozdove Slovenije (vir: Zavod za 

gozdove Slovenije, 2015). 

ARSO − Agencija Republike Slovenije za okolje (2014) navaja, da vse od začetka zbiranja 

podatkov o gozdovih leta 1875 površina gozdov nenehno narašča. Povečuje se na območjih, 

kjer je prisotnih veliko gozdov, za razliko v predelih z intenzivnim kmetijstvom in v primestjih, 

kjer prihaja do krčenja gozdov. K ohranjenosti gozdov pripomore goratost, težka prehodnost in 

dostopnost, ki zaustavi človekovo delovanje, s katerim povzroči spremembo naravne drevesne 

sestave in posledično spreminjanje gozdov. Zgoraj navedeni vir prav tako navaja, da krčitve 

površine gozdov v Sloveniji predstavljajo zanemarljiv delež, ki se je v 15 letih zmanjšal za 

približno 300 hektarov, kar je posledica gradnje infrastrukturnih objektov (avtoceste, 

daljnovodi, pozidava, kamnolomi, deponije, smetišča) ali površine za kmetijske namene. 

Kazalci okolja v Sloveniji (2014) kažejo dobro ohranjenost in stabilno zdravstveno stanje 

slovenskih gozdov, vendar je to stanje slabše kot povprečje na ravni Evropske unije.  

Tudi Podgornik in sodelavci (2011) opisujejo, da se upočasnjuje stopnja izgube in krčenja 

gozdov zaradi naravnih vzrokov. Podatki kažejo, da se je od leta 1990 do sedaj iz 16 milijonov 

hektarov letno zmanjšala na okoli 13 milijonov hektarov. Čeprav je v Afriki in Ameriki med 

letoma 2000 in 2010 prišlo do največjih neto izgub gozdnih površin, se je za razliko v Aziji 
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zaradi pogozdovanja na Kitajskem, v Indiji in Vietnamu število gozdnih površin povečalo za 

2,2 milijona hektarov letno. Avtorji prav tako navajajo, da je narasel delež svetovnih 

ekosistemov, ki sodijo pod zaščitena območja, čeprav biotska raznovrstnost zaradi 

neprimernega upravljanja in razkoraka pri zaščiti območij upada. ARSO (2014) opisuje, da se 

gozdovi že desetletja z vidika lesnih zalog in prirastka večajo, kar je razlog načrtnega 

gospodarjenja z gozdovi in sprememb v metodologiji ugotavljanja lesne zaloge. Prav tako 

študija FAO (Global Forest Resources Assessment) za leto 2010 prikazuje večjo hektarsko 

lesno zalogo in prirastek slovenskih gozdov v primerjavi s celotno Evropo. Z nadaljnjim 

načrtnim gospodarjenjem gozdov pa se bomo približali optimalni povprečni lesni zalogi. V 

nadaljevanju isti vir pojasnjuje vzrok pojemanja vitalnosti oziroma rastne moči gozdnega 

sistema, kar navaja vpliv stresnih pojavov. Ti stresni pojavi so lahko abiotski (visoka sončna 

radiacija, suša, visoke temperature, pomanjkanje hranil) in biotski (medvrstna in znotrajvrstna 

tekmovalnost, napadi škodljivcev, mikroorganizmov, antropogeni povzročitelji stresa − 

onesnaževala zraka, agrokemikalije).  

Papež in sodelavci (1997) vrstno raznolikost opredeljujejo kot sestavo dveh parametrov: 

vrstnega bogastva (število vrst v posamezni združbi, v določenem okolju ali ekosistemu) in 

njegove dominantne porazdelitve (številčno razmerje med vrstami oziroma njihovimi 

populacijami), ki je na neki biogeografski regiji posledica njenega naravnega geološkega in 

biotskega zgodovinskega razvoja. Avtorji vrstno bogastvo v Sloveniji opredeljujejo kot izjemno 

glede na število vrst na površini. S. Tome (2007) izpostavlja dobro ohranjene slovenske 

gozdove na podlagi bogate pestrosti drevesnih vrst. V Sloveniji je avtohtonih več kot 300 

lesnatih rastlin. Avtohtonih drevesnih vrst pa je 70, med njimi 10 iglavcev in 60 listavcev. Naše 

najpogostejše drevesne vrste so navadna smreka, navadna bukev, navadna jelka, hrast, bor in 

plemeniti listavci (Tome, 2007). Med drevesnimi vrstami prevladujeta navadna smreka in 

bukev (tretjina), nato navadna jelka (8 %). V največji meri pa gozdove predstavljajo bukovi, 

jelovo-bukovi in bukovo-hrastovi gozdovi (70 %) (Tome, 2009; Zavod za gozdove Slovenije, 

2015). Devetak, Rozman, Sopotnik in Susman (2013) opisujejo, da se z zemljepisno širino in 

nadmorsko višino sestava rastja spreminja, saj jo določajo količina temperature, svetlobe, 

količina padavin in drugi organizmi. V Sloveniji na nadmorski višini od 1.500 do 1.800 metrov 

uspevajo iglasti gozdovi (smreke), na nadmorski višini 1.600 do 2.000 metrov macesnovi 

gozdovi in ruševje, na prisojnih pobočjih Julijskih Alp pa je na gozdni meji prisotna bukev. 

Mešani jelovo-bukovi gozdovi so na goratem dinarskem območju, v nižjih legah pa uspevajo 

mešani in listnati gozdovi (bukovi, hrastovi gozdovi). S. Tome (2007) gozd opisuje kot 

dragocen vir naravnih surovin (les, hrana – divjad, sadeži). Čeprav se Slovenija odlikuje po 

svoji visoki biotski pestrosti in razmeroma ohranjeni naravi, A. Gaberščik (2008) opisuje 

majhnost posameznih ekosistemov, s tem pa še večjo ranljivost, kar potrebuje še večjo 

pozornost pri njihovem ohranjanju. Avtorica meni, da moramo biti pozorni, da ekosistemov ne 

bi dodatno razdrobili in spremenili njihovo strukturo.  

2.1.2 Ekosistem  

Ekosistem je osnovna funkcionalna enota, ki jo sestavljajo živi organizmi (življenjska združba) 

in neživo okolje (fizično okolje), ki vplivajo drug na drugega in so skupaj potrebni za 

vzdrževanje življenja na Zemlji (Papež idr., 1997). K tej definiciji T. Trošt-Sedej (2008) 

ekosistemu dodaja opis dinamična celota. Tarman (1992) ekosistem Zemlje opisuje kot celoto 

najvišje evolucijske sinteze življenja, ki je strukturna in funkcionalna organiziranost živega 

sveta v določenem prostoru. Vsi deli ekosistema, tako organski kot neorganski, biom in habitat 

so celosten dejavnik, ki v zdravem ekosistemu omogoča ravnovesje in se zaradi medsebojnih 
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interakcij sistem ohranja. Ruzzier, Žujo, Marinšek in Sosič (2010) ekosistem opisujejo kot 

dinamičen kompleks združb rastlin, živali, mikroorganizmov in neživega okolja, ki delujejo kot 

funkcionalna enota. Avtorji izpostavljajo, da nam ekosistemi zagotavljajo uporabne storitve, 

kot so čiščenje zraka in vode, kroženje snovi in vode, uravnavanje klime, nastajanje tal, 

opraševanje rastlin, zaščita pred ultravijoličnimi sevanji in mnoge druge, ki pa jih narava ponuja 

brezplačno. Avtorji Devetak, Kovič in Torkar (2012) opisujejo, da vsi organizmi, ki živijo 

istočasno v prostoru, in neživi dejavniki okolja, v katerih živijo, sestavljajo ekosistem. A. 

Gaberščik (2008) dodaja, da ekosistemi vplivajo na kroženje snovi, globalen in lokalen pretok 

energije ter sooblikujejo okoljske razmere na našem planetu.  

Ekosistem sestavljata biotop in biocenoza. Tarman (1992) opisuje, da biotop lahko sestavljajo 

enostavni dejavniki (voda, vlažnost, toplota, svetloba, kisik), lahko pa so parametri tudi 

kompleksnejši (vreme, klima, tla, jezero ali morje kot življenjski prostor). Življenjska združba 

ali biocenoza je značilna skupnost živih organizmov, živečih v določenem življenjskem 

prostoru ali biotopu, kjer se vedenje osebkov kaže glede na pogoje neživega in živega okolja. 

Na različnih geografskih širinah in nadmorskih višinah so ekosistemi povezani v večje naravne 

enote – biome, ki so razporejeni preko celega sveta in se skupaj povezujejo v biosfero (Starčič-

Erjavec in Klokočovnik, 2013). Campbell in Reece (2013) biome opredeljujeta kot območja s 

podobnimi klimatskimi razmerami, na katerih raste vegetacija z značilnim videzom in podobno 

sestavo flore in favne, ki se spreminjajo le v primeru hitre in velike motnje (požari, poplave, 

vulkani). Biome delimo na vodne (morski biomi − odprto morje, koralni greben, morsko dno 

in biome celinskih voda − jezera, reke), kopenske in antropogene biome (mesto in kmetijske 

površine). Če se osredotočimo na kopenske biome, mednje spadajo gozdni biomi (vedno zeleni 

tropski deževni gozd, listopadni gozd zmernega podnebja, iglasti gozd, tajga), travni biomi 

(savana, travniki zmernega podnebja, stepa, prerija, pampa, alpske trate), puščava in tundra. S. 

Tome (2007) biome, ki nastanejo zaradi značilnih klimatskih razmer na posameznih 

geografskih širinah, imenuje zonobiomi. 

Gozdni biom lahko opišemo kot največji, ekološko najbolj zapleten in najvišje razvit kopenski 

ekosistem, v katerem so prisotne biološko najbolj raznolike združbe na Zemlji. Sestavljajo jih 

osnovni gradniki − drevesa, ki z drugim rastlinjem zaradi tekmovanja za svetlobo ustvarjajo 

navpično slojevitost gozda (Tome, 2007; Tome, 2009). Papež in sodelavci (1997) predstavljajo 

gozdno združbo kot rastlinsko združbo, katere osnovni graditelj so drevesne vrste. Menijo, da 

na zgradbo vsake gozdne združbe vpliva rastišče ali habitat (nihanje podnebnih dejavnikov – 

edafski dejavniki), rastline in živali, ki se preselijo na nezasedeno rastišče, in zgodovinski 

razvoj rastišča in sestojev. S. Tome (2009) navaja, da je gozdni biom najpomembnejša 

življenjska skupnost, saj gozd deluje kot ekosistem, v katerem je vse med seboj povezano in 

znotraj njega vladajo zapleteni odnosi. Avtorica pojasnjuje, zakaj Zakon o gozdovih (1992) k 

opredelitvi gozda ne šteje posamičnega gozdnega drevja, skupine gozdnega drevja na površini 

do 0,25 hektara, drevoredov, parkov in plantaž gozdnega drevja, saj ti ne delujejo kot gozdni 

ekosistem. 

Anko (1995) meni, da se pomembna vloga gozdnega ekosistema kaže v relativno visokih in 

stalnih količinah organske snovi, energijski učinkovitosti, neto primarni proizvodnji in velikem 

obsegu življenjskih procesov. Gozdovi so gonilna sila temeljnih procesov v biosferi 

(fotosinteza, biotična rast, ustvarjanje humusa, prenos in akumulacija energije), imajo pa tudi 

pomembno vlogo pri planetarnem kroženju ogljika, dušika in kisika, pomagajo pri vzdrževanju 

optimalne temperature, nastanku dežja in drugih pomembnih dejavnikov. Devetak in sodelavci 
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(2012) opisujejo, da so gozdovi med najpomembnejšimi proizvajalci kisika na planetu, 

pomembni so pri vezavi ogljikovega dioksida iz zraka in imajo ključno vlogo pri čiščenju vode. 

Pomembnosti gozda se pridružuje tudi S. Tome (2007 in 2009), ki opisuje, da je v gozdnih 

ekosistemih vezana več kot polovica kopenskega ogljika in pri izmenjavi sodeluje več kot 80 

% ogljika med kopenskimi ekosistemi in atmosfero. Gozdovi so pomembni za kroženje vode 

na Zemlji, saj vodo iz tal črpajo proti površini in jo v obliki vodnih hlapov izločajo v ozračje 

(evapotranspiracija). Obsega evaporacijo, kjer izhlapevanje vode poteka neposredno z mokrih 

površin drevja, drugih rastlin in tal, ter transpiracijo, kjer izhlapevanje vode poteka skozi listne 

reže. Avtorica poudarja, da gozdna tla zadržujejo veliko več vode kot travnik ali gola, neporasla 

tla, saj z ostanki listja, lesa in humusa sestavljajo vpojno plast. Gozd preprečuje, da bi površje 

ogrožala erozija, saj s svojimi krošnjami blažijo močne nalive in zadržijo dežne kaplje. Podrast, 

odpadlo listje, vejice in prst z ogromno organskimi snovmi prispevajo k počasnemu ponikanju 

vode v prst, hkrati pa preplet korenin zadržuje prst, ki bi polzela po grebenu. Avtorica opisuje 

tudi sodelovanje gozdov pri uravnavanju podnebja (blaženje vremenskih ujm, hlajenje ozračja), 

kroženju vode in drugih snovi, čiščenju vode, preprečevanju erozije in blaženju podnebnih 

sprememb. Prav tako Devetak in sodelavci (2012) opisujejo vlogo rastlin kot pomembnega 

elementa preprečevanja erozije prsti, preperevanja kamnin, sestave plinov v ozračju (v procesu 

fotosinteze sprejemajo ogljikov dioksid in v ozračje sproščajo kisik) in podnebnih sprememb 

na Zemlji. Pomembne so pri kroženju vode v naravi, saj v primeru gozda ta zadrži veliko 

količino padavinskih voda in jih nato postopoma izhlapeva v ozračje in tako vpliva na količino 

ter čas padavin.  

Problem, ki ogroža ekosisteme in njihove ekosistemske storitve, so dejavnosti človeka, npr. 

izsekavanje gozda, prekomerno izkoriščanje naravnih virov, onesnaževanje, povzročanje 

podnebnih sprememb, vnos tujerodnih vrst, gradnja mest (Wilborn, 2013). Tako odpornost 

ekosistema Kovač in Rejec-Brancelj (2015) opisujeta kot sposobnost za ohranjanje le-tega v 

prvotnem stanju.  

2.1.3.1 Organizem in neživi dejavniki okolja 

Tarman (1992) ter Papež in sodelavci (1997) opisujejo dejavnike okolja kot neživi ali abiotski 

del narave in kot živi ali biotski del narave. V živi del narave sodijo različne oblike sožitij 

(plenilstvo, zajedalstvo, kompeticija), v neživi del narave pa med abiotske dejavnike sodijo 

podnebni dejavniki (svetloba, toplota, padavine, zrak, veter, strela, klima, vlažnost, pH okolja), 

edafski dejavniki (nastanek in razvoj tal, fizikalne lastnosti tal, kemične lastnosti tal, razvoj 

talnega profila, reliefni dejavniki in nadmorska višina) in fizikalno-kemijski dejavniki (tok 

vode, koncentracija kisika, CO2 v vodi). V dejanskem svetu delujejo različni dejavniki hkrati 

in pogosto v medsebojni povezavi. 

Bivališča ali habitati so mesta, kjer lahko živalske in rastlinske vrste najdejo ustrezne 

življenjske pogoje za preživetje in razmnoževanje (Tarman, 1992). Če se osredotočimo na gozd 

kot ekosistem, Devetak in sodelavci (2012) gozd predstavljajo kot življenjski prostor različnim 

organizmom ter območje, kjer organizmi pridobivajo hrano potrebno za življenje. Avtorji 

opisujejo prisotnost organizma v okolju, ki mu omogoča razmere za življenje in razmnoževanje. 

Prav tako pa se mora organizem s svojo zgradbo, delovanjem in načinom življenja prilagajati 

okolju, saj nanj vplivajo temperatura, svetloba, zrak in drugi neživi dejavniki okolja. Bolj kot 

se je organizem pripravljen prilagoditi neživim dejavnikom okolja, boljšo možnost ima za 

preživetje in razmnoževanje, kar avtorji opisujejo kot odraz zimskega spanca, dremeža, 

otrplosti ali seljenja živali v toplejše kraje. Organizmi se prilagajajo tako živim kot neživim 
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dejavnikom okolja, saj je povezanost okolja in organizma obojestranska, kajti tudi organizmi 

vplivajo na spremembe v okolju.  

Tarman (1992) ter Papež in sodelavci (1997) opisujejo, da je vodno in kopensko okolje 

sestavljeno iz različnih kemičnih elementov, ki so povezani v anorganske in organske spojine, 

ki jih imenujemo kemični dejavniki okolja. Rastline za svojo rast potrebujejo sončno energijo, 

ogljikov dioksid, klorofil in vodo, v kateri so raztopljene mineralne snovi, vsebnost in 

koncentracija določenega elementa (makroelementi – Ca, K, Mg, N, P, S in mikroelementi – 

B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pa pogosto odločajo o prisotnosti ali odsotnosti neke vrste. Poleg 

kemijskih elementov je za razvoj rastlin pomemben tudi pH tal (kisla tla: koncentracija H+ 

ionov je v tleh večja kot koncentracija OH- ionov, nevtralna tla: koncentracija obeh ionov je 

enaka, bazična tla: večja količina OH- ionov). Gozdna tla se gibljejo med pH 4 (zelo kislo) do 

pH 6,5 (slabo kislo), poleg sestave tal pa je pomemben tudi relief (nadmorska višina, lega, 

nagib). Avtorji prav tako navajajo, da sta razvoj in nastanek tal odvisna od matične kamninske 

podlage, vegetacije, živalstva, reliefa, klime (najpomembnejšo vlogo imajo padavine, 

temperature, veter) in človeka. Minerali in organska snov sestavljajo tla (trdni del), porozni 

prostor pa zapolnjujeta zrak in talna raztopina. Devetak in sodelavci (2012) opisujejo, da neživi 

dejavniki okolja (sončna svetloba, kamninska zgradba tal, debelina prsti, vlaga in temperatura) 

lahko izrazito spreminjajo zemeljsko površje. Sprememba zemeljskega površja se odraža kot 

preoblikovanje rečnih strug, dolin in sotesk, preperevanje in spiranje kamnin, odnašanje prsti, 

na kar vplivajo pojavi, kot so dež, sneg, veter, potresi ter vulkani. Vse to pa vpliva tudi na 

prisotnost vrst živali in rastlin v določenem gozdu. Papež in sodelavci (1997) dajejo velik 

pomen svetlobi, saj je na Zemlji skoraj vse življenje odvisno od fotosinteze, za katero je 

potrebna, hkrati pa je energija, ki omogoča rast rastlin in drevja. Klimo določajo vsi podnebni 

dejavniki, ki vplivajo na pojavljanje gozdnih združb na nekem območju. Stalna izmenjava vode 

med rastlino in atmosfero omogoča rastlinam rast. Vegetacijo ogrožajo toča, sneg, žled, velike 

količine vode pa lahko povzročijo erozijske procese. Tla pred erozijo ščiti drevje, ki s svojimi 

odmrlimi deli skrbi za kroženje hranilnih snovi. Kar pa še ogroža ekosisteme, so strele, ki lahko 

povzročajo požare, ali napad organizmov (podlubniki) ob poškodovanju drevja. S. Tome (2009) 

meni, da se zaradi spreminjanja neživih dejavnikov (svetloba, voda, temperatura) v nekem 

okolju ustvarjajo različne ekološke niše, ki vplivajo na različni življenjski prostor organizmov 

v gozdnem ekosistemu. 

2.1.7.2 Prehranjevalni odnosi 

Tarman (1992) opisuje, da je za funkcioniranje ekosistema oziroma združbe pomembno 

izkoriščanje in prenos energije med sestavnimi deli ekosistema, vse to pa poteka s 

prehranjevanjem. T. Trošt-Sedej (2008) prehranjevalne splete opredeljuje kot prehranjevalne 

povezave med organizmi. Prehranjevalne splete sestavlja preplet prehranjevalnih verig, ki jih 

Tarman (1992) opisuje kot prehranjevalno zaporedje, ki mu sledi zaporedje 

rastlina−rastlinojed−mesojed. Pomemben je prenos hrane oziroma energije vzdolž 

prehranjevalne verige, ki je večinoma sestavljena iz treh do petih členov. Papež in sodelavci 

(1997) ter Tarman (1992) opisujejo prehranjevalne verige sestavljene iz treh do petih členov, 

ki se med seboj povezujejo, ter tako povezavo prehranjevalnih verig imenujejo prehranjevalni 

splet.  

V vsakem ekosistemu prenos energije poteka iz zelenih rastlin na heterogene organizme po 

prehranjevalnih verigah. Prehranjevalna veriga se začne praviloma z rastlinami in se prenaša 

skozi živalske populacije v prehranjevalnih verigah (Papež idr., 1997). T. Trošt-Sedej (2008) 
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opisuje, da avtotrofi iz anorganskih snovi s pomočjo energije proizvajajo organske snovi, ki jih 

preko njih prejemajo heterotrofi, razkrojevalci pa razgrajujejo odmrle organske dele do 

anorganskih hranil. Vsa ta energija se prenaša iz najnižjega do najvišjega prehranjevalnega 

nivoja, hkrati pa se energija pri tem porablja (celično dihanje) (Trošt-Sedej, 2008). Rastline 

lahko obravnavamo kot proizvajalce, saj si hrano proizvajajo same. Potrošniki so organizmi, ki 

se prehranjujejo z rastlinami (rastlinojedi), in organizmi, ki se prehranjujejo z živalmi 

(mesojedi) ter snovi le porabljajo. Razkrojevalci pa so številne bakterije, glive, deževniki in 

drugi organizmi v tleh, ki s svojim delovanjem omogočajo razkroj listnega odpada (odpadli 

listi, vejice, lubje, plodovi, živalski iztrebki, ostanki organizmov) v mineralne snovi, ki jih 

rastline črpajo skupaj z vodo  (povzeto po Devetak idr., 2012; Starčič-Erjavec in Klokočovnik, 

2013).  

Kot opisujejo Tarman (1992) ter Papež in sodelavci (1997), se vrste iz prehranjevalnega spleta 

uredijo v prehranjevalne ravni ali trofične nivoje (razvrščanje glede na pridobivanje hrane), ki 

so opisani spodaj: 

− 1. prehranjevalna raven: zelene rastline – primarni proizvajalci, 

− 2. prehranjevalna raven: rastlinojedi (herbivori) – primarni porabniki/prvi potrošniki, 

− 3. prehranjevalna raven: mesojedi 1. reda (karnivori 1. reda) – sekundarni 

porabniki/drugi potrošniki in 

− 4. prehranjevalna raven: mesojedi 2. reda (karnivori 2. reda) – terciarni porabniki/tretji 

potrošniki. 

 

Pri vsakem prenosu energije se del te energije spremeni v toplotno energijo, s tem se količina 

kemijsko vezane energije zmanjšuje od primarnih proizvajalcev proti najvišji prehranjevalni 

ravni (Tarman, 1992). 

2.1.7.3 Snov in energija v ekosistemih  

Tarman (1997) ter Papež in sodelavci (1997) opisujejo, da v ekosistemu snovi krožijo, kemična 

energija pa se pri prenosu od organizma na organizem delno pretvarja v toplotno energijo, ki se 

izgublja v okolju. Ekosistem je energetsko odprt sistem, kjer se svetlobna energija transformira 

v kemično vezano energijo organskih proizvodov. Le s stalnim dotokom sončne energije je 

delovanje življenjske združbe možno. 

Vsak živ organizem potrebuje stalen dotok snovi in energije, da živi, raste in se razmnožuje 

(Tarman, 1997). Obstajata dva načina sprejemanja snovi in energije, avtotrofni ter heterotrofni. 

Avtotrofni način sprejemanja energije in snovi imajo zelene rastline, ki izkoriščajo sončno 

svetlobo za izdelavo organskih snovi iz anorganskih spojin (proces fotosinteze), heterotrofnega 

pa imajo vse živali ter večina mikrobov, gniloživk in zajedalk med višjimi rastlinami, ki dobijo 

hrano od avtotrofnih organizmov. Snovi in energija se prenašajo preko prehranjevalne verige 

od zelenih rastlin na herbivorne, karnivorne in druge heterotrofne organizme ter vgrajujejo v 

različne biološke strukture. S smrtjo organizmov in razkrojevanjem mrtve organske snovi ter 

pretvorbo v mineralne sestavine se kroženje zaključi (povzeto po Papež idr., 1997; Tarman, 

1992; Devetak idr., 2012). Snovi v naravi krožijo, za razliko od energije, ki se v ekosistemih 

pretvarja. To pojasnimo tako, da rastline in živali za svojo rast in razvoj potrebujejo snovi, ki 

jih nato pretvorijo naprej. V primeru rastlin te potrebujejo različne preproste snovi, ki jih 

pretvorijo v bolj zapletene snovi, ki gradijo njihova telesa. V primeru živali se nekaj snovi 

najprej razgradi, del porabi za delovanje telesa, preostalo pa izloči v okolje. Snovi pri razkroju 

rastlin in živali se vračajo v prst. Mineralne snovi v prst prehajajo s preperevanjem kamnin, ki 
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jih rastlina črpa skupaj z vodo (Devetak idr., 2012). T. Trošt-Sedej (2008) navaja, da v 

ekosistemu poteka pretok energije in kroženje snovi popolnoma le v primeru, kadar so navzoče 

temeljne gradbene in funkcionalne skupine, ki so avtotrofi – primarni proizvajalci, heterotrofi 

– primarni, sekundarni ali tercialni potrošniki, in anorganske ter organske snovi. 

Biogeokemično kroženje hranil je izmenjavanje snovi med živim in neživim delom okolja, pri 

katerem lahko elementi krožijo zgolj lokalno (Ca, Mg, K, Fe, Cu, Zn) ali globalno (O,C, N, P, 

S).  

2.1.7.4 Odnosi med organizmi  

Raznovrstnost ekosistemov in vrst na Zemlji, hkrati pa ekološke procese, katerih del so 

(pestrost, številčnost, spremenljivost živih organizmov), je Anko (1995) definiral kot biološko 

pestrost, ki jo razvršča na tri ravni (genska, vrstna, ekosistemska). A. Gaberščik (2008) navaja, 

da biotska pestrost zagotavlja celovitost ekosistemov in pogojuje procese ekosistemskih 

storitev. Temu pa T. Trošt-Sedej (2008) dodaja, da bogata vrstna pestrost gozdovom nudi večjo 

odpornost in stabilnost proti stresnim dejavnikom.  

Ker je količina dobrin (hrana, voda, življenjski prostor) v naravi omejena, prihaja do 

tekmovalnega odnosa med organizmi znotraj iste ali različnih vrst. Organizmi so živi dejavniki 

okolja in vplivajo drug na drugega, pri tem pa si lahko škodijo, koristijo ali zgolj sobivajo 

(Devetak idr., 2013; Starčič-Erjavec in Klokočovnik, 2013). Biotske dejavnike (živi dejavniki 

okolja – rastline, živali, mikroorganizmi in vsi ostali organizmi z medsebojno odvisnostjo) 

predstavljajo medvrstni odnosi (interspecijske interakcije) in odnosi med osebki iste vrste 

(intraspecijske interakcije) (Papež idr., 1997). 

Da bi lažje razumeli nekaj pojmov, ki nam pomagajo razumeti odnose med organizmi, so Papež 

in sodelavci (1997) predstavili ekosistem kot primer združbe smrekovih dreves, zvončkov in 

ostalih živih bitij in neživih stvari. V življenjsko združbo so uvrstili smrekova drevesa in 

zvončke, med populacijo več smrekovih dreves in več zvončkov, kot osebek pa posamezno 

drevo – smreka in zvonček. Tarman (1992) meni, da je populacija (skupina osebkov, ki pripada 

isti vrsti) pomembna raven, saj v naravi sestoji vsaka vrsta iz nekega števila osebkov ali 

populacij. Tudi Devetak in sodelavci (2012) opisujejo, da populacijo predstavljajo vsi 

predstavniki ene vrste živali ali rastline, ki istočasno živijo v enem gozdu. V populaciji se 

nahajajo osebki različnih spolov in starosti, imajo pa tudi skupne lastnosti ali parametre 

(rodnost, umrljivost, priseljevanje, odseljevanje) (Tarman, 1992). 

Papež in sodelavci (1997) definicijo medvrstnih odnosov pojasnjujejo kot odnose med osebki 

različnih vrst, ki se razvijajo skupaj z razvojem vrst. Med vrstami se v združbi ustvarjajo 

enkratne povezave, teh odnosov med vrstami pa je mnogo (obe vrsti imata korist; ena vrsta ima 

korist, druga škodo; ena vrsta ima korist, na drugo ni nobenega vpliva; za obe vrsti je odnos 

negativen; vrsti ne vplivata ena na drugo,...) (Tabela 1). Tarman (1992) meni, da so se vse te 

povezave med organizmi različnih vrst spletale skozi evolucijo življenja (naseljevanje okolja, 

gibanje in širjenje v prostoru, življenjski viri − prehrana, preživetje), ta osnovna razmerja med 

vrstami pa lahko med seboj tudi prehajajo. 
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Tabela 1: Osnovna razmerja med vrstami. 

(Povzeto po Tarman, 1992; Devetak idr., 2013; Starčič-Erjavec in Klokočovnik, 2013) 

2.1.7.5 Vpliv človeka na ekosistem  

Devetak in sodelavci (2013) opisujejo spremembo načina življenja ljudi, in sicer od nabiralcev 

in lovcev do današnjega načina življenja. Ker so bili ljudje včasih del narave, je niso 

spreminjali, toda ugotovili so, da je hrano lažje pridobivati z gojenjem in tako začeli spreminjati 

okolje. Prav tako K. Polajnar-Horvat (2009) navaja, da je bil človek nekoč zaradi razuma in 

volje postavljen v središče, kjer je bila narava namenjena samo njemu. Hkrati je narava veljala 

kot sovražnik človeku in si jo je prav zaradi tega poskusil podrediti. Toda nekoč se ljudje niso 

zavedali, da lahko negativno vplivajo na naravo, oziroma, kot navajajo Devetak in sodelavci 

(2013), se to odraža v številnih posledicah.  

K. Polajnar-Horvat (2009) opisuje, da je v času razvijanja sveta v modernem, industrijskem 

obdobju začelo prihajati do ogromne škode za okolje, ki se je takratni voditelji niso zavedali, 

saj so stremeli le k zagotovitvi čim boljših standardov. S pomočjo znanosti in tehnike so ljudje 

Odnos Organizem 1 Organizem 2 OPIS ODNOSA  

Mutualizem/simbioza/so

žitje 

+ + Korist imajo vsi udeleženci, udeležba je 

lahko obvezna ali neobvezna 

(opraševanje, razširjanje semen). 

Protokooperacija − 

sodelovanje 

+ + Koristno sodelovanje dveh ali več vrst 

partnerjev, ni obvezno. 

Komenzalizem – 

priskledništvo  

+ 0 Ena vrsta ima korist, na drugo ni vpliva. 

Primeri: pobiranje ostankov hrane, ki jih 

je pustil plenilec, prenašanje na telesu 

druge bolj gibljive živali, prebivanje v 

skupnem rovu. 

Predatorstvo/plenilstvo + - Niz zaporednih dogodkov: 

lakota−iskanje plena–srečanje s plenom–

napad in ubijanje–

požiranje−prebavljanje−iztrebljanje–

lakota (ponovitev niza dogodkov). 

Ekološko pomemben učinek 

(populacijski in selekcijski): en osebek 

manj, manjša poraba dobrin, prostor v 

populaciji. 

Parazitizem/zajedalstvo + - Zajedalec ali parazit občasno ali stalno 

energetsko izkorišča gostitelja (hrana, 

encimi, toplotni pogoji, kisik). Živi 

lahko na zunanjih površinah ali v 

notranjosti gostitelja (dihala, krvožilje, 

prebavila, drugi organi ali tkiva). 

Amenzalizem - 0 Razmerje dveh ali več vrst, kjer eden 

med njima škoduje drugemu, a od tega 

nima koristi. 

Kompeticija/tekmovanje

/konkurenca 

- - Osebki iste vrste ali osebki dveh ali več 

različnih vrst se omejujejo pri 

izkoriščanju potrebnih dobrin (hrana, 

prostor, voda, svetlob). 

Nevtralizem 0 0 Dve različni vrsti, ki nimata 

medsebojnega stika, nista v odnosu in 

nista odvisni druga od druge. 
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želeli gospodovati naravi, hkrati pa so z naravnimi viri trgovali, saj je bila največja želja vedno 

večji zaslužek. Znanost in tehnologija sta omogočili lažji, hitrejši napredek, toda hkrati privedli 

do negativnih vplivov na okolje. T. Trošt-Sedej (2008) navaja, da so bile te spremembe konec 

18. stoletja, v obdobju po industrijski revoluciji, tako močne, da so vplivale na zmanjšanje 

vrstne pestrosti. Ker so družbeno-gospodarski procesi eden izmed glavnih vzrokov nastanka 

problemov okolja in njegovega varovanja, Plut (2002) opisuje, da je bilo že v 70. in 80. letih 

pomembno ozaveščanje javnosti in strokovnih krogov o izboljšanju odnosa posameznika in 

družbe do narave in človekovega okolja.  

Papež in sodelavci (1997) menijo, da je človek pomemben dejavnik, ki ogroža in spreminja 

Zemljo. Nekoč so prevladovale človekove dejavnosti, kot so oglarjenje, lov in iztrebljanje zveri, 

krčenje gozdov v kmetijske namene in paša, osnovanje planin, sedaj pa prevladujejo dejavnosti, 

kot so krčenje gozdov zaradi poselitve, gradnja (smučišča, daljnovodi, avtoceste), nabiralništvo, 

rekreacija, neavtohtone živalske in rastlinske vrste, onesnaževanje (zrak), hrup. Zaradi 

sprememb rabe zemljišč, urbanizacije, intenzivnega kmetijstva, onesnaževanja, podnebnih 

sprememb, vnosa tujerodnih vrst prihaja do izgub v naravnem ekosistemu in s tem se izgubljajo 

njegove funkcije (Dobrine in storitve ekosistemov, 2009), kar neposredno spremeni potencial 

ekosistema za storitve (Gaberščik, 2008). Tarman (1992) navaja, da zaradi gospodarskih potreb 

družbe pride do hitrega izumiranja vrst z ubijanjem (prelov, nabiranje živih bitij, trofeje, krzna), 

vnašanjem tujih vrst (predatorstvo, kompeticija, parazitizem) in onesnaževanjem (zastrupljanje 

zraka, vode, gozdov, gradnja jezov). S tem se strinja Wilborn (2013), ki opisuje, da so vsi ti 

negativni učinki preveč, kar ekosistem lahko prenese za normalno delovanje. Pomembno je, da 

se zavedamo ohranjanja ravnovesja v naravi tako, da sta vnos in iznos v ekosistemu v 

ravnovesju (Tarman, 1992). Omejiti moramo moteče in uničujoče dejavnosti tako, da 

poskušamo zmanjšati število prebivalstva, porabo dobrin in okolju nuditi zaščito (povečanje 

rodovitnosti tal, pravilno odlaganje odpadkov, trošenje) in hkrati ceniti naravne vrednosti 

(Wilborn, 2013). A. Gaberščik (2008) opisuje, da smo vedno več samovzdrževalnih 

ekosistemov spremenili v naselja, kmetijske površine, puščave, hkrati se slabša kakovost tal, 

povečuje se uporaba kemikalij, povečuje se pridelava monokultur in tako se je vitalnost in 

prožnost sistema močno zmanjšala. Vse to vpliva na slabšo kakovost bivanja človeka in drugih 

organizmov, kar pa je izredno težko ponovno vzpostaviti. Ena izmed rešitev, kot opisuje Anko 

(1995), je lahko mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi, ki pripomore k ekološkemu 

ravnovesju, ohranitvi naravnega okolja in biotski pestrosti, kar posledično ohranja poseljenost, 

kultiviranost krajine in izboljšanje življenja na podeželju. Problem, ki ga opisuje Tarman 

(1992), je hitrejše izkoriščanje ekosistemov in s tem nastajanje negativnih posledic, kot pa 

pridobivanje znanja o spremembah okolja, ki jih je zadal človek.  

Ko v okolje vnesemo neželeno snov, ki ogroža organizme, temu pravimo onesnaževanje. 

Poznamo več vrst le-tega (Devetak idr., 2013). Poznamo dva načina, kako lahko človek 

spreminja ekosisteme, in sicer neposredno (izginotje ekosistema) in posredno (pretok energije, 

kroženje snovi) (Trošt-Sedej, 2008). Leta 1951 so zaradi industrijskega onesnaževanja zraka 

(strupenih plinov SO2, NOX, ogljikovodikov težkih kovin, kamnolomi, izpusti avtomobilov) na 

Slovenskem beležili podatke o propadanju gozdov – sušenje jelke, na območjih Evrope pa so 

propadanje gozdov na velikih površinah beležili šele leta 1970 (Tarman, 1992). Čeprav do 

onesnaženja prihaja tudi zaradi naravnih pojavov, kot so vulkanski izbruhi (strupeni plini), 

poplave, Devetak in sodelavci (2013) menijo, da večjo težavo pri onesnaževanju povzročajo 

ljudje, ki proizvajajo vedno več plastike, industrijskih odplak ter izpuhe težkih kovin − svinec, 

kadmij, živo srebro. Vedno več je jedkih snovi, reaktivnih snovi, pretiranega gnojenja, ki 

povečuje rast alg, bakterij, rastlin in vpliva na cvetenje voda in uporabe kemičnih pripravkov, 
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kot so pesticidi, herbicidi, fungicidi. Wilborn (2013) k negativnim učinkom, ki jih človek zadaja 

ekosistemu, poleg zgoraj naštetih dodaja še zakisanje tal, večanje števila prebivalstva, preveliko 

uporabo in spremembo v uporabi vode in zemlje. Tudi Ruzzier in sodelavci (2010) pojasnjujejo, 

da je v zadnjem obdobju vedno višja koncentracija atmosferskega ogljikovega dioksida in 

toplogrednih plinov, tako je vedno slabša kakovost zraka, povečuje se degradacija kmetijskih 

zemljišč in pašnikov, osuševanje mokrišč, uničevanje koralnih grebenov. Poleg vsega naštetega 

pa T. Trošt-Sedej (2008) meni, da je velik problem tudi izsekavanje gozda, saj njegova izguba 

vpliva na vodni režim, iz tal se izgubljajo hranila, zmanjšuje se vrstna pestrost. Starčič-Erjavec 

in Klokočovnik (2013) kot problem navajata tudi vnos tujerodnih vrst, ki izpodrivajo ali v celoti 

izkoreninijo domorodno vrsto. Pozorni pa moramo biti tudi na prekomerno izrabljanje naravnih 

virov – prelov (Devetak idr., 2012).  

Če se osredotočimo na gozdove, zaradi naraščanja človekovih potreb po prostoru in naravnih 

virih (fosilna goriva – premog, nafta, zemeljski plin) prihaja do vse večjega izsekavanja gozdov 

in s tem uničevanje gozdnih ekosistemov (tropski deževni gozd) (Starčič-Erjavec in 

Klokočovnik, 2013; Tome, 2010). Tudi Tarman (1992) opisuje, da prekomerno izkoriščanje 

lesnih zalog vpliva na sestoj gozda (starost, vrsta), gozdna paša s hojo in tlačenjem spreminja 

lastnost gozdnih tal, kar poveča erozijo. Prav tako je problem gradnja na območjih gozda, kar 

povzroča večje onesnaževanje (nemir, ropot, izpušni plini, mehanske poškodbe tal). Poleg 

izsekavanja gozdov Zavod za gozdove Slovenije (2015) opisuje, da slovenske gozdove 

ogrožajo tudi naravne ujme (veter, žled, sneg) in insekti (smrekovi podlubniki). V primeru 

navedenih motenj je potrebno izvesti sanitarni posek gozda, ki obsega četrtino celotnega 

poseka, s tem pa se zmanjša stabilnost gozdov. Načrtno gospodarjenje z gozdovi in delež 

potrebnih negovalnih sečenj pa je onemogočen s strani lastnikov gozda zaradi njegovega 

donosa. ARSO (2014) navaja, da zaradi spremenjene drevesne sestave prihaja do neodpornosti 

slovenskih gozdov, naraščanja stresa drevesnih vrst na določenem rastišču, s tem pa so drevesa 

posledično manj odporna na napad podlubnikov, povečuje se število naravnih nesreč, gozdnih 

požarov in poškodb zaradi onesnaževanja zraka. 

Starčič-Erjavec in Klokočovnik (2013) opisujeta, da je v vodi zaradi onesnaževanja  vedno več 

bioloških, fizikalnih in kemijskih onesnažil (gospodinjstvo – detergenti, fekalije, industrija – 

odpadne snovi, kmetijstvo – umetna gnojila, pesticidi, izlitje nafte v morskih ekosistemih, 

povečane količine hranilnih snovi – nitrati, fosfati). Avtorja navajata problem intenzivne 

monokulturne pridelave, saj se povečuje onesnaževanje okolja zaradi velike uporabe fosilnih 

goriv − stroji, vode – namakalni sistemi, napajanje živine, uporaba neorganskih gnojil in 

pesticidov (onesnaževanje vode in podtalnice). 

Papež in sodelavci (1997) navajajo, da človeštvo s svojimi dejavnostmi že najmanj 2000 let 

zraku dodaja strupene snovi (povečanje koncentracije žveplovega dioksida, fluidi, dušikovi 

oksidi, ozon, polutanti), ki vplivajo na spremembo sestave zraka, največjo težavo, ki jo dodajata 

Starčič-Erjavec in Klokočovnik (2013), pa povzroča vedno večja količina prometa. Menita, da 

je glavni vir onesnaževanje zraka promet, pri katerem se sproščajo ogljikov dioksid, žveplov 

dioksid in dušikovi oksidi, ki v ozračju povzročajo smog. Papež in sodelavci (1997) opisujejo, 

da onesnažen zrak bolj škodi iglavcem kot listavcem, vedno bolj pa je prisoten kisli dež, ki ga 

povzroča kurjenje fosilnih goriv (premog, nafta), industrija in izpušni plini prometa. V dežnih 

kapljah se raztopijo plini, reagirajo z vodo in tako nastane kisla raztopina v obliki dežja, ki pade 

na zemljo in povzroča propadanje gozda, razpadanje gradbenih materialov, kulturnih 

spomenikov (Starčič-Erjavec in Klokočovnik, 2013). Izboljšave se kažejo s predpisi, ki 

tovarnam narekujejo, koliko in katere pline lahko sproščajo v ozračje. Onesnaževanje pa nastaja 
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tudi s svetlobo (ulična razsvetljava, reklamni plakati), hrupom (stres, poškodbe sluha, agresija) 

in toploto (zaradi toplejše vode je manj kisika, primernejša je za razmnoževanje in rast alg, ki 

ogrožajo prebivalce voda). Čeprav so toplogredni plini zelo pomembni, saj brez njih ne bi bilo 

sedanjih temperatur ozračja, pa zaradi prevelikega onesnaževanja nastaja problem povečanja 

temperature na površju Zemlje, ki se kaže v spreminjanju podnebij v določenih ekosistemih 

(taljenje ledenikov, dvig temperature oceanov, spremembe padavinskega režima) (povzeto po 

Devetak idr., 2013; Starčič-Erjavec in Klokočovnik, 2013; Tome, 2010). Podatki iz leta 2009 

kažejo, da so se izpusti toplogrednih plinov zmanjšali za 9,1 %, kar Podgornik in sodelavci 

(2011) pripisujejo gospodarski krizi. Nevarnost, ki jo opisujeta Starčič-Erjavec in Klokočovnik 

(2013), so umetne organske spojine − poliklorirani bifenili, ki se uporabljajo v industriji in pri 

človeku povzročajo številne bolezni (rak, neplodnost, slabšanje imunskega sistema). Čeprav so 

danes prepovedane oziroma omejene, so še vedno prisotne v naravi zaradi svoje obstojnosti 

(kopičenje v živih bitjih vzdolž prehranjevalne verige) in lahkega prehajanja v organizem kot 

oblika hrane ali pri vdihavanju. 

Starčič-Erjavec in Klokočovnik (2013) opisujeta, da se je v zadnjih 200 letih zaradi napredka v 

medicini (kontrola in omejevanje bolezni, ustreznejše higienske razmere), dosežkih v znanosti 

(gnojila, pesticidi) in napredka v tehnologiji število prebivalcev na svetu izredno povečalo, kar 

za okolje predstavlja veliko obremenitev. Lah (2002) navaja, da je leta 1926 Zemlja imela dve 

milijardi prebivalcev, leta 1960 tri milijarde, leta 2000 pa šest milijard, kar povzroča pritisk na 

naravo. Starčič-Erjavec in Klokočovnik (2013) izpostavljata tudi vedno večje potrebe po 

prostoru (bivalni prostori, industrijski obrati, kulturna pokrajina – njive, sadovnjaki, vinogradi), 

hrani in ostalih dobrinah, kar negativno vpliva na okolje pri zadovoljevanju le-teh. Lah (2002) 

še dodaja bolezni, vojne, nerodovitne predele in krčenje gozdov. Devetak in sodelavci (2012) 

navajajo, da prebivalstvo posledično na ekosistem vpliva tudi z vedno večjo količino odpadkov 

(industrijski odpadki, komunalni odpadki, nevarni odpadki − zdravila, baterije, ostanki čistil, 

barv, olj), s katerimi obremenjuje in škoduje okolju, organizmom, hkrati pa ogroža zdravje 

človeka. Dodatni problem predstavlja obdelovalna površina, ki se je na prebivalca prepolovila 

in ni mogoče širiti obdelovalnih tal za pridelovanje hrane (Lah, 2002).  

Kot neprimerno ravnanje človeka se smatra uporaba neobnovljivih virov energije, kot so fosilna 

goriva – premog, nafta, zemeljski plin, namesto uporabe obnovljivih virov energije, kot so 

energija vetra, vode, sončna energija, geotermalna energija, energija biomase, energija 

valovanja (povzeto po Devetak idr., 2012; Starčič-Erjavec in Klokočovnik, 2013). 

Papež in sodelavci (1997) navajajo, da bi se morali ljudje zavedati, da so ekosistemi, habitati, 

populacije, združbe in ostale biotske komponente endemne in da lahko s človeškim posegom 

izginejo, kar lahko prinese nepopravljivo škodo. 

2.1.7.6 Pomen ekosistema za človeka 

Ekosistemi so opisani kot izreden pomen za ljudi, saj nudijo koristi, ki jih poimenujemo dobrine 

in storitve ekosistemov (Dobrine in storitve ekosistemov, 2009), toda pomen ekosistema se je 

skozi čas za človeka spreminjal. Tarman (1992) navaja spreminjanje vrednot gozdov tekom 

družbenega razvoja, prav tako se s tem strinja Mavsar (2005), ki opisuje, da se je vloga gozda 

skozi čas spreminjala. V preteklosti so drugače gledali na vlogo gozda, kjer je avtor izpostavil 

primer pridobivanja stelje in smole, ki jim je bila takrat zelo pomembna, za razliko od 

ohranjanja habitatov in biotske raznovrstnosti, ki se je uveljavila nedolgo nazaj. Tarman (1992) 

opisuje pomen gozdov za ohranjanje plodnih tal in prostor za kmetijstvo.  
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Ekosistemi so za človeka pomembni, ker zagotavljajo storitve, kot so oskrba z vodo, čiščenje 

zraka, nastajanje prsti, kroženje hranilnih snovi, pretok energije, uravnavanje podnebja in 

padavin, omejevanje širjenja bolezni in dobrine, ki jih pridobiva od ekosistemov, kot so hrana, 

voda, zrak, gorivo, les. Če se osredotočimo na gozd kot ekosistem, je ta pomemben vir hrane 

za človeka (užitni plodovi – borovnice, maline, jagode, kostanj, lešniki, užitni rastlinski deli – 

vršički, gobe, pridobivanje medu, lovljenje divjadi, uporabno odpadno listje ali praprot), hkrati 

pa predstavlja bivališče živim bitjem. Gozd predstavlja pedagoško-vzgojno vlogo, prostor za 

rekreacijo, turizem, hkrati pa je posebna dobrina tudi človekov stik z naravo, ki mu omogoča 

psihično in fizično ravnotežje (povzeto po Tarman, 1992; Devetak idr., 2012; Starčič-Erjavec 

in Klokočovnik, 2013). Anko (1995) gozd opisuje kot korist, ki s svojim delovanjem oziroma 

funkcijami zadovoljuje človekove materialne in nematerialne potrebe.  

 

2.2 EKOSISTEMSKE STORITVE 
 

2.2.1 Funkcije in vloge gozda  
 

Anko (1995) funkcijo gozda opisuje kot zmožnost naravnih procesov, ki so zaradi stalnosti 

naravnega delovanja gozda neodvisni od človekovih hotenj. Funkcije gozda se spreminjajo le 

v izrednih razmerah (veliki gozdni požari, snegolom, vetrolom) in geoloških časovnih okvirih 

(spremembe klime). Prav tako Mavsar (2005) opisuje, da so funkcije gozda stabilne in 

predvidljive, saj so dejanski procesi v ekosistemu neodvisni od človekovih potreb.  

Vloga gozda je sposobnost naravnih procesov in sestavnih delov narave, ki z zagotavljanjem 

dobrin in storitev zadovoljujejo človeške potrebe (Mavsar, 2005). Anko (1995) pojasnjuje, da 

se potrebe človeka spreminjajo, s tem pa se spreminja tudi vloga gozda, ki je odvisna od 

pričakovanj človeka do gozda v nekih razmerah, ki se spreminjajo z vidika posameznika (spol, 

prebivališče, izobrazba, starost) in z vidika skupnosti (socialno, ekonomsko in kulturno stanje, 

številčnost). Avtor opisuje, da se potrebe človeka spreminjajo zaradi razvoja družbe, ki vedno 

postavlja nove zahteve. Da pa lahko govorimo o vlogi gozda, so potrebne potrebe človeka do 

gozda, ustrezne naravne danosti gozda (bližina) in gospodarski ukrepi. 

Anko (1995) je vloge in funkcije gozda razdelil na tri večje skupine, in sicer: proizvodna vloga 

in funkcija gozda, okoljska oziroma ekološka vloga in funkcija gozda ter socialna vloga in 

funkcija gozda. Zakon o gozdovih (1993) za razliko od Anka (1995) za poimenovanje uporablja 

le termin funkcije gozda, čeprav je delitev funkcij gozda enaka kot pri Anku (1995).  

2.2.1.1 Proizvodna vloga in funkcija gozda  

Zakon o gozdovih (1993) med proizvodno funkcijo gozda uvršča lesnoproizvodno funkcijo 

gozda, lovnogospodarsko funkcijo gozda ter pridobivanje drugih gozdnih dobrin. Za razliko 

Anko (1995) med proizvodno funkcijo gozda uvršča nastajanje rastlinske in živalske organske 

snovi ter vse delovanje gozda. Med vlogo, ki kot dobrina zadovoljuje človeške potrebe, pa avtor 

uvršča nabiralniško vlogo gozda, lovnogospodarsko vlogo gozda ter lesnoproizvodno vlogo 

gozda.  

Anko (1995) nabiralniško vlogo gozda opisuje kot dobrine, ki jih človeku ponuja narava, in 

mednje uvršča gobe, zdravilna zelišča, gozdne sadeže, med, drobno gozdno favno ter ostale 

dobrine, med katere lahko uvrščamo mah, storže, drevesne sokove in ostalo. Avtor med 

proizvodno vlogo gozda uvršča tudi lovnogospodarsko vlogo. Sam jo obravnava kot negativno, 
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saj jo opredeljuje kot športno, družbeno prestižno in gospodarsko dejavnost, ki ogroža živali 

(pomembne za delovanje, obnavljanje in ustvarjanje gozdnega ekosistema). Ker so potrebe po 

lesu za kurjavo in gradbeni material velike, avtor lesnoproizvodno vlogo opisuje kot grožnjo za 

propadanje, krčenje in motnjo gozdov.  

2.2.1.2 Okoljska oziroma ekološka vloga in funkcija gozda  

Zakon o gozdovih (1993) med okoljsko oziroma ekološko funkcijo gozda uvršča funkcijo 

varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter 

hidrološko in klimatsko funkcijo gozda.  

Ker gozd varuje tla pred erozijo, Anko (1995) opisuje pomembnost protierozijske vloge gozda. 

Meni, da erozijo lahko prepreči le vitalen gozd, ki s svojimi nadzemnimi in podzemnimi deli 

preprečuje delovanje vetra, vpliv gravitacije, snega, vode in plazov. Pojav je vedno bolj pogost 

zaradi človekovega posega v gozd, katere razlogi so rekreacija, turizem, pomen estetske in 

obrambne vloge gozda. Gozd ima lahko tudi varovalno vlogo, saj pomaga pri blaženju sunkov 

vetra, plazovih, nastajanju snežnih zametov. Prav tako pa avtor opisuje pomembnost klimatske 

vloge gozda, ki jo ogroža prekomerno krčenje in neustrezna prostorska razporeditev gozdov.  

Največji okoljsko-vzgojni potencial kot navaja Anko (1995), je vodna vloga gozda, saj ima 

proizvodno-infrastrukturno, socialno in okoljsko vlogo. Ker je voda eden najpomembnejših 

naravnih virov vezanih na gozd, se ljudje močno zavedajo njenega pomena ob izgubi, saj 

predstavlja vir pitne vode, energije, klimatsko, turistično, rekreacijsko in transportno vlogo. 

Prav zaradi te dobrine se vse bolj trudi ohranjati gozd.  

2.2.1.3 Socialna vloga in funkcija gozda 

Zakon o gozdovih (1993) med socialne funkcije gozda uvršča rekreacijsko, turistično, 

raziskovalno, poučno, higiensko-zdravstveno, estetsko, obrambno funkcijo gozda, zaščitno 

funkcijo gozda − varovanje objektov, funkcijo varovanja kulturne dediščine in naravnih 

vrednot.  

Ljudje odkrivajo gozd z vidom, sluhom, tipom, vonjem in okusom, kar jih hkrati privablja v 

gozd in vzbuja pozitivne občutke, vse to pa Anko (1995) uvršča med estetsko vlogo gozda. 

Avtor meni, da je ljudem gozd na splošno všeč (šumenje krošenj, ptičje petje, plodovi, vonj 

cvetja), vendar se te vloge največkrat zavedajo šele, ko je ta ogrožena ali uničena. 

Avtor rekreacijsko vlogo opisuje kot pomembno vlogo za kakovost življenja, saj gozd s svojo 

lepoto, z mirnostjo, ozračjem in naravnimi znamenitostmi človeka bogati fizično, duševno in 

emocionalno. Meni, da vedno več ljudi izraža potrebo po obisku gozda in tako ta vloga postaja 

vedno bolj priljubljena. To pripomore k večji okoljski ozaveščenosti javnosti, ki ima močan 

vpliv na ohranjanje narave. Omenjeno vlogo gozda ogrožajo konflikti med zasebnimi in javnimi 

interesi ter neustrezno delovanje. Avtor opisuje tudi turistično vlogo gozda, ki je 

najpomembnejša za tistega, ki jo trži. Za dobro trženje je pomembna ohranjenost in vitalnost 

gozda ter hkrati ureditev gozda, vodstvo in skrb turističnega podjetnika, pomembne pa so tudi 

zahteve turistov, zainteresiranost in ozaveščenost. Negativne posledice, ki jih prinaša turistična 

vloga za gozd, so konflikti med zasebnimi in javnimi interesi, neustrezna krčitev in slabo 

zdravstveno stanje gozdov.  

Avtor navaja vzgojno vlogo gozda kot pomemben dejavnik pri pridobivanju ustreznih vrednot 

in okoljske ozaveščenosti ljudi. To pa je seveda odvisno od lege, vitalnosti in naravne dediščine 
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gozda. Kot opisuje avtor, je pri vzgojni vlogi gozda najpomembnejši strokovni pouk, ki se ga 

udeležijo učenci pri naravoslovnih dnevih, z obiskom gozdnih učnih poti in drugo. Pri 

predstavitvi gozda je treba upoštevati starost, izobrazbo in primernost izkustvene stopnje. 

Problem, ki se pri tej vlogi največkrat pojavi, je neizobraženost vodnikov, pedagogov, 

pomanjkanje financ in neprimernost uporabljenih gozdov. Avtor pa opisuje tudi raziskovalno 

vlogo gozda, kjer se s pomočjo raziskav proučujejo naravne zakonitosti in reakcije, s katerimi 

se pridobiva izkušnje odzivanj gozda, s tem pa ne predstavljamo motenj gozdu. Te raziskave 

lahko motijo vsakdanji procesi, kot so emisije, prelov, saj je zaradi tega moten naravni razvoj 

gozda.  

Izrednega pomena je dediščinskovarstvena vloga gozda, saj ta varuje naravno in kulturno 

dediščino. Zaradi negativnih posledic, ki jih povzroča pretiran obisk turistov, krčitev gozda na 

neustreznih lokacijah, emisije, neosveščenost, nevednost in neustrezen odnos ljudi, obstajajo 

pravni akti, ki gozdove uvrščajo med naravne spomenike. Avtor meni, da je za večji pomen 

dediščine med prebivalci pomembna večja ozaveščenost.  

Avtor navaja tudi obrambno vlogo gozda, ki predstavlja element neprehodnosti, zavetišča, vir 

energije, hrano, skladišče in drugo, katere krčitev je dovoljena le v primeru obrambe domovine.  

2.2.1.1.1 Ogrožanje vlog in funkcij gozda 

Rast človeške populacije in poraba virov povzročata ogroženost vlog in funkcij gozda, česar pa 

se ljudje ne zavedajo. Zato Anko (1995) dejavnike, ki ogrožajo vloge in funkcije gozda, deli na 

tiste, ki ogrožajo naravo gozda (naravne funkcije) in na razmere v družbenem okolju, ki 

preprečujejo spoznavanje in priznavanje vlog gozda (ozaveščanje, znanje, interesi). Avtor 

prekomerno izkoriščanje virov pripisuje pomanjkljivostim v znanju in državnem sistemu. Meni, 

da bo človek z gozdom začel ravnati drugače šele, ko se bo zavedal ekonomskih (zdravila), 

etičnih (estetske, socialne) in ekoloških (stabilnost sistemov in procesov) pomembnosti in 

spoznal, kako pomembna je vloga gozda. Zaradi vedno večjega strahu pred neželenimi učinki, 

ki jih kaže okolje, je predvideti, da se bo povečalo zavedanje ljudi in zavzemanje javnosti za 

zdravstveno vlogo gozda, saj gozd pozitivno vpliva tako na fizično kot duševno in socialno 

stanje človeka. Avtor meni, da si vedno več ljudi želi čistejši zrak, lepši ambient in mir, kar 

posledično pripelje k zmanjševanju škodljivih učinkov na okolje.  

2.2.2 Ekosistemske storitve  

Fisher, Turner in Morling (2009) opisujejo, da so ekosistemske storitve, kot jih imenujemo 

sedaj, ljudstva razumela in se jih zavedala že nekoč. Pred približno 10.000 leti, ko so začeli 

zaradi večje produktivnosti kultivirati naravo, so se zavedali pomena ekosistemskih storitev, 

saj so jih uporabljali za kmetijstvo in upravljanje virov za povečanje produktivnosti. Zavedali 

so se, da krčenje gozdov povzroča erozijo prsti in izsušitev vodnih virov, kar pa negativno 

vpliva na pridobivanje dobrin ekosistemov. V delovnem gradivu Ekosistemske storitve 

naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki ga je pripravila N. Šalaja (2012) opisuje, da so o 

ekosistemskih storitvah pisali že leta 1864 v knjigi avtorja Georgea Perkinsa Marsha, Človek 

in narava (Man and Nature) kasneje še drugi avtorji (Aldo Leopold – Game Management (1933) 

in A Sand County Almanac (1949), Fairfield Osborn – Our Plundered Planet (1948), William 

Vogot – Road to Survival (1948)). Delovanje ekosistemov kot oskrbovalcev s storitvami pa je 

bilo prvič opisano v poročilu Študija kritičnih okoljskih problemov (Study of Critical 

Environmental Problems) leta 1970 (povzeto po Fisher, 2009; Ekosistemske storitve naravnega 

rezervata Škocjanski zatok, delovno gradivo, 2012). Skozi leta so se poimenovanja 
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ekosistemskih storitev spreminjala, »javne storitve globalnih ekosistemov«, »storitve narave«, 

vse do leta 1981, ko sta Ehrlich in Ehrlich prvič uporabila izraz »ekosistemske storitve« (Fisher, 

2009). Avtor opisuje, da število raziskav o ekosistemskih storitvah v zadnjem desetletju narašča 

eksponentno.  

Ekosistemske storitve je G. C. Daily (1997) opisala kot pogoje in procese, ki s pomočjo 

naravnih ekosistemov in vrst, ki jih sestavljajo, vzdržujejo in izpolnjujejo življenje ljudi. 

Termin pogoj in proces avtorice G. C. Daily (1997) pa se razlikuje od avtorjev Costanza in 

sodelavci (1997), ki ekosistemske storitve opisujejo kot dobrine in storitve, ki za ljudi 

predstavljajo koristi, ki jih posredno ali neposredno pridobivajo od funkcij ekosistemov. 

Wilborn (2013) dodaja opis ekosistemskih storitev kot proizvodnjo brezplačnih dobrin brez 

človekove pomoči, ki so nujno življenjsko potrebne. Kovač in Rejec-Brancelj (2015) navajata, 

da so ekosistemske storitve predpogoj za človekovo zdravje in kakovostno življenje, hkrati pa 

vir Dobrine in storitve ekosistemov (2009) dodaja njihov pomen za gospodarski in družbeni 

razvoj. Millennium Ecosystem Assesment (2005) ekosistemske storitve razvršča na 

oskrbovalne, regulacijske, podporne in kulturne storitve ekosistemov. 

Čeprav so različni avtorji ekosistemske storitve opisali različno, je pri vseh skupna točka 

povezava med ekosistemom in blaginjo ljudi (Ekosistemske storitve naravnega rezervata 

Škocjanski zatok, 2012). Vloge in funkcije gozda, ki jih poimenuje Anko (1995), ter funkcije 

gozda, kot jih navaja Zakon o gozdovih (1993), se ujemajo s poimenovanjem ekosistemskih 

storitev, ki se uporabljajo po vsem svetu.  

V magistrskem delu bomo ekosistemske storitve razdelili na: oskrbovalne storitve, regulacijske 

storitve, kulturne storitve in podporne storitve (povzeto po Millennium Ecosystem Assesment, 

2005; Dobrine in storitve ekosistemov, 2009; Kus-Veenvliet, 2015; Tarman 1992; Žujo in 

Danev, 2010; Wilborn, 2013 ter Ocena ekosistemov v novem tisočletju, 2005). 

2.2.2.1 Oskrbovalne storitve 

 

Oskrbovalne storitve smo razdelili v štiri večje skupine, in sicer hrana, surovine, sladka voda 

ter biokemični in genetski viri. Hrano lahko delimo na poljščine, domače živali, ribe in gozdne 

dobrote. Med surovine sodijo les kot gorivo in lesni izdelki, gradbeni material za gradbeništvo, 

ladjedelništvo, mizarstvo, v to kategorijo pa sodi tudi pridobivanje oglja, krma za živali, okrasni 

viri, kamenje in pesek ter vlakna in smole, med katerimi sta bombaž in svila. Celinske vode 

omogočajo dobrine, kot so pitna voda, voda za proizvodnjo elektrike, čiščenje in industrijo. 

Med biokemične in genetske vire pa sodijo farmacevtski izdelki, naravna zdravila − zdravilne 

rastline (konoplja), prehranski aditivi, biocidi.  

 

2.2.4.2 Regulacijske storitve 

Regulacijske ali uravnalne storitve so koristi, ki jih imamo od uravnalnih funkcij ekosistemov. 

Mednje sodijo uravnavanje klime (globalna in lokalna klima – temperature, padavine), čiščenje 

vode (samočistilna sposobnost, rastline vežejo nekatera onesnažila, bogatenje in ohranjanje iste 

podtalnice), opraševanje, nadzor bolezni in škodljivcev (plenilci uravnavajo število 

škodljivcev), preprečevanje erozije (možnost zdrsov prsti se zmanjšuje z večjo poraslostjo 

prsti), blaženje ekstremnih dogodkov (zmanjševanje požarov, poplav), ohranjevanje kakovosti 

prsti (prezračevanje, dekompozicija organskih snovi, ohranjevanje plodnih tal), vezava CO2 

(kakovost zraka, blaženje podnebnih sprememb, vezava in skladiščenje CO2 v rastlinah). 
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2.2.4.3 Kulturne storitve 

 

Kulturne storitve so nematerialne koristi ekosistemov, ki prispevajo k duhovni sprostitvi 

(verske vrednote, iskanje miru in sprostitve, duhovne vrednote/obogatitev/blaginja, 

razmišljanje, kognitivni razvoj), rekreaciji (razvedrilo, športne aktivnosti), turizmu 

(ekoturizem, ekskurzije) in dajejo estetsko vrednost krajini (navdih, preživljanje prostega časa, 

krajinska vrednost, sistemi znanja, izobraževalne vrednote, kulturna vrednota, estetska 

vrednota, lepota krajine).  

 

2.2.4.4 Podporne storitve 

Podporne storitve so naravni procesi, ki podpirajo vse ostale ekosistemske storitve. Mednje 

sodijo kroženje hranil (poteka med organizmi in ozračjem – ogljik, dušik, žveplo, fosfor, 

prehrambeni krog, ohranjanje razmer za življenje na Zemlji), primarna produkcija (tvorba 

biološkega materiala skozi proces fotosinteze in asimilacijo hranil, nastajanje prsti), kroženje 

vode (ekosistemi, vodni krog: vstop v rastline–izhlapevanje–dež) in habitati živali in rastlin 

(odpornost ekosistemov, ohranjanje populacij). 

2.2.5 Pomen ekosistemskih storitev  

Wilborn (2013) meni, da je pomembno, da se ljudje zavedajo neprecenljivosti ekosistemskih 

storitev, saj je od njih odvisno življenje. Življenje posameznika in družbe je treba prilagoditi 

tako, da ne bi spreminjali procesov v naravi. Kovač in Rejec-Brancelj (2015) opisujeta, da so 

ekosistemske storitve zaradi človeških dejavnosti vedno bolj ogrožene. Zaradi velike rasti 

prebivalcev se veča potreba po hrani in njeni proizvodnji, zazidalnih in kmetijskih površinah, 

veča se izpust toplogrednih plinov, ki vpliva na spreminjanje naravnega okolja (krčenje gozda, 

spreminjanje biotske raznovrstnosti, povečanje poplav, širjenje bolezni, škodljivcev). Ker 

poraba naravnih virov dvakrat presega sposobnost njihovega obnavljanja, hkrati pa se potrebe 

povečujejo, avtorja menita, da moramo zagotavljati uravnovešeno stanje v naravi in trajnostno 

ravnati z viri. Ker naravni viri upadajo, bodo kmalu brezplačne dobrine, ki jih ekosistemske 

storitve ponujajo, drago nadomestljive (Wilborn, 2013; Žujo in Danev, 2010). Prav zaradi teh 

razlogov je veliko organizacij, ki preučujejo trenutno stanje ekosistemov in jih poskušajo 

ohraniti, s tem pa posledično tudi ekosistemske storitve. Problem ekosistemov je izgubljanje 

biotske pestrosti. V delovnem gradivu Ekosistemske storitve naravnega rezervata Škocjanski 

zatok, ki ga je pripravila N. Šalaja (2012) ta navaja, da je to razvidno iz mnogih raziskav. Izguba 

populacij vpliva na prožnost ekosistemov, je težko obnovljiva, njena izguba pa celo nepovratna, 

zato je pri gospodarjenju z globalnimi naravnimi viri treba ravnati preudarno. Ena izmed 

organizacij je Millennium Ecosystem Assessment (2005), ki je na pobudo organizacije 

združenih narodov preverjala, v kakšnem stanju so svetovni ekosistemi ter kako vplivajo na 

ljudi preko storitev, ki jih ekosistemi ponujajo (voda, hrana, les, nadzor nad poplavami …). 

Njihova naloga, ki je vključevala več kot 1360 znanstvenikov, je trajala od leta 2000 do 2005 

in je iskala načine, ki ohranjajo, izboljšajo in popravijo pravilno rabo ekosistemov in njihovih 

storitev. Millenium Ecosystem Assessment je na globalni ravni dokazala upad 15 proučevanih 

ekosistemskih storitev od 24, kar ima za ljudi v prihodnosti negativen vpliv (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005).  

Ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti ali TEEB − The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity (2015) je globalna iniciativa, ki si prizadeva, da bi naravne vrednote postale 

vidne. Njihov namen je ozaveščanje javnosti o rastočih stroških izgube biotske pestrosti, 
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globalnih ekonomskih koristi ekosistemov in degradaciji ekosistemov. Glavni cilj je 

upoštevanje vrednot biodiverzitete in ekosistemskih storitev na vseh nivojih odločanja 

(regionalni, nacionalni itd.). Odločevalci bi potrebovali za odločitve, ki so v prid naravi, 

strukturiran sistem vrednotenja storitev. Zato TEEB poskuša vzpostaviti strukturiran sistem 

vrednotenja, ki bi pokazal vrednote in prednosti le-teh. Prav tako se medvladno omrežje o 

biodiverziteti in sistemskih storitvah (IPBES − Intergovernmental Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services) ukvarja z izračunanjem vrednosti biodiverzitete v etičnih, socialnih in 

ekonomskih smislih ter vrednote biodiverzitete znanstveno dokazati (IPBES, 2016).  

CICES (The Common International Classification of Ecosystem Services) je sistem za skupno 

mednarodno klasifikacijo ekosistemskih storitev, ki meni, da je za učinkovito iskanje rešitev 

ekosistemskih storitev treba vzpostaviti standardizirane načine opisovanja le-teh. CICES 

(2016) opisuje, da je to pomembno še posebej na področjih, ki so povezana z ekonomskim 

knjigovodstvom. 

BISE ali biodiverzitetni informacijski sistem za Evropo je center vseh podatkov o biodiverziteti, 

ekosistemskih storitvah in okoljevarstvenih podatkov, ocen in izsledkov raziskav različnih 

virov ter pravilnikov. Namen je utrditi znanje, ki je potrebno za izvedbo Evropske 

biodiverzitetske strategije in oceno napredka pri doseganju zastavljenih ciljev za leto 2020 

(BISE, 2015). 

Wilborn (2013) opisuje, da je ena izmed možnosti, kako bi ohranili in prikazali ljudem pomen 

ekosistemskih storitev, njihovo vrednotenje. Najprej je treba storitev količinsko ovrednotiti, 

nato pa poznati vrednost storitve na količinsko enoto. Prvi primer, ki ga navaja avtor, bi bil, 

koliko ton dušika neko močvirje prečisti, na drugi strani pa kakšen bi bil strošek, da bi tono 

dušika prečistili na drug način. Drugi primer je število ljudi, ki nek ekosistem uporabljajo za 

rekreacijo, in na drugi strani, koliko dejstvo, da so v naravi, dejansko cenijo. 

Prav tako Ruzzier in sodelavci (2010) menijo, da samo zavedanje pomembnosti ekosistemskih 

storitev in vseh dobrin ni dovolj ter je potrebna dejanska investicija v ohranjanje teh sistemov. 

Prav zaradi tega so v raziskavi Costanza in sodelavci (1997) v različnih ekosistemih ocenjevali 

ekonomsko vrednost sedemnajstih ekosistemskih storitev, katere ekonomsko vrednost so 

ocenili na 16.000−54.000 milijard USD letno. Države v razvoju so najbolj ogrožene zaradi 

izgube biotske raznovrstnosti, saj tam živijo večinoma revni ljudje, ki so odvisni od storitev 

ekosistemov in njihovih dobrin (Dobrine in storitve ekosistemov, 2009). Ocenjevanje stanja 

ekosistema se določa glede na vitalnost, prožnost in organizacijo sistema. Vitalnost ekosistema 

je odvisna od celotne zgradbe ekosistema, ki zajema prisotnost ključnih vrst in nemoteno 

delovanje procesov, prožnost ekosistema je odvisna od sposobnosti obnove sistema, ki ga je 

prizadela neka motnja (poplave, požari, suša, zmrzali, vetrolomi) in organizacije, ki zajema 

prehranjevalne splete, število trofičnih nivojev, pretok energije in kroženje snovi (Gaberščik, 

2008). Za zagotovitev trajnostnega toka ekosistemskih storitev Kovač in Rejec-Brancelj (2015) 

menita, da bo treba izboljšati učinkovitost rabe naravnih virov in spremeniti vzorce potrošnje 

in proizvodnje. 

2.3 ZNANJE IN ODNOS DO GOZDA IN EKOSISTEMSKIH STORITEV GOZDA 

Kljub velikemu interesu za dokazovanje pomena ekosistemskih storitev pa sta odnos in znanje 

o ekosistemskih storitvah slabo raziskana. Znanje in pozitiven odnos posameznika sta nujno 

potrebna, s čimer se strinjajo tudi Fisher in sodelavci (2009), ki menijo, da je za obnovo, 

vzdrževanje in upravljanje ekosistema in ekosistemskih storitev ključnega pomena poznavanje 
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značilnosti le-teh. Anko (1995) opisuje spreminjanje odnosa posameznika oziroma družbe do 

gozda skozi čas, saj nanj vpliva veliko dejavnikov, ki so odvisni od socioekonomskih in 

naravnih danosti, kulturnih razmer in obilja oziroma pomanjkanja gozda in posledično njegovih 

dobrin. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj raziskav, ki so potekale na teh področjih.  

Rametsteiner in Kraxner (2003) opisujeta, da ljudje v srednji Evropi in nekaterih drugih večjih 

evropskih državah menijo, da je njihovo splošno znanje o gozdovih dobro ali zelo dobro. To bi 

pomenilo pravilne odgovore anketirancev na preprosta vprašanja o gozdovih, toda avtorja 

opisujeta pomanjkanje znanja večjega dela anketirancev, ki se pojavi pri navajanju nejasnih 

odgovorov pri specifičnih vprašanjih na temo umiranja gozdov. Ugotovila sta, da večina 

anketirancev umiranje gozdov pripisuje pojavu kislega dežja, za razliko od najpogostejših 

razlogov za umiranje gozdov, kot so emisije izpušnih plinov prometa, elektrarn, ogrevanje 

domov, ki pa jih opisujejo le kot dejavnike onesnaževanja zraka. Avtorja sta poleg splošnega 

znanja o gozdovih ugotavljala tudi zanimanje anketirancev za gozdove in ugotovila, da je za 

gozdove prisotno manjše zanimanje mlajše generacije kot starejših. Prav tako sta ugotavljala 

razlike med moškimi in ženskami. Navajata, da moški in starejši anketiranci (60 let ali več) 

verjamejo v izpolnjevanje načela trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v svoji državi, za razliko 

od mladih med 15 in 25 letom starosti, ki v to ne verjamejo, temu dvomu pa se pridružuje tudi 

več žensk kot moških. 

V znanstveni razpravi v slovenskem prostoru, ki je zajela 553 udeležencev razprave ob 

nastajanju slovenskega nacionalnega gozdnega programa in obiskovalcev spletne strani, ki je 

ta program opisovala, Golob (2008) opisuje, da udeleženci menijo, da obstaja premalo raziskav, 

informacij in izobraževanj o gozdovih. Avtor meni, da je treba v prihodnosti nameniti več 

raziskovanj in predstavitev pomena gozdov in procesov v njih. V mednarodni raziskavi trendov 

znanja matematike in naravoslovja − TIMMS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) (2012) se je tudi pokazalo, da imajo slovenski učenci četrtih in osmih razredov veliko 

težav pri nalogah s področja ekologije. 

Kako dijakov spol in pogostost zahajanja v gozdni ekosistem vplivata na odnos do 

ekosistemskih storitev gozda, so raziskovali Torkar, Verlič in Vilhar (2014). V raziskavi je 

sodelovalo 410 dijakov prvih in drugih letnikov naključno izbranih srednjih šol v severozahodni 

Sloveniji, od tega 32,7 % dečkov in 67,3 % deklet. Rezultati so pokazali, da dijaki večinoma 

obiščejo gozd tedensko ali večkrat na teden. Najpogostejši razlog za obisk so kulturne storitve 

gozda (hoja, tek, sprostitev). Avtorji navajajo, da dijaki vse ekosistemske storitve visoko 

vrednotijo, vendar vse navedene ekosistemske storitve zanje niso enako pomembne. Dijaki 

najvišje vrednotijo podporne storitve gozda − najvišje funkcijo, da je gozd življenjski prostor 

rastlin in živali. Prav tako so visoko vrednotene regulacijske storitve gozda, kjer dijaki dajejo 

velik pomen funkciji gozda za kvaliteto zraka, sledi prispevek gozda k čistosti vode. Za razliko 

od podpornih in regulacijskih storitev gozda so oskrbovalne storitve gozda nižje vrednotene. 

Pri oskrbovalnih storitvah sta najvišje vrednoteni funkciji gozda les in gorivo, precej nižje je 

vrednotena gozdna hrana. Kulturne storitve so najnižje vrednotene. Nižje je bil vrednoten gozd 

kot prostor estetskih vrednot (npr. lepota, barve). Avtorji navajajo, da dijaki s pogostejšimi 

izkušnjami v gozdu dajejo večji pomen kulturnim in regulacijskim storitvam. Raziskava je 

pokazala, da bistvenih razlik med spoloma ni, so le v primeru, ko ekosistemsko storitev gozda 

vrednotimo kot kulturno storitev (prostor za sprostitev in razmislek), kjer so dekleta tej storitvi 

bolj naklonjena. Zanimivo je, da učenci najnižje vrednotijo kulturne storitve gozda, čeprav je 

to njihov najpogostejši cilj obiskovanja gozda. 
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Genç (2012) opisuje raziskavo, katere namen je ugotoviti odnos učencev do gozda in ali je 

odnos učencev do gozda odvisen od demografskih spremenljivk. Tako so v Turčiji sodelovali 

učenci osmih razredov petih osnovnih šol, kjer je bilo naključno izbranih 318 učencev, med 

katerimi je bilo 49,1 % deklet in 50,9 % dečkov. Avtor ugotavlja, da imajo učenci na splošno 

pozitiven odnos do gozda. Avtor tudi navaja, da so se pojavile razlike v odnosu učencev do 

gozda glede na oddaljenost doma od gozda ter pogostost zahajanja v gozd. Ugotovili so, da tisti 

učenci, ki stanujejo bližje gozdu, imajo boljši odnos do gozda. Prav tako imajo tisti učenci, ki 

so odgovarjali, da obiskujejo gozd 3−5 krat na teden, boljši odnos do gozda kot učenci, ki so 

odgovarjali, da nikoli ne obiščejo gozda ali le nekajkrat letno. Razlike med odnosom učencev 

do gozda glede na spol niso ugotovili. Da bi obvarovali naravo, avtor navaja pomembnost 

zavedanja učencev o pomenu ohranjanja gozdov ter meni, da bodo šele tako sami sposobni 

verjeti in delati  naravi v prid. Za ohranitev narave naslednjim generacijam in višjo stopnjo 

razvoja v državi je potrebna skrb vsakega posameznika, ki pa je mogoča le z izobraževanjem. 

Avtor opisuje, da se ljudje, ki imajo po Gardnerju razvito naturalistično oziroma naravoslovno 

inteligenco, zavedajo pomena ustvarjanja zdravega okolja. Če to inteligenco podpira še 

izobraževanje, se lahko iz posameznikov oblikuje družba, ki bo občutljiva za pomen gozdov. 

Prav tako meni, da je pozitiven odnos učencev treba ustvarjati z izleti v naravo, kjer se veča 

njihovo zanimanje za gozd in biotsko pestrost, okoljska vzgoja mora temeljiti na izkušnjah, 

praktičnemu delu in projektih, kjer se bodo aktivno učili z doživljanjem in ne zgolj teoretično 

in z učenjem na pamet. Da bi lahko sprejemali odgovornost do narave, je potrebno 

izobraževanje vseh ljudi, saj bodo le z znanjem, zavedanjem in vrednotami sprejeli odgovornost 

za ohranitev narave, ki je vseživljenjsko učenje. Hkrati pa je pomembno medijsko ozaveščanje, 

ki ob pravilnem oglaševanju pozitivno vpliva na poglede in interese posameznikov.  

Pomembni so tudi izsledki raziskave Lindemann-Matthies, Keller in Schmid (2014), ki primerja 

odnos do biodiverzitete gozda in ekosistemskih storitev med pripadniki dveh držav (Kitajska, 

Švica). Raziskava je obsegala 640 prebivalcev Kitajske in Švice, kjer je bila skupina 

enakomerno porazdeljena na mestne (80 meščanov in 80 študentov znanosti o okolju) in 

podeželske prebivalce (80 gozdnih obiskovalcev in 80 kmetov), med njimi 50 % žensk in 50 % 

moških. Prebivalci mest in gozdni obiskovalci so bili izbrani kot predstavniki javnosti – laiki, 

za razliko od študentov in kmetov, ki so bili izbrani kot predstavniki strokovnega dela 

udeležencev. Potekali so 15-minutni intervjuji, podatke o biotski raznovrstnosti gozdov so 

avtorji pridobivali z uporabo barvnih fotografij, odnos do ekosistemskih storitev pa s pomočjo 

13 izjav o regulacijskih, kulturnih, podpornih in oskrbovalnih storitvah gozda. Rezultati so 

pokazali, da prebivalci Kitajske niso pokazali preferenc do biotske raznovrstnosti, za razliko od 

prebivalcev Švice, ki so naklonjeni vrstno bogatejšim gozdovom. Trdimo lahko, da imajo 

prebivalci Švice bolje razvit odnos do biotske pestrosti kot prebivalci Kitajske. Eden izmed 

možnih razlogov, ki jih navajajo avtorji, je lahko problem izobraževanja – pomanjkanje 

oziroma nizka prioriteta izobraževanja. Prav tako so mestni prebivalci višje vrednotili vrstno 

bogate gozdove kot podeželski prebivalci. V nadaljevanju pa avtorji navajajo, da so vsi 

udeleženci pokazali pozitivna stališča do ekosistemskih storitev, še posebej do regulacijskih in 

podpornih storitev. Oskrbovalnim storitvam dajejo višji pomen študentje in kmetje, medtem ko 

prebivalci mest in obiskovalci gozda višje vrednotijo regulacijske storitve. Zanimivost je tudi 

to, da je bila pri proizvodnih storitvah na Kitajskem bolj pomembna hrana, za razliko od 

prebivalcev Švice, ki jim je bolj pomemben les in kurilna proizvodnja. Prebivalcem Švice pa je 

za razliko od prebivalcev Kitajske bolj pomembna rekreacija. Obiskovalcem gozda pomeni 

gozd kraj, kjer so lahko telesno aktivni in ta predstavlja življenjski prostor rastlin in živali.  



Urša Krašovec. Znanje osnovnošolcev o gozdu ter njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih 

storitev. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

 

 

22 

 

Smith in Sullivan (2014) opisujeta odnos kmetov do ekosistemskih storitev. Raziskava je bila 

izvedena v Avstraliji. Avtorji so pridobivali podatke s pomočjo dvajsetih kmetov, ki so na 

podlagi intervjujev in ocenjevanju dvanajstih ekosistemskih storitev kategoriziranih po 

Millennium Ecosystem Assessment vrednotili ekosistemske storitve. Raziskava je pokazala, da 

jim kmetje dajejo velik pomen, saj se zavedajo posledic izgube le-teh. Opisujejo, da jih izguba 

ekosistemskih storitev zmerno ogroža in sami izpostavljajo nevarnosti. Nekatere izmed njih 

izhajajo iz kmetijskih dejavnosti, ki ogrožajo ekosistemske storitve. Da bi preprečili izgubo 

ekosistemskih storitev, se strinjajo s programi, ki namenjajo sredstva za ekosistemske storitve.  

Z namenom vzpostavitve trajnostnega upravljanja s kmetijsko pokrajino z alternativnimi viri iz 

ekosistemskih storitev so Muhamad in sodelavci (2014) opravili raziskavo, s katero so želeli 

pridobiti informacije o tem, kako lokalni prebivalci dojemajo dobrine okolice. Raziskava, ki je 

potekala v kmetijski krajini vzhodne Jave, je pokazala, da kraj rojstva, prebivališča in območje 

kmetijskih zemljišč najbolj vplivajo na socialno-ekonomski faktor odločanja posameznikovega 

dojemanja o številu ekosistemskih storitev. Ugotovitve so pokazale, da prebivalci dobro 

zaznavajo ekosistemske storitve (oskrbovalne, regulacijske, kulturne in podporne storitve), med 

katerimi so oskrbovalne storitve najvišje vrednotene. Tisti, ki živijo blizu gozda, zaznavajo več 

ekosistemskih storitev kot bolj oddaljeni prebivalci. Ljudje, ki živijo blizu gozda, bolj cenijo 

posredne storitve, torej regulacijske, kulturne in podporne. Študija je pokazala, da se ljudje 

zavedajo in cenijo pomen vode. Zavedajo se pomembnosti čiste vode, ki jim predstavlja bistvo 

njihove dnevne rabe, ter njenega vpliva pri prihajanju do plazov in erozije. Ugotovili so, da 

imajo lokalni kmetje boljše ekološko znanje o pomembnosti ekosistemskih storitev okolja in 

gozda, to se opazi tudi pri pomembnosti oskrbe s čisto vodo. Raziskava je pokazala, da bodo 

ljudje, ki živijo blizu gozda, spodbujali ekosistemske storitve, dokler bodo te ustrezale njihovim 

potrebam. 

Kakšen je pomen gozda za prebivalce Slovenije, je ugotavljala raziskava (Golob 2008), kjer je 

sodelovalo 553 udeležencev razprav ob nastajanju slovenskega nacionalnega gozdnega 

programa in obiskovalcev spletne strani, ki je ta program opisoval. Golob (2008) pojasnjuje, da 

se je udeležencem na vprašanje o pomenu gozda zdel najpomembnejši les, sledijo oskrba z 

vodo, uravnavanje podnebja, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje pred naravnimi 

nevarnostmi. Povzamemo lahko, da je udeležencem ankete najpomembnejša lesnoproizvodna 

funkcija gozda, čeprav so na splošno okoljske funkcije gozda vrednotene kot pomembnejše od 

proizvodnih (gozdni proizvodi) in socialnih funkcij gozda (rekreacija in turizem, lepota, 

priložnost za učenje in raziskovanje). Evropske raziskave kažejo, da je rekreacija 

najpomembnejša socialna funkcija gozda, ki se je udeležuje nekaj več moških kot žensk, 

vsekakor pa je oddaljenost prebivališča odvisna od tega, kolikokrat bo posameznik izbral 

rekreacijo. Rezultati ankete kažejo, da je najbolj cenjeno sonaravno gospodarjenje, strokovno 

delo z gozdovi in prost dostop v vse gozdove. Te kategorije se zdijo moškim in lastnikom gozda 

bolj pomembne kot ženskam in nelastnikom gozda. O ustreznosti skrbi za zdravje in vitalnost 

gozda pa avtor pojasnjuje, da so manj zadovoljne ženske in nelastniki. Iz anket je razvidno, da 

udeleženci menijo, da so gozdovi premalo negovani in da biotske pestrosti ne ogroža 

gospodarjenje z gozdovi, kar pa druge raziskave v Evropi zavračajo, saj menijo, da je vloga 

gozdov pri ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst bolj pomembna kot katerakoli druga funkcija. 

Mavsar (2005) opisuje raziskavo, kjer je v Sloveniji v občini Solčava sodelovalo 58 

gospodinjstev, ki so lastniki gozdov na tem območju. Vprašanja o pomembnosti vlog gozda so 

anketiranci najvišje vrednotili varovanje zemljišč in vodnih virov ter proizvodnjo lesa, najmanj 

pomembna pa se jim je zdela vloga proizvodnje nelesnih gozdnih proizvodov in objekt za 

raziskovanje in izobraževanje oziroma varovanje kulturne dediščine.  
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Wilborn (2013) opisuje, da so ekosistemske storitve kot javne dobrine velikokrat podcenjene, 

zato moramo doseči, da se ljudje zavedajo pomena dobrin za življenje in zmanjšati izkoriščanje 

le-teh. Pomembno je zagotoviti pozitiven odnos ljudi do gozda in skupno sprejemanje ukrepov 

za ohranjevanje ekosistemov in ekosistemskih storitev. 

Prav tako Strojin (2015) meni, da so prebivalci Slovenije skrbni do gozda, saj je preživljanje 

prostega časa v naravi večini njihov življenjski slog. Avtor meni, da posameznik do narave 

vzpostavi razmerje, ki je lahko lastniške narave (lastnik gozda), duhovne narave (posameznik 

do svoje doline, gore) in rabe narave (plodovi narave, les). Tudi A. Gaberščik (2008) ugotavlja, 

da se vedno bolj zavedamo pomena narave, saj vpliva na razpoložljivost osnovnih virov 

preživetja in kakovost življenja, ki mu je pogojeno zdravje, kar pa je z netrajnostnim 

gospodarjenjem naravnih virov nemogoče pridobiti. Strojin (2015) dodaja, da je za človeka 

nujno doživljanje narave, saj ga zahajanje v naravo na fizičnem in čustvenem nivoju notranje 

bogati, doživljanje čustev pa vpliva na motiv in vzrok ponovnega vračanja. Človekovo 

doživljanje narave ima vse večji pomen, zaradi vedno večjega zastrupljanja in razvrednotenja 

okolja. Avtor dodaja, da merilo odtujenosti od narave ni razlog, kolikokrat zahajamo v gozd, 

toda pri neozaveščenih posameznikih je ta možnost večja. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Že od nekdaj je za spreminjanje ekosistemov kriv tudi človek, kar pa se v današnjem svetu še 

stopnjuje, saj se neizmerno hitro povečuje število prebivalcev na Zemlji. Zaradi vedno večjega 

števila prebivalcev naraščajo potrebe po rabi naravnih virov, veča se količina odpadnega 

materiala, uporaba kemikalij, hkrati pa ljudje s svojim delovanjem, ki se kaže v slabši kakovosti 

zraka − višanje koncentracije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov,  spreminjanje 

podnebja, zmanjševanje biotske pestrosti − spreminjajo ekosisteme in s tem povzročajo 

okrnitev in izgubo funkcij ekosistema (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 2015). Z 

namenom boljšega razumevanja funkcij ekosistemov se je uveljavil termin ekosistemske 

storitve. Te prispevajo k blaginji človeštva in predstavljajo celotno ekonomsko vrednost planeta 

(Costanza idr., 1997).  

 

Poznavanje ekologije prispeva k zavedanju in hkrati odpravljanju negativnih vplivov človeka 

na naravo in s tem spodbuja k trajnostnemu varstvu ekosistemov (Urbančič, 2008). Zato je 

pomembno dejstvo, da teme, ki obravnavajo ekologijo, gozd kot ekosistem in ekosistemske 

storitve, najdemo v učnih načrtih že na samem začetku obveznega šolanja (predmet 

spoznavanje okolja, 1., 2., 3. razred), kjer se učenci seznanijo z okoljem in vplivom človeka 

nanj. Učne vsebine se nadaljujejo in poglabljajo skozi celotno šolanje, 4. in 5. razred – 

naravoslovje in tehnika, 6. in 7. razred – naravoslovje in 9. razred – biologija, kjer se učenci v 

teoriji in praksi spoznajo z ekosistemi, živimi bitji in neživimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, 

spoznajo prehranjevalne odnose (proizvajalci, potrošniki, razkrojevalci), kako kroži snov in se 

pretaka energija v ekosistemih, kakšni so odnosi med organizmi in najbolj pomembno: pomen 

in vpliv človeka na ekosistem. Tako smo pri pregledu literature ugotovili, da ni veliko raziskav 

na ravni osnovnih šol, ki bi natančneje proučevale znanje učencev o ekologiji gozda ter o vplivu 

tega znanja na njihov odnos do ekosistemskih storitev gozda. Zato je namen raziskave ugotoviti, 

kakšen odnos imajo učenci petih slovenskih osnovnih šol iz gorenjske regije (učenci 6. in 9. 

razreda) do različnih ekosistemskih storitev gozda, hkrati pa želimo ugotoviti, kolikšno je 

znanje učencev o ekologiji gozda ter kako vpliva na njihov odnos do ekosistemskih storitev.  

Zasnovali smo pet raziskovalnih ciljev, s pomočjo katerih bomo dobili podrobnejši vpogled v 

znanje učencev 6. in 9. razredov o ekologiji gozda in odnos učencev do različnih ekosistemskih 

storitev gozda. S pomočjo raziskave bomo lahko primerjali razlike v znanju in odnosu do 

ekologije gozda in ekosistemskih storitev glede na spol in starost učenca. Prav tako pa bomo 

analizirali učne načrte naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, ki obravnavajo ekologijo, gozd 

kot ekosistem in ekosistemske storitve. 

3.2 CILJI EMPIRIČNE RAZISKAVE 

3.2.1 Raziskovalni cilji (RC) 

RC1: Ugotoviti znanje učencev o ekologiji gozda. 

RC2: Ugotoviti odnos učencev do ekosistemskih storitev. 

RC3: Ugotoviti odnos med znanjem o ekologiji gozda in odnosom do ekosistemskih storitev. 

RC4: Ugotoviti razlike v znanju o ekologiji gozda in odnosu do ekosistemskih storitev glede na 

spol in starost učenca. 
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RC5: Analizirati učne načrte naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, ki obravnavajo 

ekologijo, gozd kot ekosistem in ekosistemske storitve. 

 

3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 Raziskovalne metode 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi empiričnega 

pedagoškega raziskovanja. Za raziskovalni pristop smo uporabili kvantitativno raziskavo 

(anketni vprašalnik, preizkus znanja) in teoretično raziskavo (pregled učnih načrtov). S 

pomočjo anketnega vprašalnika smo preverili odnos učencev do ekosistemskih storitev, s 

preizkusom znanja pa njihovo znanje o ekologiji gozda. Zanimala nas je tudi povezanost znanja 

o ekologiji gozda z odnosom do ekosistemskih storitev in razlike v znanju o ekologiji gozda in 

odnosu do ekosistemskih storitev glede na spol in starost učenca. Poleg zasnovanih 

raziskovalnih ciljev pa smo analizirali tudi učne načrte naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, 

ki obravnavajo ekologijo, gozd kot ekosistem in ekosistemske storitve.  

3.3.2 Vzorec 

V raziskavi smo uporabili namenski način vzorčenja. Sodelovalo je pet osnovnih šol iz 

gorenjske regije. Sodelovalo je 380 učencev šestih in devetih razredov, od tega 181 dečkov in 

198 deklet (Tabela 2). Starost učencev se je gibala med 9 in 16 let starosti. V največji meri so 

v raziskavi sodelovali učenci stari 12 let (27,6 %) in učenci stari 14 let (27,4 %) (Tabela 3).  

Tabela 2: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za učence po spolu. 

 f f(%) 

SPOL M 181 47,6 

Ž 198 52,1 

SKUPAJ 380 100 

 

 

Tabela 3: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za učence po starosti. 

 f f(%) 

STAROST 9 1 0,3 

10 1 0,3 

11 84 22,1 

12 105 27,6 

13 4 1,1 

14 104 27,4 

15 75 19,7 

16 6 1,6 

SKUPAJ 380 100 
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3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Želene podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval vprašanja zaprtega tipa o 

odnosu učencev do različnih ekosistemskih storitev gozda. Anketni vprašalnik je bil predhodno 

uporabljen v raziskavi Torkar in sodelavci (2014) (Priloga 1).  

Znanje učencev smo preverili s preizkusom znanja, ki ga sestavljajo naloge iz raziskave trendov 

znanja matematike in naravoslovja – TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) in naloge nacionalnih preverjanj znanja (NPZ) (RIC, 2015; TIMSS, 2012). Preizkus 

znanja je sestavljen iz nalog, ki preverjajo učenčevo znanje o ekologiji − gozd kot ekosistem. 

Naloge so oblikovane na osnovi analize učnih načrtov naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, 

ki obravnavajo ekologijo, gozd kot ekosistem in ekosistemske storitve (1., 2. in 3. razred – 

spoznavanje okolja, 4. in 5. razred – naravoslovje in tehnika, 6. in 7. razred – naravoslovje in 

9. razred – biologija) (Priloga 2 in Priloga 3). 

Analizirali smo učne načrte naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, ki obravnavajo ekologijo, 

gozd kot ekosistem in ekosistemske storitve. Razčlenili smo jih v teme: organizem in neživi 

dejavniki okolja, prehranjevalni odnosi, snov in energija v ekosistemih, odnosi med organizmi, 

vpliv človeka na ekosisteme in pomen ekosistemov za človeka (Učni načrt: program 

osnovnošolskega izobraževanja Biologija, 2011; Učni načrt: program osnovnošolskega 

izobraževanja Naravoslovje, 2011; Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja 

Naravoslovje in tehnika, 2011; Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja 

Spoznavanje okolja, 2011). 

3.3.4 Organizacija zbiranja podatkov 

Anketni vprašalnik in preizkus znanja smo izvedli z osebnim obiskom v petih osnovnih šolah. 

Na eni od šol je bilo treba predhodno pridobiti soglasja staršev za sodelovanje učencev v 

raziskavi, kar smo tudi pridobili. Zbiranje podatkov je potekalo približno dvajset do 

petindvajset minut pri redni šolski uri predmeta, ki se povezuje z vsebinami ekologije.  

Učencem smo dali jasna navodila o reševanju anketnega vprašalnika in preizkusa znanja. 

Razložili smo jim, da sta anketni vprašalnik in preizkus znanja anonimna in se bosta uporabljala 

izključno za raziskovalne namene, hkrati pa jih spodbudili, naj rešujejo zbrano, počasi in naj 

uporabijo vse znanje, ki ga imajo.  

3.3.5 Vsebinsko-metodološke značilnosti anketnega vprašalnika in preizkusa znanja 

Prvi del anketnega vprašalnika je zajemal podatke o anketirancu, in sicer spol in starost učenca. 

Izvedeti smo želeli tudi, kako pogosto v svojem prostem času anketiranec obiskuje gozdove. 

Anketiranci so na izbiro imeli odgovore: večkrat tedensko, enkrat tedensko, dvakrat mesečno, 

enkrat mesečno in redko, temu je sledilo vprašanje, kaj je najpogostejši razlog, da zahajajo v 

gozdove.  

Drugi del anketnega vprašalnika je bil razdeljen na štiri vloge in funkcije gozda, in sicer 

oskrbovalne storitve, regulacijske ali uravnalne storitve, kulturne storitve in podporne storitve. 

Učenci so odgovarjali, kako pomembne se jim zdijo posamezne vloge in funkcije gozda. Na 

trditve so odgovarjali s petstopenjsko lestvico z odgovori zelo pomembno, pomembno, 

neodločen/niti-niti, ni pomembno, sploh ni pomembno.  
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Sledil je preizkus znanja, ki je bil sestavljen iz šestih nalog različnih tipov (dopolnjevanje, 

obkroževanje, kratki odgovori) in težavnosti, ki smo jih vsebinsko razdelili na naloge, ki 

pokrivajo različne teme na splošno o ekologiji in ekologiji gozda.   

3.3.6 Postopek obdelave podatkov  

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom in preizkusom znanja, smo obdelali s pomočjo 

programa Microsoft Office Excel ter s statističnim programom SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Zbrani podatki so prikazani tabelarično, izvedeni sta deskriptivna in 

inferenčna statistika. 

3.4 REZULTATI  

3.4.1 POGOSTOST IN RAZLOG ZAHAJANJA V GOZD  

Uvodoma smo želeli izvedeti, kako pogosto v svojem prostem času učenci obiskujejo gozdove. 

Iz grafa (Slika 3) je razvidno, da več kot polovica učencev (f = 53,68 %) gozd obišče vsaj enkrat 

tedensko.  

 
Slika 3: Kako pogosto v svojem prostem času učenci obiskujejo gozdove. 

Z naslednjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kaj je najpogostejši razlog zahajanja v gozd.  

 

Odgovore učencev smo razdelili v pet kategorij, in sicer: (1) rekreacija, druženje in sprostitev, 

(2) nabiranje gozdnih sadežev, (3) spoznavanje narave in izobraževanje, (4) delo v gozdu ter  

(5) drugo. 

 

(1) V kategorijo rekreacija, druženje in sprostitev smo uvrstili odgovore, kot so: zabava in 

druženje s prijatelji, sprehod, rekreacija, tek, trim steza, sprehajanje psa, igra, 

sprememba okolja, vožnja s kolesom in motorjem, vikend v gozdu, izlet, sprostitev, 

uživanje v naravi, mir in poslušanje živali, umetniški navdih.  

(2) V kategorijo nabiranje gozdnih sadežev smo uvrstili odgovore, kot so: nabiranje gob, 

kostanja, jagod, rož, vršičkov, sadežev, nabiranje organizmov.  
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(3) V kategorijo spoznavanje narave in izobraževanje smo uvrstili odgovore, kot so: 

opazovanje rastlin in živali, poslušanje živali, športni dnevi, šolski izleti, hoja s šolo, 

ogled gozda in narave, raziskovanje, naravoslovne naloge in izdelovanje iz lesa.  

(4) V kategorijo delo v gozdu smo uvrstili odgovore, kot so: pospravljanje drv.  

(5) V kategorijo drugo smo uvrstili odgovore, kot so: občudujem naravo, je lepa, všeč mi 

je, tam je boljši, čistejši, svež zrak, tam je zelo dobro, rad imam naravo, imam svoj gozd, 

ne hodim v gozd, zaidem po nesreči, zaradi dolgčasa in ker moram.  

 

Več kot polovico učencev (f = 57,37 %) smo uvrstili v kategorijo (1) rekreacija, druženje in 

sprostitev (Slika 4), ki jih uvrščamo med kulturne storitve gozda. Ker je največji razlog obiska 

gozda rekreacija, druženje in sproščanje, to pozitivno vpliva na krepitev in pomen kulturnih 

storitev. Najmanjše število učencev (f = 0,8 %) smo uvrstili v kategorijo (4) delo v gozdu, ki jo 

uvrščamo med oskrbovalne storitve.  

 
Slika 4: Kaj je najpogostejši razlog, da učenci zahajajo v gozd. 

3.4.2 ZNANJE UČENCEV O EKOLOGIJI GOZDA  

3.4.2.1 Rezultati 1. naloge preizkusa znanja. 

Tabela 4: Rezultati preizkusa znanja 1. naloge. 

PZ 1. 

Dosežene 

točke 

Število učencev  % 

0 točk 18 4,7 

1 točka 85 22,4 

2 točki 277 72,9 
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Prva naloga pri preizkusu znanja zajema vsebino, ki smo jo uvrstili v sklop organizem in neživi 

dejavniki okolja. Na vprašanje, kjer so morali učenci nešteti štiri živa bitja in štiri nežive stvari, 

ki so jih prepoznali na sliki, je kar 277 učencev (f = 72,9 %) odgovorilo s pravilnim odgovorom. 

Točke smo vrednotili tako, da smo posebej ocenjevali odgovore, kjer so učenci naštevali živa 

bitja, in posebej odgovore, kjer so učenci naštevali nežive stvari. Za popolnoma pravilno našteta 

štiri živa bitja je učenec prejel eno točko, prav tako v primeru, če je učenec popolnoma pravilno 

naštel štiri nežive stvari. V primeru, da eno izmed štirih živih bitij (oziroma neživih stvari) ni 

bilo pravilno navedeno, učenec ni prejel točke. Tako je v primeru popolnoma pravilne navedbe 

živih bitij in neživih stvari učenec prejel dve točki, pri popolni navedbi le živih bitij oziroma 

neživih stvari je prejel eno točko. V primerih, kjer ni popolnoma navedel vseh živih bitij 

oziroma neživih stvari, učence ni prejel točk.  

Povzamemo lahko, da je več kot dve tretjini učencev (f = 72,9 %) povsem pravilno odgovorilo 

na vprašanje in doseglo vse možne točke. Manj kot ena tretjina, natančno 85 učencev (f = 22,4 

%), je za odgovor prejelo eno točko in le 18 učencev (f = 4,7 %) ni prejelo nobene točke. 

Najpogostejša napaka pri reševanju naloge je bilo imenovanje lokvanja, drevesa, trave, alg, 

rože, korenin, listov za nežive stvari. S strani učencev je bila ta naloga ena izmed najbolje 

reševanih nalog.  

3.4.2.2 Rezultati 2. a naloge preizkusa znanja. 

Tabela 5: Rezultati preizkusa znanja 2. a naloge. 

PZ 2. a 

Dosežene 

točke 

Število učencev  % 

0 točk 38 10,0 

1 točka 75 19,7 

2 točki 121 31,8 

3 točke 146 38,4 

Druga a naloga pri preizkusu znanja zajema vsebino, ki smo jo uvrstili v sklop vpliv človeka 

na ekosistem. V nalogi je bilo treba navesti tri dejavnosti človeka, ki povzročajo izumiranje vrst 

in zmanjševanje raznovrstnosti ekosistemov, na primer: uničevanje naravnih prebivališč živali, 

širjenje urbanih naselij, razdrobljenost ekosistemov, gradnja cest, regulacija vodotokov, 

intenzivno monokulturno kmetijstvo in gozdarstvo, prekomerno izkoriščanje vrst, 

onesnaževanje okolja, vnos tujerodnih vrst. Odgovore smo vrednotili tako, da smo tri pravilne 

odgovore vrednotili s tremi točkami, dve pravilno navedeni dejavnosti z dvema in eno pravilno 

dejavnost z eno točko. V primeru napačnega odgovora točk ni bilo. Nekaj primerov pravilnih 

odgovorov, ki so jih zapisali učenci, je: sekanje gozdov, uničevanje tropskega gozda, kurjenje, 

onesnaževanje podtalnice, onesnaževanje vode, onesnaževanje zraka, onesnaževanje prsti, 

lovljenje živali, nabiranje oziroma trganje rastlin. Če je učenec navedel odgovore, kot so: 

onesnaževanje zraka, onesnaževanje tal in onesnaževanje vode, je za te navedene odgovore 

prejel le eno točko, saj vsi ti odgovori sodijo v kategorijo onesnaževanje okolja. Prav tako to 

velja za kategorijo čezmerno izkoriščanje vrst, kjer so učenci za odgovore lovljenje živali, 

nabiranje oziroma trganje rastlin prejeli le eno točko.  
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Največ učencev (f = 146, f = 38,4 %) je odgovorilo pravilno in dobilo vse tri možne točke, prav 

tako je bilo veliko učencev (f = 121, f = 31,8 %), ki so pri tej nalogi dosegali dve možni točki. 

Povzamemo lahko, da je skupno več kot dve tretjini učencev (70,2 %), ki so dosegli vse možne 

oziroma dve točki. Naloga je bila s strani učencev dobro reševana.  

3.4.2.3 Rezultati 2. b naloge preizkusa znanja. 

Tabela 6: Rezultati preizkusa znanja 2. b naloge. 

PZ 2. b 

Dosežene točke  Število učencev % 

0 točk 202 53,2 

1 točka 123 32,4 

2 točki 55 14,5 

Druga b naloga pri preizkusu znanja zajema vsebino, ki smo jo uvrstili v sklop prehranjevalni 

odnosi. Na ravnovesje v ekosistemu močno vplivajo živali, ki so na vrhu prehranjevalne verige. 

Naloga učence sprašuje, katere bi bile dolgoročne posledice izumiranja volkov za gozdni 

ekosistem? Učenci so morali navesti eno posledico in jo utemeljiti. Za pravilno navedeno 

posledico so učenci prijeli eno točko in eno točko za pravilno utemeljitev.  

Primer posledice izumiranja volkov je povzročitev sprememb ravnovesja v gozdnem 

ekosistemu.  Nekaj primerov pravilnih utemeljitev, ki so jih navajali učenci, pa je: povečanje 

števila organizmov, ki so plen volkov, živali, s katerimi se prehranjuje volk, bi se preveč 

razmnožile, povečalo bi se število miši, polhov in drugih majhnih živali, povečalo bi se število 

razkrojevalcev. Npr. pri odgovoru − preveč bi jih bilo − učenec ni prejel točke, saj ni natančno 

opisal, koga/česa bi bilo preveč.  

Učenci so v povprečju na to vprašanje slabo odgovarjali, med njimi pa je bilo veliko učencev, 

ki odgovora niso napisali. Rezultati kažejo, da več kot polovica učencev (f = 202, f = 53,2 %) 

ni dobila nobene možne točke. Nekaj učencev (f = 55, f = 14,5 %) pa je na vprašanje v celoti 

odgovorilo pravilno (Tabela 6).   

3.4.2.4 Rezultati 3. naloge preizkusa znanja. 

Tabela 7: Rezultati preizkusa znanja 3. naloge.  

PZ 3. 

Dosežene točke Število učencev  % 

0 točk 172 45,3 

1 točka 207 54,5 

Tretja naloga pri preizkusu znanja zajema vsebino, ki smo jo uvrstili v sklop snovi in energija. 

Na vprašanje, kaj je navadni bršljan, je polovica učencev (f = 207, f = 54,5%) odgovorila 

pravilno (t.j. avtotrof). Vprašanje je bilo vrednoteno tako, da je učenec za pravilni odgovor dobil 

eno točko in za napačnega nič točk. Med napačnimi odgovori so bili pogosteje navedeni 

odgovori mesojedka, sledil je odgovor gniloživka. 
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3.4.2.5 Rezultati 4. a naloge preizkusa znanja. 

Tabela 8: Rezultati preizkusa znanja 4. a naloge. 

PZ 4. a 

Dosežene točke  Število učencev % 

0 točk 365 96,1 

0,5 točke 4 1,1 

1 točka 11 2,9 

Četrta a naloga pri preizkusu znanja zajema vsebino, ki smo jo uvrstili v sklop prehranjevalni 

odnosi. Večina učencev (f = 365, f = 96,1 %) je na nalogo, kjer je bilo treba zapisati 

prehranjevalni splet, v katerem je vpletenih vsaj pet organizmov, in pravilno s puščicami 

označiti smer pretvorb energije skozi splet, odgovorilo napačno in dobilo nič točk.  

Učenci v večini primerov ne ločijo med prehranjevalnim spletom in verigo, saj je veliko 

učencev kot odgovor na nalogo zapisalo verigo petih organizmov, za kar niso prejeli točk. 

Velikokrat se je lisica pojavljala na začetku prehranjevalnega spleta, na koncu prehranjevalnega 

spleta pa bakterije. V primeru, da je učenec pravilno zapisal prehranjevalni splet, le puščice, ki 

prikazujejo smer pretvorb energije skozi splet, so bile napačno obrnjene, smo vprašanje 

vrednotili z 0,5 točke. Pol točke je doseglo nekaj učencev (f = 4, f = 1,1 %). Popolnoma pravilen 

odgovor, kjer je bil pravilno zapisan prehranjevalni splet s petimi organizmi in pravilno 

obrnjene puščice, ki so prikazovale pravilo smer pretvorb energije skozi splet, pa je pravilno 

napisalo 11 učencev (f = 2,9 %). Ta naloga je bila v celoti najslabše reševana, saj so le 4 % 

učencev delno ali pravilno rešilo nalogo.  

3.4.2.6 Rezultati 4. b naloge preizkusa znanja. 

Tabela 9: Rezultati preizkusa znanja 4. b naloge. 

PZ 4. b 

Dosežene točke Število učencev % 

0 točk 223 58,7 

1 točka 157 41,3 

Četrta b naloga pri preizkusu znanja zajema vsebino, ki smo jo uvrstili v sklop prehranjevalni 

odnosi. Vprašanje, kjer so učenci morali pojasniti, kaj bi se zgodilo, če bi se število zajcev v 

tem življenjskem okolju močno zmanjšalo, smo vrednotili tako, da smo pravilen odgovor 

vrednotili z eno točko, napačnega pa z nič točkami. 

Primeri nekaterih pravilnih odgovorov: zmanjšalo bi se število lisic, ki se hranijo z zajci, bilo 

bi več zelja in s tem več gosenic in ptičev, lisice in druge živali, ki jedo zajce, bi lahko umrle. 

Če je bila v povedi uporabljena beseda »izumrli«, smo odgovor šteli kot napačen (prilagoditev 

prehranjevanja).  Primer napačnega odgovora učencev: lisica ne bi imela hrane (prilagoditev 

prehranjevanja). Več kot polovica učencev (f = 223, f = 58,7 %) je odgovorila napačno. 
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3.4.2.7 Rezultati 5. naloge preizkusa znanja. 

Tabela 10: Rezultati preizkusa znanja 5. naloge. 

PZ 5. 

Dosežene točke  Število učencev  % 

0 točk 174 45,8 

1 točka 206 54,2 

Peta naloga pri preizkusu znanja zajema vsebino, ki smo jo uvrstili v sklop snov in energija v 

ekosistemih. Učenci so morali s pomočjo slike ugotoviti primer medsebojne odvisnosti med 

organizmi in pravilno obkrožiti odgovor. Pravilno obkrožen odgovor smo vrednotili z eno 

točko, napačen ali več obkroženih odgovorov pa z nič točkami. Več kot polovica učencev (f = 

206, f = 54,2 %) je na to vprašanje odgovorila pravilno. 

3.4.2.8 Rezultati 6. naloge preizkusa znanja. 

Tabela 11: Rezultati preizkusa znanja 6. naloge. 

PZ 6. 

Dosežene točke  Število učencev  % 

0 točk 236 62,1 

1 točka 103 27,1 

2 točki 41 10,8 

Šesta naloga pri preizkusu znanja zajema vsebino, ki smo jo uvrstili v sklop pomen ekosistema 

za človeka. Učenci so morali navesti dve prednosti, če ob pogozdovanju zasadimo več različnih 

vrst rastlin. Odgovore smo vrednotili tako, da smo z dvema točkama vrednotili odgovore, kjer 

sta bili pravilno navedeni dve prednosti, eno točko za odgovore, kjer je bila pravilno navedena 

ena prednost, nič točk pa je dobil učenec, ki je odgovoril napačno ali na vprašanje ni odgovoril.  

Nekaj primerov pravilnih odgovorov: več vrst lesa, več vrst goriva, več vrst živali, večja 

pestrost hrane za živali, manj škodljivcev ene vrste, več ekoloških niš. Najpogostejši napačni 

odgovori, ki so jih napisali učenci, so: bilo bi več kisika, dajejo več kisika, zdravo življenje, 

nastanek novih vrst organizmov. Več kot polovica učencev (f = 236, f = 62,1 %) je na vprašanje 

odgovorila napačno (bilo bi več kisika) ali odgovora niso napisali. Le nekaj učencev (f = 41, f 

= 10,8 %) je pravilno navedlo dve prednosti pogozdovanja več različnih vrst (Tabela 11). 

Naloga je bila med slabše reševanimi.  
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3.4.3 ODNOS UČENCEV DO EKOSISTEMSKIH STORITEV 

3.4.3.1 Oskrbovalne storitve gozda  

Tabela 12: Rezultati vrednotenja pomembnosti oskrbovalnih storitev gozda. 

 V gozdu nastaja les (npr. za 

pohištvo). 

V gozdu nastaja hrana (npr. 

gobe). 

V gozdu nastaja gorivo 

(npr. kurjava). 

Lestvica 

stališč 

Število 

učencev 

% Število 

učencev 

% Število 

učencev 

%  

0 4 1,1 2 0,5 4 1,1 

1 2 0,5 8 2,1 14 3,7 

2 6 1,6 20 5,3 25 6,6 

3 43 11,3 62 16,3 49 12,9 

4 158 41,6 128 33,7 139 36,6 

5 161 42,4 153 40,3 134 35,3 

Ne vem 6 1,6 7 1,8 15 3,9 

 

Zanimalo nas je, kako pomembne so učencem navedene oskrbovalne storitve gozda. 

 

Večina učencev meni, da so navedene oskrbovane storitve pomembne ali zelo pomembne 

(Tabela 12). Najvišje vrednotijo funkcijo nastajanje lesa (f = 319, f = 84 %), sledi funkcija 

nastajanja hrane (f = 281, f = 74 %) in nato funkcija nastajanja goriva (f = 273, f = 71,9 %).  

 

Oskrbovalne storitve gozda so s strani učencev visoko vrednotene, med katerimi ima funkcija 

nastajanje lesa v gozdu največji pomen.  

3.4.3.2 Regulacijske storitve gozda 

Tabela 13: Rezultati vrednotenja pomembnosti regulacijskih storitev gozda. 

 Gozd regulira 

klimo. 

Gozd varuje 

pred naravnimi 

nesrečami (npr. 

plazovi). 

Gozd prispeva 

k čistosti vode. 

Gozd obnavlja 

gozdna tla 

(prst). 

Gozd prispeva 

h kvaliteti 

zraka. 

Vrednotenje 

odgovorov 

Število 

učencev 

% Število 

učencev 

% Število 

učencev 

% Število 

učencev 

% Število 

učencev 

% 

0 3 0,8 3 0,8 5 1,3 3 0,8 3 0,8 

1 4 1,1 5 1,3 2 0,5 2 0,5 3 0,8 

2 6 1,6 4 1,1 1 0,3 6 1,6 2 0,8 

3 51 13,4 33 8,7 20 5,3 38 10,0 4 1,1 

4 122 32,1 103 27,1 69 18,2 138 36,3 53 13,9 

5 174 45,8 217 57,1 272 71,6 182 47,9 311 81,8 

Ne vem 20 5,3 15 3,9 11 2,9 11 2,9 3 8 

 

Zanimalo nas je, kako pomembne so učencem navedene regulacijske storitve gozda.  

 

Ugotavljamo, da so regulacijske storitve visoko vrednotene, saj večina učencev meni, da so 

navedene regulacijske storitve pomembne ali zelo pomembne. Izmed vseh najbolj prednjačita 

funkciji, da gozd prispeva h kvaliteti zraka (f = 364, f = 95,7 %) in k čistosti vode (f = 341, f = 

89,8 %), ki ju učenci najvišje vrednotijo. Sledijo funkcije, kjer gozd varuje pred naravnimi 

nesrečami (f = 320, f = 84,2 %), obnavlja gozdna tla (f = 320, f = 84,2 %) ter regulira klimo (f 

= 296, f = 77,9 %) (Tabela 13).  
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3.4.3.3 Kulturne storitve gozda 

Tabela 14: Rezultati vrednotenja pomembnosti kulturnih storitev gozda. 

 Gozd je prostor za 

rekreacijo. 

Gozd je prostor za 

sprostitev in 

poglobljeno 

razmišljanje. 

Gozd je prostor za 

športne aktivnosti 

(npr. kolesarjenje, 

tek). 

Gozd je prostor 

estetskih vrednot 

(npr. lepot, barv). 

Vrednotenje 

odgovorov 

Število 

učencev 

% Število 

učencev 

% Število 

učencev  

% Število 

učencev 

% 

0 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 

1 6 1,6 6 1,6 11 2,9 19 5,0 

2 14 3,7 22 5,8 21 5,5 28 7,4 

3 60 15,8 55 14,5 77 20,3 85 22,4 

4 165 43,4 141 37,1 145 38,2 138 36,3 

5 127 33,4 149 39,2 119 31,3 96 25,3 

Ne vem  6 1,6 1,3 1,3 5 1,3 12 3,2 

 

Zanimalo nas je, kako pomembne so učencem navedene kulturne storitve gozda.   

 

Večina učencev meni, da so navedene kulturne storitve pomembne ali zelo pomembne (Tabela 

14).  

 

Če primerjamo funkcije, ki se učencem zdijo pomembne in zelo pomembne, učenci najvišje 

vrednotijo funkcijo, kjer je gozd prostor za rekreacijo (f = 76,8 %). Sledi funkcija, kjer je gozd 

prostor za sprostitev in poglobljeno razmišljanje (f = 76,3 %), funkcija gozda kot prostor za 

športne aktivnosti (npr. kolesarjenje in tek) (f = 69,5 %) in funkcija, kjer gozd predstavlja 

prostor estetskih vrednot (npr. lepot, barv) (f = 61,6 %).  

  

Ugotavljamo, da so navedene kulturne storitve gozda učenci v primerjavi z oskrbovalnimi, 

regulacijskimi in podpornimi storitvami gozda nižje vrednotili. Zanimivo je, da so kulturne 

storitve gozda nižje vrednotene, čeprav je ta ekosistemska storitev najpogostejši razlog 

zahajanja učencev v gozd.  

3.4.3.4 Podporne storitve gozda 

Tabela 15: Rezultati vrednotenja pomembnosti podpornih storitev gozda. 

 Gozd je življenjski 

prostor živali.  

Gozd je življenjski 

prostor rastlin. 

Gozd je življenjski 

prostor gob (gliv). 

Vrednotenje 

odgovorov 

Število 

učencev 

% Število 

učencev 

% Število 

učencev  

% 

0 2 0,5 3 0,8 4 1,1 

1 1 0,3 2 0,5 7 1,8 

2 0 0 2 0,5 8 2,1 

3 6 1,6 7 1,8 39 10,3 

4 41 10,8 62 16,3 124 32,6 

5 329 86,6 303 79,7 196 51,6 

Ne vem 1 0,3 1 0,3 2 0,5 

 

Zanimalo nas je, kako pomembne so učencem navedene podporne storitve gozda.  

 



Urša Krašovec. Znanje osnovnošolcev o gozdu ter njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih 

storitev. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 

 

 

35 

 

Ugotovili smo, da so podporne storitve visoko vrednotene funkcije ekosistemov. Učenci dajejo 

večji pomen gozdu kot življenjskemu prostoru za živali in rastline kot pa za gobe (gliv). 

 

Večina učencev meni, da je funkcija gozda kot življenjskega prostora za živali zelo pomembna 

(f = 329, f = 86,6 %), prav tako tudi za rastline (f = 303, f = 79,7 %). Življenjski prostor gob 

(gliv) je le malo več kot polovica učencev (f = 196, f = 51,6 %) vrednotila kot zelo pomembno 

funkcijo podpornih storitev gozda.  

 

3.4.4 ZVEZA MED ZNANJEM O EKOLOGIJI GOZDA IN ODNOSOM DO 

EKOSISTEMSKIH STORITEV GOZDA 

Ugotavljali smo, ali število točk doseženih na preizkusu znanja vpliva na odnos učencev do 

ekosistemskih storitev. Rezultate smo vrednotili glede na ocene oskrbovalnih, regulacijskih, 

kulturnih in podpornih storitev gozda (Priloga 7).  

3.4.4.1 Zveza med znanjem o ekologiji gozda in odnosom do oskrbovalnih storitev gozda 

 

Ugotavljali smo, ali število točk doseženih na preizkusu znanja vpliva na odnos učencev do 

oskrbovalnih storitev gozda. Spearmanov korelacijski koeficient rangov znaša 0,100. S 

tveganjem 5,1 % trdimo, da višje, kot je število doseženih točk na preizkusu znanja, višje 

ocenjujejo pomembnost oskrbovalnih storitev gozda.  

3.4.4.2 Zveza med znanjem o ekologiji gozda in odnosom do regulacijskih storitev gozda 

Ugotavljali smo, ali število točk doseženih na preizkusu znanja vpliva na odnos učencev do 

regulacijskih storitev gozda. Spearmanov korelacijski koeficient rangov znaša 0,218. S 

tveganjem nižjim od 1 % trdimo, da višje, kot je število doseženih točk na preizkusu znanja, 

višje ocenjujejo pomembnost regulacijskih storitev gozda.  

3.4.4.3 Zveza med znanjem o ekologiji gozda in odnosom do kulturnih storitev gozda 

Ugotavljali smo, ali število točk doseženih na preizkusu znanja vpliva na odnos učencev do 

kulturnih storitev gozda. Spearmanov korelacijski koeficient rangov znaša 0,084. Povezava ni 

statistično značilna (α = 0,102), kar pomeni, da ne obstaja povezanost med številom doseženih 

točk na preizkusu znanja in višjim vrednotenjem pomembnosti kulturnih storitev gozda.  

3.4.4.4 Zveza med znanjem o ekologiji gozda in odnosom do podpornih storitev gozda 

Ugotavljali smo, ali število točk doseženih na preizkusu znanja vpliva na odnos učencev do 

podpornih storitev gozda. Spearmanov korelacijski koeficient rangov znaša 0,128. S tveganjem 

1,3 % trdimo, da višje, kot je število doseženih točk na preizkusu znanja, višje vrednotijo 

pomembnost podpornih storitev gozda.   

Povzamemo lahko, da višje, kot je število doseženih točk na preizkusu znanja, višje učenci 

vrednotijo pomembnost oskrbovalnih, regulacijskih in podpornih storitev gozda. 
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3.4.5 RAZLIKE V ZNANJU O EKOLOGIJI GOZDA IN ODNOSU DO EKOSISTEMSKIH 

STORITEV GOZDA GLEDE NA SPOL IN STAROST UČENCA  

3.4.5.1 Rezultati vrednotenja znanja o ekologiji gozda glede na spol učencev 

 

Ugotavljali smo, ali spol vpliva na število doseženih točk pri preizkusu znanja. Ugotavljamo, 

da je ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (vrednost Levene preizkusa, F = 

0,675, α = 0,412) t-test za neodvisne vzorce med dečki in deklicami pokazal statistično 

pomembne razlike pri doseženih točkah pri preizkusu znanja (t = 2,391, df = 377, α = 0,017). 

S tveganjem 1,7 % trdimo, da so deklice v povprečju dosegale višje število točk pri preizkusu 

znanja kot dečki (Ž = 6,6162, M = 5,9724) (Priloga 4).  

3.4.5.2 Rezultati vrednotenj odnosa do ekosistemskih storitev gozda glede na spol učencev 

Ugotavljali smo, ali se odnos do oskrbovalnih, regulacijskih, kulturnih in podpornih storitev 

gozda razlikuje med dečki in deklicami (Priloga 5).  

3.4.5.2.1 Odnos do oskrbovalnih storitev gozda glede na spol učencev 

Ugotavljali smo, ali se odnos do oskrbovalnih storitev gozda razlikuje med dečki in deklicami. 

Ugotavljamo, da ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (vrednost Levene 

preizkusa, F = 0,019, α = 0,890) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih 

razlik v odnosu do oskrbovalnih storitev gozda glede na spol na ravni α = 0,719. Rezultati 

kažejo, da spol nima vpliva na odnos do oskrbovalnih storitev gozda. 

3.4.5.2.2 Odnos do regulacijskih storitev gozda glede na spol učencev 

 

Ugotavljali smo, ali se odnos do regulacijskih storitev gozda razlikuje med dečki in deklicami. 

Ugotavljamo, da ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (vrednost Levene 

preizkusa, F = 3,815, α = 0,052) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih 

razlik v odnosu do regulacijskih storitev gozda glede na spol na ravni α = 0,419. Rezultati 

kažejo, da spol nima vpliva na odnos do regulacijskih storitev gozda.  

3.4.5.2.3 Odnos do kulturnih storitev gozda glede na spol učencev 

 

Ugotavljali smo, ali se odnos do kulturnih storitev gozda razlikuje med dečki in deklicami.  

Ugotavljamo, da ob upoštevanju predpostavke o nehomogenosti varianc (vrednost Levene 

preizkusa, F = 4,545, α = 0,034) t-test za neodvisne vzorce ni pokazal statistično pomembnih 

razlik v odnosu do kulturnih storitev gozda glede na spol na ravni α = 0,318. Rezultati kažejo, 

da spol nima vpliva na odnos do kulturnih storitev gozda.  

3.4.5.2.4 Odnos do podpornih storitev gozda glede na spol učencev 

 

Ugotavljali smo, ali se odnos do podpornih storitev gozda razlikuje med dečki in deklicami. 

Ugotavljam, da je ob upoštevanju predpostavke o nehomogenosti varianc (vrednost Levene 

preizkusa, F = 10,362, α = 0,001) t-test za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne 

razlike v odnosu do podpornih storitev gozda glede na spol (α = 0,012). S tveganjem 1,2 % 

lahko trdimo, da dekleta podporne storitve gozda cenijo višje kot dečki (Ž = 14,0508, M = 

13,5414).  
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Povzamemo lahko, da podatki na vzorcu kažejo, da spol nima vpliva na odnos do oskrbovalnih, 

regulacijskih in kulturnih storitev gozda. Ugotavljamo pa, da so statistično pomembne razlike 

v odnosu do podpornih storitev gozda glede na spol, in sicer dekleta višje ocenjujejo to storitev 

kot dečki.  

3.4.5.3 Rezultati vrednotenja znanja o ekologiji gozda glede na starost učencev 

 

Ugotavljali smo, ali starost učencev vpliva na število doseženih točk pri preizkusu znanja. 

Ugotavljamo, da Spearmanov korelacijski koeficient rangov znaša 0,321. S tveganjem manjšim 

od 1 % lahko trdimo, da se s starostjo učencev povečuje število točk doseženih na preizkusu 

znanja (Priloga 6).  

3.4.5.4 Rezultati vrednotenj odnosa do ekosistemskih storitev gozda glede na starost učencev 

Ugotavljali smo, ali starost učencev vpliva na odnos do oskrbovalnih, regulacijskih, kulturnih 

in podpornih storitev gozda (Priloga 7).  

3.4.5.4.1 Odnos do oskrbovalnih storitev gozda glede na starost učencev 

 

Ugotavljali smo, kako starost učencev vpliva na odnos učencev do oskrbovalnih storitev gozda. 

Spearmanov korelacijski koeficient rangov znaša 0,105. S tveganjem 4,2 % trdimo, da višja, 

kot je starost učencev, pomembnejše so jim oskrbovalne storitve gozda. 
 

3.4.5.4.2 Odnos do regulacijskih storitev gozda glede na starost učencev 

 

Ugotavljali smo, kako starost vpliva na odnos učencev do regulacijskih storitev gozda. 

Spearmanov korelacijski koeficient rangov znaša 0,011. Povezava ni statistično značilna (α = 

0,838), kar pomeni, da odnos učencev do regulacijskih storitev gozda ni pogojen s starostjo 

učencev. 

 

3.4.5.4.3 Odnos do kulturnih storitev gozda glede na starost učencev 

 

Ugotavljali smo, kako starost vpliva na odnos učencev do kulturnih storitev gozda. Spearmanov 

korelacijski koeficient rangov znaša 0,087. Povezava ni statistično značilna (α = 0,090), kar 

pomeni, da odnos učencev do kulturnih storitev gozda ni pogojen s starostjo učencev. 

 

3.4.5.4.4 Odnos do podpornih storitev gozda glede na starost učencev 

 

Ugotavljali smo, kako starost vpliva na odnos učencev do podpornih storitev gozda. 

Spearmanov korelacijski koeficient rangov znaša –0,018. Povezava ni statistično značilna (α = 

0,724), kar pomeni, da odnos učencev do podpornih storitev gozda ni pogojen s starostjo 

učencev. 

 

Povzamemo lahko, da Spearmanov korelacijski koeficient rangov kaže statistično značilno 

povezavo med starostjo učencev in odnosom do ekosistemskih storitev pri oskrbovalni storitvah 

gozda. To pomeni, da višja, kot je starost učencev, pomembnejše so jim oskrbovalne storitve 

gozda. 
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Ne obstaja pa statistično pomembna povezanost med starostjo učencev in odnosom do 

regulacijskih, kulturnih in podpornih storitev gozda. 

 

3.4.6 PREGLED UČNIH NAČRTOV  

Analizirali smo učne načrte naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, ki obravnavajo ekologijo, 

gozd kot ekosistem in ekosistemske storitve. Pregledali smo učne načrte: spoznavanje okolja − 

1. razred, spoznavanje okolja – 2. razred,  spoznavanje okolja – 3. razred, naravoslovje in 

tehnika – 4. razred,  naravoslovje in tehnika – 5. razred, naravoslovje – 6. razred,  naravoslovje 

– 7. razred in biologija – 9. razred. Učne vsebine smo razdelili na teme organizem in neživi 

dejavniki, prehranjevalni odnosi, snov in energija v ekosistemih, odnosi med organizmi, vpliv 

človeka na ekosistem in pomen ekosistema za človeka (Učni načrt: program osnovnošolskega 

izobraževanja Biologija, 2011; Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja 

Naravoslovje, 2011; Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja Naravoslovje in 

tehnika, 2011; Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja Spoznavanje okolja, 2011).  

Temeljni vsebinski sklopi za izbrano vsebino so vpisani v tabeli 16. 

LEGENDA:  

 

Organizem in neživi dejavniki okolja – ONO 

Prehranjevalni odnosi – PO 

Snov in energija v ekosistemih – SEE 

Odnosi med organizmi – OO 

Vpliv človeka na ekosistem – VČE 

Pomen ekosistema na človeka – PEČ  
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Učni načrt, razred CILJI Temeljni vsebinski sklopi za 

izbrano vsebino 

 

Spoznavanje okolja, 

1. razred 
 

 

Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja. ONO 

Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave. ONO, PO, OO 

Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. ONO, SEE 

Znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo. VČE 

Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo. VČE, PEČ 

 

 

Spoznavanje okolja, 

2. razred 

Znajo spremljati in opisovati vremenske pojave in jih povezati s spremembami v naravi. ONO, VČE 

Vedo, da živali potrebujejo za življenje zlasti vodo, hrano in zrak. ONO, SEE 

Znajo dokazati, da rastline potrebujejo za življenje zlasti zrak, vodo z rudninskimi snovmi in svetlobo. ONO, SEE 

Spoznajo, da se ljudje in živali rodijo, rastejo, imajo potomce, se postarajo in umrejo. ONO, SEE 

Vedo, da se živali prehranjujejo z rastlinami, drugimi živalmi ali obojim. PO 

Razumejo, da rastline gojimo za hrano (polje in vrt) in da za pridelavo potrebujemo orodja in stroje. PEČ 

Vedo, da so pokrajine po svetu in pri nas različne. ONO 

Vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali rastline ugodne, včasih pa škodljive, lahko pa so za nekatere ugodne in za 

druge škodljive. 

VČE 

Spoznajo vrt kot življenjsko okolje. ONO, VEČ, PEČ 

 

 

Spoznavanje okolja, 

3. razred 

Poznajo lastnosti zraka in njegov pomen za dihanje in gorenje. ONO, SEE, PEČ 

Razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v katerih živijo, ter kako ponavljajoče se spremembe vplivajo nanje (noč – dan, letni 

časi). 

ONO 

Znajo opisati in razlikovati značilna okolja v Sloveniji ter živali in rastline v njih (park, travnik, gozd, sadovnjak, polje idr.). ONO 

Vedo, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo (hrana, zrak, voda), predelujejo in v okolje oddajajo. ONO, SEE 

Znajo utemeljiti, zakaj rastline bolj kot druga živa bitja za življenje potrebujejo tudi svetlobo in vodo z rudninskimi snovmi. PO, SEE 

Spoznajo, da vsa živa bitja umrejo in se po smrti razgradijo. ONO, SEE 

Širijo spoznanja o drugačnih pokrajinah. ONO 

Spoznajo, da hrana vsebuje snovi, ki so nujne, da se telo giblje, raste in pravilno deluje, ter da živa bitja potrebujejo prostor, v 

katerem lahko živijo. 

ONO, SEE 

Vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju nastajajo odpadki, za katere je treba poskrbeti, in da nekatere odpadke lahko 

ponovno uporabimo. 

VČE 

Vedo, da promet onesnažuje zrak, vodo in prst (če ni nujno, izberemo za pot sredstvo, ki manj onesnažuje, gremo peš, s kolesom, 

vlakom). 

VČE 

Tabela 16: Temeljni vsebinski sklopi za izbrano vsebino. 
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Znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na naravo. VČE 

Spoznajo, kako potrošništvo vpliva na okolje. VČE 

Znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za varovanje in vzdrževanje okolja.  VČE 

Poznajo glavne onesnaževalce in posledice onesnaženja vode, zraka in tal. VČE 

 

 

Naravoslovje in tehnika, 

4. razred 

Povezati zunanji videz živali z njenim načinom življenja, spolom, okoljem ipd. OO, PO 

Ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo, in da se do določene mere lahko prilagajo spremembam v okolju.  ONO, OO, PO 

Prikazati, da je bilo nekoč na Zemlji življenje drugačno od današnjega. ONO, VČE 

Razložiti škodljivost divjih odlagališč in vrednotiti pomen urejenih odlagališč. VČE, PEČ 

Poznati nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča (baterije, zdravila, barvila idr.). VČE, PEČ 

 

 

Naravoslovje in tehnika, 

5. razred 

Razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi. SEE 

Utemeljiti pomen vode za življenje in napovedati posledice omejenosti vodnih zalog. SEE, PEČ 

Dokazati pomen sestave prsti za rast in razvoj rastlin. ONO, SEE 

Ugotoviti, da je zrak zmes različnih plinov in jih znajo poimenovati (dušik, kisik, ogljikov dioksid). ONO 

Razložiti, da sončna svetloba ogreva tla in da tla ogrevajo zrak. ONO 

Pojasniti, da vsa živa bitja dihajo. ONO, SEE 

Dokazati, da živa bitja vsebujejo veliko vode, in utemeljiti pomen vode za življenje. ONO, SEE, PEČ 

Razložiti in dokazati, da se voda nenehno izmenjuje med živimi bitji in okoljem. SEE 

Opisati pot vode v kopenski rastlini od črpanja iz zemlje do izhlapevanja in to dokazati. SEE 

Razložiti, da so v živih bitjih nakopičene snovi in energija. ONO, SEE 

Utemeljiti, da je življenje na Zemlji odvisno od Sonca. ONO, SEE 

Pojasniti, da so živali (glede hrane) odvisne od rastlin: neposredno kot rastlinojedci in posredno kot mesojedci. PO, SEE 

Po videzu sklepati, ali je žival plenilec ali ne. PO 

Razložiti, da so rastline proizvajalci in živali potrošniki (organskih snovi) in pojasniti njihov pomen. PO, SEE 

Sestaviti preproste prehranjevalne verige in jih povezati v prehranjevalne splete. PO 

Razložiti pomen prepletanja prehranjevalnih verig v prehranjevalne splete za ravnovesje v naravi.  PO 

Pojasniti pomen razkrojevalcev pri kroženju snovi v naravi in razložiti, kako razkrojevalci prispevajo k nastajanju rodovitne prsti.  PO, SEE 

Razlikovati položaj človeka v prehranjevalnih verigah, če je lovec in nabiralec ali če je poljedelec in živinorejec. PO, VČE 

Razložiti, da v rastlinah iz vode in ogljikovega dioksida nastaja hrana (organske snovi) in se izloča kisik, ter da sta za ta proces 

(fotosintezo) potrebna še sončna svetloba kot vir energije in klorofil. 

SEE 

Razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi. SEE 

Razložiti in dokazati, da se voda nenehno izmenjuje med živimi bitji in okoljem. SEE 

Razložiti, da so v živih bitjih nakopičene snovi in energija. ONO, SEE 
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Utemeljiti medsebojno odvisnost živih bitij v naravi. PO, OO, SEE 

Prepoznati in opisati onesnaževalce površinskih voda in podtalnice ter pojasniti posledice onesnaževanja. VČE, PEČ 

Ugotoviti glavne onesnaževalce prsti in pojasniti posledice onesnaževanja. VČE, PEČ 

Prepoznati in opisati glavne povzročitelje onesnaženosti zraka in lokalne onesnaževalce zraka. VČE 

Vrednotiti ravnanje oz. odnos ljudi do onesnaževanja zraka in ob tem razložiti, kaj pomeni odgovoren odnos do okolja. VČE 

Napovedati posledice človekovega nenehnega posega v naravno okolje in vrednotiti učinke.  VČE 

 

 

Naravoslovje 

6. razred 

Razumejo, da je sončna energija osnovni vir energije, nujno potreben za vzdrževanje življenja na Zemlji. SEE 

Spoznajo nežive dejavnike okolja: zemeljska privlačnost, svetloba, temperatura, zračni tlak, veter, vlažnost zraka, padavine, gostota 

snovi. 

ONO 

Spoznajo, da neživi dejavniki okolja določajo bivalne razmere za živa bitja in vplivajo na njihov način življenja (na primer na 

vlažnih rastiščih uspevajo drugačne rastline kot v suhih). 

ONO 

Spoznajo, kako se je zaradi vpliva neživih dejavnikov spreminjala narava skozi dolga časovna obdobja (na primer oblikovanje 

zemeljskega površja). 

ONO 

Spoznajo, kako neživi dejavniki vplivajo na način življenja človeka (na primer bivališča, pridelava hrane). ONO, PEČ 

Razumejo, da je sončna energija glavni vir energije za ekosisteme. SEE 

Spoznajo, da vse populacije, ki živijo skupaj, in neživi dejavniki okolja, v katerem živijo, sestavljajo ekosistem. ONO 

Znajo opredeliti dejavnike nežive in žive narave ter spoznajo soodvisnost nežive  in žive narave.  ONO 

Razumejo vlogo rastlin kot proizvajalcev hranilnih snovi in kisika; te snovi lahko porabljajo tudi drugi organizmi na Zemlji 

(potrošniki). 

PO, SEE 

Razumejo, da rastlina proizvedene hranilne snovi in kisik tudi sama porablja in da je potrošnikom na voljo samo tisti del snovi, ki 

ga rastlina uporabi za gradnjo telesa. 

PO, SEE 

Razumejo, da razkrojevalci kot posebna oblika potrošnikov s pretvorbo organskih snovi nazaj v mineralne snovi omogočajo 

neprestano kroženje snovi v naravi.  

PO, SEE 

Spoznajo, da populacijo sestavljajo vsi osebki neke vrste, ki v določenem času živijo skupaj na določenem prostoru in da imajo 

populacije v ekosistemu določeno vlogo (proizvajalci, potrošniki, razkrojevalci). 

ONO, PO 

Razložijo na primeru gozda vlogo rastlin v ekosistemu in nekatere medvrstne odnose (sožitje, zajedalstvo). PO, SEE, OO 

Spoznajo, kako lahko sami z ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju okolja, in se ob tem zavedo pomembnega vpliva vsakega 

posameznika na okolje. 

VČE 

Spoznajo, da je poleg celic, tkiva, organa in organizma tudi ekosistem raven organizacije živih sistemov.  ONO 

Spoznajo vpliv rastlin na sestavo ozračja in podnebne razmere na Zemlji. ONO, SEE, PEČ 

Razumejo pomen rastlin za nastajanje prsti in preprečevanje erozije.  ONO, SEE, PEČ 

Spoznajo pomen rastlin in izdelkov iz rastlin za človeka – kot vir hrane, surovin in tehnološke energije (goriva). PEČ 
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Naravoslovje 

7. razred 

Nadgradijo spoznanja o zgradbi in delovanju gozda kot ekosistema (na primer mešani, listnati, iglasti gozd). ONO, PO, SEE 

Spoznajo prilagoditve značilnih predstavnikov živali in rastlin v gozdu na žive in nežive dejavnike okolja (na primer plen – plenilec, 

obramba rastlin pred rastlinojedci, sezonsko spreminjanje osvetljenosti – spomladanska podrast v listnatem gozdu, prilagoditve na 

življenje v tleh) in nekatere medvrstne odnose.  

ONO, PO, OO 

Spoznajo, da se snovi prenašajo od organizma do organizma v prehranjevalnem spletu in od organizmov do neživega okolja; snovi 

neprestano krožijo. 

PO, SEE  

Spoznajo, da se del ogljika vrača v neživo okolje kot ogljikov dioksid, ki nastaja med celičnim dihanjem organizmov.  SEE 

Primerjajo zgradbo in delovanje nekaterih naravnih ekosistemov (na primer gozd, naravni travnik, morje, celinske vode, mokrišče, 

jamski ekosistem). 

ONO, SEE 

Spoznajo, da se število organizmov, ki v ekosistemu živijo, spreminja z letnimi časi, in razumejo razloge za to (na primer 

primerjava poletja in zime v zmernem podnebju). 

ONO, PO 

Spoznajo, da je biotska raznovrstnost rastlin v ekosistemu odvisna tudi od neživih dejavnikov okolja, kot so količina svetlobe in 

vode, temperaturno območje in sestava prsti. 

ONO, SEE 

Spoznajo, da so lastnosti celice (v rastlinskih, živalskih in glivnih celicah poteka celično dihanje v mitohondrijih; samo v rastlinskih 

celicah pa poteka fotosinteza v kloroplastih) povezane z vlogo organizma v ekosistemu kot proizvajalca (rastline) oziroma 

potrošnika in razkrojevalca (živali, glive). 

PO, SEE 

Spoznajo, da so živali potrošniki, iz okolja sprejeto hrano porabljajo za sproščanje energije za pogajanje življenjskih procesov, kot 

vir gradnikov za gradnjo lastnega telesa, del sprejete snovi pa lahko uskladiščijo v založnih tkivih. 

PO, SEE 

Razumejo, da živali kot potrošniki privzemajo organsko hrano iz okolja. PO, SEE 

Spoznajo, da proizvajalci (rastline in fotosintezni mikroorganizmi kot temelj prehranjevalnega spleta) energijo, ki vstopa v 

ekosistem kot sončna energija, med fotosintezo pretvorijo v kemično vezano energijo in da se ta energija nato prenaša od organizma 

do organizma skozi prehranjevalni splet (potrošniki – prehranjevanje z drugimi organizmi).  

PO, SEE 

Spoznajo, da lahko prehranjevalni splet prikažemo kot energetsko piramido in da se na vsaki hierarhični ravni energetske piramide 

del energije izgubi s prenosom v neživo okolje.  

PO, SEE 

Spoznajo, da se snovi prenašajo od organizma do organizma v prehranjevalnem spletu in od organizmov do neživega okolja; snovi 

neprestano krožijo.  

PO, SEE 

Razumejo, da biotska raznovrstnost in število organizmov, ki lahko živijo v ekosistemu, število rastlinojedcev v ekosistemu je 

neposredno odvisno od količine užitnih rastlin, število plenilcev je odvisno od števila organizmov, ki so hrana plenilcev.  

PO 

Spoznajo pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema. ONO, PO, SEE 

Spoznajo prilagoditve značilnih predstavnikov živali in rastlin v gozdu na žive in nežive dejavnike okolja (na primer plen – plenilec, 

obramba rastlin pred rastlinojedci, sezonsko spreminjanje osvetljenosti – spomladanska podrast v listnatem gozdu, prilagoditve na 

življenje v tleh) in nekatere medvrstne odnose.  

ONO, PO, OO 

Spoznajo, da se biomasa, ki nastane v gozdu, v katerega človek ne posega (stabilen ekosistem), v tem gozdu tudi razgradi in da ta 

gozd porabi približno toliko kisika, kolikor ga proizvede. 

SEE 
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Spoznajo, da se snovi prenašajo od organizma do organizma v prehranjevalnem spletu in od organizmov do neživega okolja; snovi 

neprestano krožijo. 

PO, SEE 

Razvrstijo živali v bližnjem ekosistemu v širše sistematske kategorije z uporabo določevalnih ključev.  ONO 

Spoznajo primere antropogenih ekosistemov (npr. njiva, sadovnjak, gojeni travnik, vinograd) in proučujejo biotsko pestrost v 

bližnjih naravnih in antropogenih ekosistemih.  

ONO, VČE 

Spoznajo iz primerjave delovanja naravnih in antropogenih ekosistemov, zakaj mora človek antropogene ekosisteme neprestano 

vzdrževati (npr. gnojenje, odstranjevanje plevela in škodljivcev).  

VČE, PEČ 

Razumejo, da v naravi ni koristnih ali škodljivih vrst, temveč so v antropogenih ekosistemih le z vidika človeka posamezne živalske 

in rastlinske vrste škodljive (npr. škodljivci poljščin in sadnega drevja, pleveli) ali koristne (čebele, plenilci škodljivcev).  

VČE, PEČ 

Spoznajo vplive in posledice gnojenja v kmetijstvu ter uporabe pesticidov (npr. herbicidi, insekticidi) na onesnaževanje podtalnice. VČE, PEČ 

Spoznajo možne posledice odstranjevanja dreves iz gozda (npr. primerjava selektivne sečnje in goloseka).  VČE, PEČ 

Razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in 

trajnostnim razvojem, še posebej na zavarovanih območjih. 

PEČ 

Spoznajo, da se zaradi naravnih vzrokov (npr. poplave, vulkani) in človekovih dejavnosti lahko v vodi, zraku in tleh poveča 

vsebnost snovi (onesnaževalcev), ki škodljivo vplivajo na organizme in s tem rušijo naravno ravnovesje.  

VČE, PEČ 

Spoznajo glavne vzroke onesnaževanja (površinskih voda, podtalnice, zraka in prsi), ključne onesnaževalce, posledice njihovega 

delovanja na organizme in okolje ter načine in ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja.   

VČE 

 

 

Biologija 9. razred 

Na primeru naravnega ekosistema ponovijo zgradbo in delovanje ekosistema ter spoznajo in uporabijo preproste metode 

proučevanja ekosistemov. 

ONO, PO, SEE 

Spoznajo, da se ekosistemi spreminjajo in razvijajo (npr. primer sukcesije). ONO, VČE 

Razumejo, da se ekosistemi med seboj povezani v biosfero. ONO, SEE 

Spoznajo glavne tipe biomov in da je biotska pestrost večja v tropskem in zmernem (toplem in vlažnem) podnebju kot v puščavah 

ali tundri. 

ONO 

Spoznajo, da imajo lahko v podobnih biomih različne vrste organizmov podobno ekološko vlogo. ONO, PO, OO 

Razumejo, da so organizmi (vključno s človekom) imeli in še imajo pomembno vlogo pri spreminjanju našega planeta (vpliv na 

zgradbo ozračja, sodelovanje pri nastajanju nekaterih tipov kamnin ter pri preperevanju kamnin in nastajanju prsti). 

PO, OO, SEE, VČE 

Razumejo, da se biotska pestrost kaže na različnih ravneh (znotrajvrstna genetska pestrost, pestrost vrst v življenjskih združbah, 

pestrost ekosistemov). 

ONO, OO 

Spoznajo in uporabijo preproste metode ugotavljanja biotske pestrosti. ONO, OO 

Spoznajo, da je biotska pestrost rezultat milijone let dolge evolucije živega sveta in temelj za delovanje ekosistemov in biosfere, s 

tem pa tudi temelj za človekovo preživetje (npr. hrana, naravni viri). 

ONO, SEE, PO, OO, PEČ 

Razumejo razloge za veliko biotsko pestrost v Sloveniji in da moramo za ohranjanje biotske pestrosti ohranjati tudi različne 

habitate. 

ONO, OO, PO, PEČ 

Spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste v lastnem okolju. ONO, VČE, PEČ 
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Spoznajo razliko med ekologijo, varstvom narave in okolja. VČE, PEČ 

Razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in 

trajnostnim razvojem, izjemoma še posebej na zavarovanih območjih; spoznajo namen (slovenske in mednarodne) področne 

zakonodaje. 

VČE, PEČ 

Razumejo vplive človeka na biotske sisteme (organizmi, ekosistemi, biosfera) in te vplive raziščejo v lastnem okolju (urbanizacija, 

prekomerna raba naravnih virov, degradacija in drobljenje ekosistemov, onesnaževanje okolja idr.). 

VČE 

Spoznajo, da pomembne osebne in družbene odločitve temeljijo na analizi koristi in tveganja (ekonomske in naravovarstvene) ter 

da posameznik preko koristi skupnosti koristi sebi (okolje kot vrednota). 

VČE, PEČ 

Spoznajo, da lahko okolje zaradi naravnih vzrokov in človekovih dejavnosti vsebuje snovi, ki so škodljive za človeka in druge 

organizme. 

ONO, VČE 

Spoznajo vzroke in posledice nastanka ozonske luknje. VČE, PEČ 

Spoznajo vzroke in posledice globalnega segrevanja (okrepljen učinek tople grede). VČE, PEČ 

Spoznajo, da je tveganje, povezano s človekovo aktivnostjo, osebni in družbeni izziv, saj nepravilna analiza posledic določenih 

aktivnosti vodi do podcenjevanja tveganja in s tem do škodljivih posledic za človeka in naravo ali pa do prestrogih preventivnih 

ukrepov, ki so nepotrebno finančno breme za posameznika in družbo. 

VČE, PEČ 
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3.4.6.1 Ugotovitve pregleda učnih načrtov 

Ugotovili smo, da učni načrt spoznavanje okolja za 1., 2. in 3. razred vsebuje nekaj učnih ciljev, 

ki učence seznani z osnovnimi temami o ekologiji. Učenci v prvem razredu spoznajo teme, ki 

opisujejo živa bitja, neživo naravo ter spoznajo, kaj je potrebno za življenje. Seznanijo se z 

vsebinami, ki opisujejo, kako ljudje vplivajo na naravo ter kako jo obvarovati in ohranjati. V 

prvem razredu se največkrat pojavljajo temeljni vsebinski sklopi organizem in neživi dejavniki 

okolja ter vpliv človeka na ekosistem.  

V drugem razredu se učenci seznanijo z vsebinami, ki opisujejo, kaj živali in rastline 

potrebujejo za življenje, seznanijo se z okoljem, različnimi pokrajinami po svetu, z 

vremenskimi pojavi, ki jih povezujejo s spremembami v naravi, seznanijo se s spremembami v 

okolju in kako te spremembe vplivajo nanj. Te teme lahko uvrstimo v različne vsebinske sklope, 

največkrat pa se pojavljajo teme, ki smo jih uvrstili v vsebinski sklop organizem in neživi 

dejavniki okolja, vpliv človeka na ekosistem, snov in energija v ekosistemih. 

V tretjem razredu se število učnih ciljev o ekologiji poveča, in sicer učenci govorijo o temeljnih 

vsebinskih sklopih, kot so: organizem in neživi dejavniki okolja, vpliv človeka na ekosistem, 

snov in energija v ekosistemih. Vsebine iz prvega in drugega razreda se poglobijo. Učenci 

spoznajo kroženje energije in snovi v ekosistemih, spoznajo lastnosti zraka, pomen dihanja, 

gorenja, svetlobe, vode, hrane. Prav tako se osredotočijo na okolje, spoznajo različna okolja ter 

spremembe v njih in vpliv na živa bitja. Učenci obravnavajo različne načine onesnaževanja 

okolja (odpadki, promet, potrošništvo) in njihove posledice.  

V četrtem razredu, in sicer v učnem načrtu naravoslovje in tehnika, učenci poleg že 

obravnavanih tem v nižjih razredih spoznavajo tudi pomen ekologije za človeka (nevarni 

odpadki, divja odlagališča) ter snov, ki jo lahko povežemo s prehranjevalnimi odnosi živih bitij. 

Učenci spoznajo, da je bilo nekoč na Zemlji življenje drugačno od današnjega, seznanijo se s 

prilagodljivostjo živih bitij na okolje, povezati zunanji videz živali z njenim načinom življenja.  

V učnem načrtu naravoslovje in tehnika v petem razredu so teme, ki smo jih uvrstili v sklop 

snov in energija v ekosistemih ter prehranjevalni odnosi med organizmi, najbolj pogoste. V 

petem razredu se učenci prvič seznanijo s prehranjevalnimi spleti, verigami, proizvajalci, 

potrošniki, razkrojevalci, naučijo se prepoznati živa bitja kot rastlinojede, mesojede, plenilce, 

plen. Hkrati se učenci seznanijo s kroženjem snovi v ekosistemih, pomembnostjo kroženja 

vode, pomenom vode, izmenjavanjem vode med živimi bitji in okoljem, pomenom sestave prsti, 

kako sončna svetloba ogreva tla in zrak, pomembnostjo sonca za življenje na Zemlji, kaj je zrak 

in ga poimenovati. Znanje o živih bitjih nadgradijo s povezavo dihanja in vode med 

organizmom in okoljem ter nakopičenih snovi in energije v živih bitjih. Učenci se seznanijo z 

medsebojno odvisnostjo živih bitij v naravi. Prav tako se seznanijo s vplivom človeka na 

ekosistem ter pomenom človeka za ekosistem. Spoznajo onesnaževalce površinskih voda in 

podtalnice, prsti in zraka ter posledice te onesnaženosti. Učenci se seznanijo s posledicami 

človekovega poseganja v naravo in kaj pomeni odgovoren odnos do okolja.  

Pri naravoslovju v šestem razredu učenci spoznajo nežive dejavnike okolja, kako ti določajo 

bivalne razmere za živa bitja in vpliv na njihov način življenja, spoznajo, kako ta vpliva na 

način življenja človeka ter kako se je narava spreminjala skozi dolga časovna obdobja. Tema o 

sončni energiji se poglobi (osnovni vir energije) z vključitvijo termina ekosistem. Učenci 

spoznajo, kaj je ekosistem – raven organizacije živih sistemov, ter kaj ga sestavlja, osredotočijo 

se tudi na populacijo in medvrstne odnose, ki smo jih prvič zasledili v pregledanih učnih načrtih. 
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Velik pomen namenijo spoznavanju pomena in vloge rastlin kot proizvajalcev hranilnih snovi 

in kisika, ki ga porabljajo same in drugi organizmi, kroženju snovi v naravi, vplivu rastlin na 

ozračje in podnebne razmere na Zemlji, njihovemu pomenu za nastajanje prsti, preprečevanje 

erozije ter izdelkov iz rastlin za človeka. Tudi tu pa se učenci dotaknejo tem o varovanju okolja. 

Povzamemo lahko, da se učenci v šestem razredu najbolj dotaknejo vsebin, kot so organizem 

in neživi dejavniki okolja, prehranjevalni odnosi, snov in energija v ekosistemih.  

V sedmem razredu pri naravoslovju se učenci osredotočijo na zgradbo in delovanje gozda kot 

ekosistema, prilagoditve živali in rastlin v gozdu na žive in nežive dejavnike okolja, prav tako 

pa primerjajo zgradbo in delovanje tudi drugih naravnih ekosistemov, seznanijo se s primeri 

antropogenih ekosistemov in njihovim delovanjem. Spoznajo vsebine, ki zajemajo biotsko 

raznovrstnost, pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema, ko jo povezujejo s 

prehranjevalnimi odnosi v ekosistemu. Prav tako spoznajo medvrstne odnose med organizmi. 

Poglabljajo vsebine, kot so prehranjevalni odnosi v ekosistemu (prehranjevalni spleti, spoznajo 

živali kot potrošnike ter rastline kot proizvajalce, energetsko piramido) ter snov in energija v 

ekosistemih (biomasa v gozdu v katerega človek ne posega, neprestano kroženje snovi – od 

organizma do organizma v prehranjevalnem spletu ter od organizmov do neživega okolja). 

Učenci se seznanijo z učnimi vsebinami, ki smo jih uvrstili v vsebinski sklop vpliv človeka na 

ekosistem, kjer spoznavajo vplive in posledice gnojenja, uporabo pesticidov, odstranjevanje 

dreves iz gozda in glavne vzroke onesnaževanja. Učenci spoznajo, kako vsi ti dejavniki vplivajo 

na okolje in organizme ter kako bi zmanjševali in preprečili onesnaževanje. Najbolj pogoste 

učne vsebine, ki se pojavljajo v sedmem razredu, so prehranjevalni odnosi med organizmi v 

ekosistemu, snov in energija v ekosistemih ter vpliv človeka na ekosistem. 

V devetem razredu pri pouku biologije učenci ponovijo zgradbo in delovanje ekosistema in 

nadgradijo znanje o ekosistemih (spreminjanje, razvijanje ekosistemov, povezava v biosfero, 

tipi biomov in organizmi v različnih biomih, ekološka vloga). Učenci poglabljajo znanje o 

biotski pestrosti, in sicer spoznavajo, kje je večja biotska pestrost, spoznavajo metode 

ugotavljanja biotske pestrosti, razumejo, da je biotska pestrost rezultat milijonov let dolge 

evolucije, razumejo razloge velike biotske pestrosti v Sloveniji, da so od njenega ohranjanja 

odvisni različni habitati, seznanjajo pa se tudi z vplivi in varovanjem biotske pestrosti. Učenci 

se seznanijo z ekologijo, varstvom narave in okolja, pomembnostjo organizmov pri 

spreminjanju našega planeta, spoznajo redke in ogrožene vrste. Učenci se seznanijo z vzroki in 

posledicami človeka na okolje, in sicer spoznavajo tveganja, vzroke in posledice človeškega 

delovanja na okolje, ki povzroča ozonske luknje in globalno segrevanje. Za učence je 

pomembno spoznanje, da pomembne osebe in družbene odločitve vplivajo na korist in tveganje. 

Tu smo opazili, da je veliko učne vsebine, ki se sklada s temami, ki obravnavajo vpliv in pomen 

človeka na ekosisteme, organizem in nežive dejavnike okolja, nekaj pa tudi takih, ki se 

navezujejo na prehranjevalne odnose in odnose med organizmi. 

Povzamemo lahko, da se učenci že od prvega razreda seznanjajo z vsebinami o ekologiji, ki jih 

skozi leta poglabljajo in dopolnjujejo. Učenci šele v šestem razredu opredelijo pojem ekosistem, 

čeprav se že prej učijo in spoznavajo vsebine, ki se povezujejo s temami o ekosistemih. Učenci 

že v nižjih razredih in skozi celotno šolanje spoznavajo učne vsebine, ki se povezujejo s temami 

organizem in neživi dejavniki okolja ter vpliv človeka na naravo, prav tako je z učnimi 

vsebinami, kjer učenci obravnavajo prehranjevalne odnose med organizmi v ekosistemu ter 

snov in energijo v ekosistemih. Posledice človeka na ekosistem učenci spoznavajo šele v 

kasnejših razredih osnovne šole. Odnosi med organizmi v ekosistemih so bolj poudarjeni v 4., 

5., 6., in 7. razredu osnovne šole. Menimo, da so učne vsebine o ekologiji skozi celotno šolanje 
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dobro razporejene ter da imajo učenci dobro možnost za pridobivanje znanja in s tem 

ohranjevanje našega okolja.  

4 RAZPRAVA 

Do sprememb v naravi prihaja tudi zaradi dejavnosti ljudi, ki posledično spreminjajo 

ekosisteme in zmanjšujejo njihovo odpornost (Kovač in Rejec-Brancelj, 2015). Prav zaradi tega 

nas je v magistrskem delu zanimalo znanje osnovnošolcev o ekologiji gozda ter njihov odnos 

do gozda in njegovih ekosistemskih storitev. Ugotavljali smo zvezo med znanjem o ekologiji 

gozda in odnosom do ekosistemskih storitev gozda, prav tako pa nas je zanimala razlika v 

znanju o ekologiji gozda in odnosu do ekosistemskih storitev gozda glede na spol in starost 

učenca. 

Z raziskavo smo ugotovili, da več kot polovica učencev gozd obišče vsaj enkrat tedensko. Prav 

tako so Torkar in sodelavci (2014) v raziskavi med dijaki srednjih šol severozahodne Slovenije 

ugotovili, da dijaki obiščejo gozd tedensko ali večkrat na teden. Ugotovili pa so tudi, da tisti 

dijaki, ki imajo pogostejše izkušnje v gozdu, dajejo večji pomen kulturnim storitvam. Genç 

(2012) v raziskavi opisuje, da imajo tisti učenci, ki gozd obiskujejo 3−5 krat na teden, boljši 

odnos do gozda kot učenci, ki nikoli ne obiščejo gozda ali le nekajkrat letno. Nekatere raziskave 

so pokazale, da tudi oddaljenost prebivališča vpliva na odnos posameznika do gozda in njegovih 

ekosistemskih storitev. Tako Muhamad in sodelavci (2014) v raziskavi, ki zajema lokalne 

prebivalce kmetijske krajine vzhodne Jave, opisujejo, da prebivalci blizu gozda zaznavajo več 

ekosistemskih storitev kot bolj oddaljeni prebivalci, in sicer regulacijske, kulturne in podporne. 

Prav tako Genç (2012) opisuje pojavljanje razlik v odnosu učencev osmih razredov v Turčiji 

do gozda glede na oddaljenost prebivališča in gozda. Avtor opisuje, da tisti učenci, ki stanujejo 

bližje gozdu, pogosteje zahajajo v gozd in imajo do njega boljši odnos. 

 

Ugotovili smo, da več kot polovica učencev v gozd zahaja zaradi rekreacije, druženja in 

sprostitve. S tem smo ugotovili, da so v praksi za učence predvsem pomembne kulturne storitve 

gozda. Prav tako v raziskavi dijakov srednjih šol severozahodne Slovenije Torkar in sodelavci 

(2014) navajajo, da je kulturna storitev gozda glavni razlog, čemu dijaki obiščejo gozd. V to 

kategorijo avtorji uvrščajo tek, hojo, sprostitev.  

 

V magistrskem delu smo preverili znanje učencev o ekologiji gozda in ugotovili pomanjkljivo 

znanje učencev. Rametsteiner in Kraxner (2003) opisujeta pomanjkanje znanja večjega dela 

testirancev v srednji Evropi in nekaterih večjih evropskih državah. Največ učencev je pravilno 

odgovorilo na prvo nalogo, ki obsega znanje o organizmih in neživih dejavnikih okolja. Učenci 

so morali nešteti štiri živa bitja in štiri nežive stvari, ki so jih prepoznali na sliki, in nalogo je v 

celoti pravilno rešilo več kot dve tretjini učencev (f = 72,9 %). Najslabše je bila reševana naloga, 

ki je zajemala vsebino prehranjevalni odnosi, kjer so učenci morali zapisati prehranjevalni splet, 

v katerem je vpletenih vsaj pet organizmov, in pravilno s puščicami označiti smer pretvorb 

energije skozi splet. Večina učencev je odgovorila napačno (f = 96,1 %). Tudi naloga, ki je 

zajemala vsebino pomen ekosistema za človeka, je bila slabo reševana. Tu so učenci morali 

navesti dve prednosti, če ob pogozdovanju zasadimo več različnih vrst rastlin, in velika večina 

jih je odgovorila napačno (f = 62,1 %). Težave učencev pri reševanju nalog iz ekologije 

ugotavljajo tudi v mednarodni raziskavi trendov znanja matematike in naravoslovja leta 2011, 

ki zajema slovenske učence četrtih in osmih razredov osnovne šole (TIMSS, 2012). Raziskava 

Muhamad in sodelavci (2014), ki je zajemala lokalne prebivalce v kmetijski pokrajini vzhodne 
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Jave, pa je pokazala, da imajo lokalni kmetje boljše ekološko znanje o pomembnosti 

ekosistemskih storitev okolja in gozda v primerjavi z ostalimi anketiranci. 

Ugotavljali smo odnos učencev do ekosistemskih storitev gozda in ugotovili, da so vse 

ekosistemske storitve (oskrbovalne, regulacijske, kulturne in podporne storitve) učenci visoko 

vrednotili. Iz tega lahko povzamemo, da so ekosistemske storitve za učence pomembne. Prav 

tako Genç (2012) opisuje pozitiven odnos učencev osmih razredov v Turčiji do gozda. Tudi 

Smith in Sullivan (2014) poudarjata velik pomen ekosistemskih storitev za kmete, saj se ti 

zavedajo pomena le-teh. Muhamad in sodelavci (2014) v raziskavi, ki je zajemala lokalne 

prebivalce v kmetijski krajini vzhodne Jave, opisujejo, da prebivalci dobro zaznavajo vse 

ekosistemske storitve. Prav tako Lindemann-Matthies in sodelavci (2014) v raziskavi, kjer je 

sodelovalo 640 prebivalcev Kitajske in Švice, navajajo, da so vsi udeleženci pokazali pozitivna 

stališča do ekosistemskih storitev, še posebej do regulacijskih in podpornih storitev. Avtorji 

navajajo, da anketiranci priznavajo gozd kot kraj, kjer so lahko telesno aktivni in ta predstavlja 

življenjski prostor rastlin in živali. Prav tako Torkar in sodelavci (2014) navajajo, da dijaki 

srednjih šol severozahodne Slovenije vse ekosistemske storitve visoko vrednotijo. Strojin 

(2015) meni, da so prebivalci Slovenije skrbni do gozda, saj je preživljanje prostega časa v 

naravi po večini njihov življenjski slog. Čeprav so v raziskavi učenci visoko vrednotili vse 

ekosistemske storitve, te niso bile enako visoko ocenjene. 

Ugotavljamo, da so navedene kulturne storitve gozda učenci v primerjavi z oskrbovalnimi, 

regulacijskimi in podpornimi storitvami gozda nekoliko nižje vrednotili. Zanimivo je, da so 

kulturne storitve nižje vrednotene, čeprav je ta storitev najpogostejši razlog zahajanja učencev 

v gozd. Ugotavljamo tudi, da so učenci pri kulturnih storitvah gozda najnižji pomen pripisali 

funkciji gozda kot prostor estetskih vrednot (npr. lepot, barv). Prav tako so Torkar in sodelavci 

(2014) pri raziskavi dijakov srednjih šol severozahodne Slovenije ugotovili, da so kulturne 

storitve nižje vrednotene od ostalih ekosistemskih storitev, kljub temu da je to njihov 

najpogostejši razlog zahajanja v gozd. Prav tako Golob (2008) navaja, da so socialne oziroma 

kulturne storitve gozda (rekreacija in turizem, lepota, priložnost za učenje in raziskovanje) 

udeležencem razprave najmanj pomembne. Ugotovili smo, da je pri kulturnih storitvah gozda 

učencem najpomembnejše, da je gozd prostor za rekreacijo, prav tako Golob (2008) opisuje, da 

so tudi v drugih evropskih državah raziskave pokazale, da je rekreacija najpomembnejša 

funkcija gozda, ki jo uvrščamo med socialne oziroma kulturne storitve gozda.  

Učenci visoko ocenjujejo pomen podpornih storitev gozda, pri katerih najvišje vrednotijo 

funkciji, da je gozd življenjski prostor živali in rastlin. Do enakih zaključkov so prišli tudi 

Torkar in sodelavci (2014). 

Regulacijske storitve učenci prav tako visoko vrednotijo. Ugotovili smo, da so učenci najvišje 

vrednotili funkcijo, da gozd prispeva h kvaliteti zraka, sledi pa ji prispevek gozda k čistosti 

vode. Rezultati so skladni z ugotovitvami, ki so jih navedli Torkar in sodelavci (2014), kjer 

dijaki visoko vrednotijo regulacijske storitve in dajejo najvišji pomen funkciji gozda za 

kvaliteto zraka in čistost vode. Tudi Lindemann-Matthies in sodelavci (2014) navajajo, da 

mestni prebivalci kot pomembno funkcijo gozda izpostavljajo svež zrak. Prav tako tudi 

Muhamad in sodelavci (2014) navajajo, da se anketiranci zavedajo in cenijo pomen gozda za 

regulacijo in čistost vode. Mavsar (2005) opisuje, da so lastniki gozdov na Solčavskem najvišje 

vrednotili gozd za varovanje zemljišč in vodnih virov. 

Pri oskrbovalnih storitvah gozda učenci najvišje ocenjujejo funkcijo nastajanje lesa, sledi 

funkcija nastajanja hrane in funkcija nastajanja goriva. Lindemann-Matthies in sodelavci 
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(2014) ugotavljajo, da oskrbovalnim storitvam dajejo višji pomen študentje in kmetje, medtem 

ko prebivalci mest in obiskovalci gozda višje vrednotijo regulacijske storitve. Avtorji navajajo, 

da je bilo pri proizvodnih storitvah na Kitajskem bolj pomembna hrana, za razliko od 

prebivalcev Švice, ki jim je zdi bolj pomemben les in kurilna proizvodnja. Golob (2008) in 

Mavsar (2005) ugotavljata, da je anketirancem poleg podpornih storitev pomembna 

lesnoproizvodna funkcija gozda. Torkar in sodelavci (2014) navajajo, da so za razliko od 

podpornih in regulacijskih storitev gozda oskrbovalne storitve gozda nižje vrednotene pri 

dijakih.  

Ugotavljali smo tudi zvezo med znanjem o ekologiji gozda in odnosom do ekosistemskih 

storitev gozda. Ugotovili smo, da znanje vpliva na odnos do storitev gozda, in sicer boljše, kot 

je znanje učencev, boljši je odnos učencev do ekosistemskih storitev. Ugotovili smo, da je pri 

oskrbovalnih, regulacijskih in podpornih storitvah gozda povezava med številom točk na 

preizkusu znanja in odnosom do ekosistemskih storitev statistično značilna. To pomeni, da 

višje, kot je doseženo število točk na preizkusu znanja, višji je odnos učencev do ekosistemskih 

storitev gozda. Te povezanosti pa nismo potrdili pri kulturnih storitvah gozda. Menimo, da 

imajo učenci z boljšim znanjem in pogostejšimi izkušnjami v gozdu boljši odnos do 

ekosistemskih storitev gozda ter jim dajejo tudi večji pomen.  

Želeli smo ugotoviti tudi razlike v znanju o ekologiji gozda in odnosu do ekosistemskih storitev 

gozda glede na spol in starost učenca.  

Ugotovili smo, da starejši učenci dosegajo večje število točk na preizkusu znanja. Trdimo torej, 

da starejši, kot so učenci, boljše je njihovo znanje o ekologiji gozda.  

Ugotavljali smo, kako starost vpliva na odnos učencev do ekosistemskih storitev in ugotovili, 

da višja, kot je starost učencev, pozitivnejši je odnos učencev do oskrbovalnih storitev gozda. 

Pri podpornih, kulturnih in regulacijskih storitvah gozda povezava ni statistično značilna, kar 

pomeni, da odnos do podpornih in regulacijskih storitev gozda ni pogojen s starostjo učencev. 

Prav tako Rametsteiner in Kraxner (2003) navajata, da starejši anketiranci (60 let ali več) bolj 

verjamejo v načelo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi kot pa mladi med 15 in 25 letom 

starosti.  

Prav tako smo ugotavljali, kako spol vpliva na znanje učencev o ekologiji gozda. Ugotovili 

smo, da so dekleta v povprečju dosegala večje število točk pri preizkusu znanja kot dečki.  

Ugotavljali smo, kako spol vpliva na odnos do gozda in njegovih ekosistemskih storitev gozda. 

Ugotovili smo, da spol vpliva na odnos do podpornih storitev gozda, in sicer so dekleta 

podporne storitve višje vrednotila kot dečki. Ugotovili smo, da spol ne vpliva na odnos do 

oskrbovalnih, regulacijskih in kulturnih storitev gozda. Torkar in sodelavci (2014) opisujejo, 

da so dekleta kulturne ekosistemske storitve (prostor za sprostitev in razmislek) višje vrednotila, 

čeprav navajajo, da bistvenih razlik med spoloma ni. Avtorji navajajo različne raziskave, kjer 

so ženske bolj naklonjene okolju in naravi kot moški. Rametsteiner in Kraxner (2003) 

ugotavljata razlike med moškimi in ženskami, kjer več moških verjame v načelo trajnostnega 

gospodarjenja z gozdovi. Genç (2012) navaja, da razlike med odnosom učencev do gozda in 

spolom niso ugotovili. Golob (2008) navaja, da skrbi za zdravje in vitalnost gozda dajejo večji 

pomen ženske in nelastniki gozdov.   

Analizirali smo še učne načrte naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, ki obravnavajo 

ekologijo, gozd kot ekosistem in ekosistemske storitve. Ugotovili smo, da učenci spoznavajo 
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ekologijo, gozd kot ekosistem in ekosistemske storitve že v prvih razredih osnovne šole. Čeprav 

učenci šele v šestem razredu opredelijo pojem ekosistem, se o vsebinah o ekologiji srečujejo 

skozi celotno šolanje in to znanje skozi leta poglabljajo ter utrjujejo. V nižjih razredih se učenci 

seznanijo z učnimi vsebinami, ki se povezujejo s temami: organizem in neživi dejavniki okolja, 

vpliv človeka na naravo, prehranjevalni odnosi med organizmi v ekosistemu ter snov in energija 

v ekosistemih. Ugotovili smo, da se učenci bolje seznanijo s posledicami človeka na ekosistem 

šele v višjih razredih, prav tako so odnosi med organizmi v ekosistemih prisotni v 4., 5., 6., in 

7. razredu osnovne šole. Če povežemo učne načrte z rezultati, ki so jih učenci dosegli pri 

preizkusu znanja, ugotovimo, da je prva naloga, ki pokriva temo organizem in neživi dejavniki 

okolja, tako dobro reševana, ker to vsebino srečujemo pri vseh učnih načrtih pri naravoslovju. 

Zanimivo je, da so učenci slabo reševali nalogo, ki zajema prehranjevalne odnose med 

organizmi, saj se z njo prav tako učenci seznanijo že v nižjih razredih, prav tako pa je veliko 

učnih ciljev skozi celotno izobraževanje, ki zagotavljajo ustrezno znanje za pravilno reševanje 

naloge. Na vprašanje pri preizkusu znanja, ki zajema vsebino o posledicah človeka na 

ekosistem, pa je za slabo reševanje učencev mogoče eden od vzrokov kasnejše spoznavanje te 

učne vsebine. 

5 SKLEPI  

Trenutno je Slovenija tretja najbolj gozdnata država v Evropi (Torkar idr., 2014), toda za 

dolgoročno ohranitev gozda je izrednega pomena znanje o ekologiji gozda in odnos do gozda 

in njegovih ekosistemskih storitev. Za našo prihodnost so gozd in njegove ekosistemske storitve 

ključnega pomena in kot opisuje Anko (1995), gozd človeku predstavlja gospodarsko korist, 

duhovni svet in oblikovanje fizičnega okolja. Zaradi pomembnosti gozdov, ki jih S. Tome 

(2007) opisuje kot pomembne pri uravnavanju podnebja, čiščenju vode, kroženju vode in drugih 

snovi, blaženju podnebnih sprememb, preprečevanju erozije in nudenju surovin za človeka, nas 

je v magistrskem delu zanimalo znanje o ekologiji gozda in odnos osnovnošolcev do gozda in 

njegovih ekosistemskih storitev. Želeli smo ugotoviti, ali obstajajo razlike v znanju o ekologiji 

gozda in odnosu do ekosistemskih storitev gozda glede na spol in starost učencev, ter ugotoviti, 

ali sta znanje in odnos učencev med seboj povezana.  

Ugotovili smo, da učenci gozd obiskujejo enkrat ali večkrat tedensko zaradi rekreacije, druženja 

in sprostitve. Učenci imajo pozitiven odnos do gozda in njegovih ekosistemskih storitev, toda 

slabše znanje o ekologiji in ekologiji gozda. Ugotovili smo povezanost med znanjem in 

odnosom, in sicer, boljše, kot je znanje učencev, boljši je odnos do ekosistemskih storitev 

gozda, le v primeru kulturnih storitev tega nismo dokazali. Ugotovili smo, da imajo dekleta do 

podpornih storitev gozda boljši odnos kot dečki, pri drugih ekosistemskih storitvah se odnos 

glede na spol ne razlikuje. Dekleta imajo boljše znanje kot dečki. Ugotovimo, da višja, kot je 

starost učencev, boljše je znanje o ekologiji gozda, ter višja, kot je starost učencev, višji je odnos 

do oskrbovalnih storitev gozda.  

Pri analizi učnih načrtov smo ugotovili pojavljanje vsebin o ekologiji skozi celotno šolanje, ki 

se nadgrajujejo, poglabljajo in prepletajo. Pomembno je, da učitelji učencem dobro približajo 

te vsebine, saj bodo z znanjem in odnosom, pridobljenim v šoli, nekoč sami neposredno vplivali 

na okolje, naravo, ekosistem in ekosistemske storitve. Kot najbolj pomemben koncept bi 

izpostavili vpliv človeka na ekosistem, razumevanje, ki bi se lahko izkazalo kot ključno za 

naslednje generacije v smislu odnosa do ekosistemskih storitev. 
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Kakšen odnos ima posameznik do gozda in njegovih ekosistemskih storitev, je izrednega 

pomena, saj prihaja do vedno več izginjanja ekosistemov, kar lahko pripelje do izgube 

ekosistemskih storitev, ki so za življenje bistvenega pomena. Prav zavedanje vrednosti le-teh 

je v Sloveniji potrebno za preprečevanje dragih nadomestljivih rešitev. Žujo in Danev (2010) 

navajata, da se v razvitih družbah tega vedno bolj zavedajo. Ker smo dokazali, da znanje vpliva 

na odnos učencev do ekosistemskih storitev, je bistveno znanje izboljšati, saj bomo tako vplivali 

na učence do ekosistemskih storitev, ki so za našo prihodnost pomembne. Wilborn (2013) meni, 

da je na mlajše generacije odnos pomembnosti dobrin, ki nam jih ponujajo ekosistemske 

storitve, treba prenašati s spoštovanjem, modrostjo in znanjem. Tudi A. Gaberščik (2008) meni, 

da je treba učencem podati zadostno znanje, povečati njihovo odgovornost in razviti pozitiven 

odnos do okolja za preprečitev ogrožanja ekosistemov. Učitelje želimo spodbuditi, da bi 

povečali stik učencev z naravo, prav tako kot opisuje tudi  Wilborn (2013), so ekosistemske 

storitve bolj pomembne za tiste, ki se v naravi dobro počutijo in tam preživljajo čas. Pomembno 

je, da poskušajo učitelji učence večkrat peljati v naravo in jih spodbujati, da bi v prostem času 

večkrat obiskali gozd. Tako spodbujanje preživljanja časa v gozdu, opazovanje, raziskovanje 

omogočajo pridobivanje čustvenih izkušenj in spoznanj, ki poglabljajo učenje in izboljšajo 

znanje o ekologiji in odnos do gozda.  
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PRILOGE  

Priloga 1: Priloga vprašalnika o gozdovih. 

Vprašalnik o gozdovih 

 

1. Podatki o anketirancu  
 

Spol:       M         Ž                         Dopolnjena starost: ______ let 
 

Kako pogosto v svojem prostem času obiskuješ gozdove (obkroži)? 

 

a. večkrat tedensko      b. enkrat tedensko      c. dvakrat mesečno     č. enkrat mesečno      d. Redkeje 

 

Kaj je najpogostejši razlog, da zahajaš v gozdove? 

__________________________________________________ 

 

2. Kako pomembne se ti zdijo naslednje funkcije gozda? 

 

 

V gozdu … zelo 

pomemb

no (5) 

 

pomembno  

(4) 

neodloče

n 

/ niti-niti 

(3) 

ni 

pomemb

no (2) 

sploh ni 

pomemb

no (1) 

 

ne vem  

 

… nastaja les (npr. za 

pohištvo). 

      

… nastaja hrana (npr. 

gobe). 

      

… nastaja gorivo (npr. 

kurjava). 

      

 

 

 

Gozd … zelo 

pomembn

o (5) 

 

pomembno  

(4) 

neodločen 

/ niti-niti 

(3) 

ni 

pomembn

o (2) 

sploh ni 

pomembn

o (1) 

 

ne vem  

 

… regulira klimo (vreme).       

… varuje pred naravnimi 

nesrečami (npr. plazovi). 

      

… prispeva k čistosti vode.       

… obnavlja gozdna tla 

(prst). 

      

… prispeva h kvaliteti 

zraka. 
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Gozd … zelo 

pomemb

no (5) 

 

pomembno  

(4) 

neodloče

n 

/ niti-niti 

(3) 

ni 

pomemb

no (2) 

sploh ni 

pomemb

no (1) 

 

ne vem  

 

… je prostor za rekreacijo  

(npr. sprehodi). 

      

… je prostor za sprostitev 

in poglobljeno 

razmišljanje. 

      

… je prostor za športne 

aktivnosti (npr. 

kolesarjenja, tek). 

      

… je prostor estetskih 

vrednot (npr. lepot, barv). 

      

 

 

 

Gozd … zelo 

pomemb

no (5) 

 

pomembno  

(4) 

neodloče

n 

/ niti-niti 

(3) 

ni 

pomemb

no (2) 

sploh ni 

pomemb

no (1) 

 

ne vem  

 

… je življenjski prostor 

živali. 

      

… je življenjski prostor 

rastlin.  

      

… je življenjski prostor 

gob (gliv).  
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Priloga 2: Preizkus znanja. 

1. Naloga 

Na SLIKI 1 je prikazan ribnik. Naštej štiri živa bitja in štiri nežive stvari, ki so prikazane na sliki, 

ter jih zapiši v spodnjo tabelo.  

 

2. Naloga 

Pri mednarodnem združenju za ohranitev narave (IUCN) so povedali, da je že 22 500 znanih živalskih 

in rastlinskih vrst na robu izumrtja, nekatere pa bodo izumrle, še preden jih bomo odkrili. Izginjanje vrst 

zmanjšuje raznovrstnost ekosistemov.  

a) Navedi tri dejavnosti človeka, ki povzročajo izumiranje vrst in zmanjšanje raznovrstnosti 

ekosistemov. 

 

 

b) Na ravnovesje v ekosistemu lahko močno vplivajo živali, ki so na vrhu prehranjevalne verige. 

Kakšne bi bile dolgoročne posledice izumiranja volkov za gozdni ekosistem? Navedi eno 

posledico in jo utemelji. 

 

 

 

3. Naloga 

Navadni bršljan je vzpenjavka, ki ima vse leto zelene liste. Pogosto obrašča drevesna debla, zidove ali 

betonska korita. Katera trditev velja za navadni bršljan? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.  

Navadni bršljan je (obkroži):            

 A      avtotrof (primarni proizvajalec); 

B       gniloživka; 

C       heterotrof (potrošnik); 

D      mesojedka. 

 

 

Živa bitja 1. 2. 3. 4. 

Nežive stvari 1. 2. 3. 4. 
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4. Naloga 

Na SLIKI 2 so prikazani organizmi.  

a) Zapiši prehranjevalni splet, v katerega vpleteš vsaj 5 organizmov, ki so prikazani na sliki 2. S 

puščicami označi smer pretvorb energije skozi splet. 

 

 

 

 

 

 

b) Kaj bi se zgodilo, če bi se število zajcev v tem življenjskem okolju močno zmanjšalo? Svoj 

odgovor pojasni. 

 

 

 

 

 

5. Naloga 

Na SLIKI 3 je prikazan primer medsebojne odvisnosti med organizmi. Izmed navedenih možnosti 

obkroži pravilen odgovor za (a) in (b). 

A      (a) je ogljikov dioksid in (b) je dušik;    

B      (a) je kisik in (b) je ogljikov dioksid;    

C      (a) je ogljikov dioksid in (b) je vodna para;  

D     (a) je ogljikov dioksid in (b) je kisik. 

 

6. Naloga 

Gozdovi imajo velik pomen za okolje. Katere so prednosti, če ob pogozdovanju zasadimo več različnih 

vrst rastlin? Navedi dve prednosti. 
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Priloga 3: Priloga preizkusa znanja. 

Slika 1         

Slika 2        

Slika 3      
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Priloga 4: T-test (število doseženih točk pri preizkusu znanja glede na spol). 

Group Statistics 

 1-M, 2_Ž N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PZ_dosezene_tocke 1,00 181 5,9724 2,70941 ,20139 

2,00 198 6,6162 2,53236 ,17997 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for 

Equality of 

Means 

F Sig. t 

PZ_dosezene_tocke Equal variances assumed ,675 ,412 -2,391 

Equal variances not assumed   -2,384 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

PZ_dosezene_tocke Equal variances assumed 377 ,017 -,64379 

Equal variances not assumed 367,903 ,018 -,64379 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

PZ_dosezene_tocke Equal variances assumed ,26927 -1,17324 -,11433 

Equal variances not assumed ,27008 -1,17489 -,11268 

 

Priloga 5: T-test (odnos učencev do oskrbovalnih, regulacijskih, kulturnih in podpornih 

storitev gozda glede na spol). 

Group Statistics 

 1-M, 2_Ž N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ASKUP 1,00 181 11,9558 2,31378 ,17198 

2,00 198 11,8687 2,39138 ,16995 

BSKUP 1,00 181 21,8343 3,38545 ,25164 

2,00 197 21,5076 4,35377 ,31019 

CSKUP 1,00 181 15,2762 3,52151 ,26175 

2,00 197 15,6142 3,00398 ,21402 

DSKUP 1,00 181 13,5414 2,24962 ,16721 

2,00 197 14,0508 1,57385 ,11213 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

ASKUP Equal variances assumed ,019 ,890 ,360 377 

Equal variances not assumed   ,360 375,777 
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BSKUP Equal variances assumed 3,815 ,052 ,809 376 

Equal variances not assumed   ,818 366,176 

CSKUP Equal variances assumed 4,545 ,034 -1,006 376 

Equal variances not assumed   -1,000 355,295 

DSKUP Equal variances assumed 10,362 ,001 -2,567 376 

Equal variances not assumed   -2,530 319,040 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference 

ASKUP Equal variances assumed ,719 ,08711 ,24214 

Equal variances not assumed ,719 ,08711 ,24179 

BSKUP Equal variances assumed ,419 ,32664 ,40363 

Equal variances not assumed ,414 ,32664 ,39943 

CSKUP Equal variances assumed ,315 -,33797 ,33586 

Equal variances not assumed ,318 -,33797 ,33811 

DSKUP Equal variances assumed ,011 -,50932 ,19842 

Equal variances not assumed ,012 -,50932 ,20133 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

ASKUP Equal variances assumed -,38901 ,56324 

Equal variances not assumed -,38831 ,56254 

BSKUP Equal variances assumed -,46701 1,12029 

Equal variances not assumed -,45882 1,11210 

CSKUP Equal variances assumed -,99837 ,32243 

Equal variances not assumed -1,00292 ,32698 

DSKUP Equal variances assumed -,89948 -,11917 

Equal variances not assumed -,90543 -,11322 

 

Priloga 6: Korelacija (starost v odvisnosti od doseženih točk pri preizkusu znanja). 

Correlations 

 Starost PZ_dosezen

e_tocke 

Spearman's 
rho 

Starost Correlation 
Coefficient 

1,000 ,321** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 379 379 

PZ_dosezene_tock

e 

Correlation 

Coefficient 

,321** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 379 380 

ASKUP Correlation 

Coefficient 

,105* ,100 

Sig. (2-tailed) ,042 ,051 

N 379 380 

BSKUP Correlation 
Coefficient 

,011 ,218** 

Sig. (2-tailed) ,838 ,000 

N 378 379 

CSKUP Correlation 

Coefficient 

,087 ,084 

Sig. (2-tailed) ,090 ,102 

N 378 379 
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DSKUP Correlation 

Coefficient 

-,018 ,128* 

Sig. (2-tailed) ,724 ,013 

N 378 379 

 

Priloga 7: Korelacija (glede na starost in število doseženih točk glede na oskrbovalne, 

regulacijske, kulturne in podporne storitve). 

Correlations 

Spearman's rho A SKUP B SKUP C SKUP D SKUP 

Starost Correlation Coefficient ,105 ,011** ,087* -,018 

Sig. (2-tailed) ,042 ,838 ,090 ,724 

N 379 378 378 378 

PZ_doseze
ne_tocke 

Correlation Coefficient ,100** ,218 ,084 ,128** 

Sig. (2-tailed) ,051 ,000 ,102 ,013 

N 380 379 379 379 

 


