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IZVLEČEK
Gozd je največji kopenski ekosistem, za katerega je značilna velika rastlinska in živalska pestrost.
Dijaki so z igro, ki je predstavljala aktivno obliko učenja, proučevali biotske in abiotske dejavnike v
gozdu. Pri tem so uporabljali svoja čutila. Spoznavali so gozd kot vir energije. Seznanili so se s
pretokom energije v gozdnem ekosistemu in z oblikami energij. S pretokom energije je tesno povezano
kroženje snovi. Oboje so spoznavali na različnih primerih prehranjevalnih verig. Ozavestili so pomen
zbiralnih akcij papirja z vidika trajnostnega razvoja in ohranjanja drevesnih vrst.

POVZETEK
Gozd je naravni kopenski ekosistem, z drevjem strnjeno porasel svet. Zanj je značilna visoka biotska
raznovrstnost. Življenjske razmere v njem določajo količina svetlobe, relativna vlažnost, koncentracija
kisika in ogljikovega dioksida, temperatura. Različni gozdni sloji ustvarjajo pestrost habitatov. V
Sloveniji gozdovi prekrivajo okoli 60 % površine.
Dijaki 1. letnika so pri različnih dejavnostih ob uporabi čutil proučevali življenjske razmere in biotsko
raznovrstnost v gozdu. Pri tem smo upoštevali osnove gozdne pedagogike, poučevanje gozda z izkustvi.
Dijaki so merili temperaturo v gozdnih slojih, šteli rastline v podrasti, določali drevesne vrste, iskali
živali na tleh, poslušali ptice pevke. Spoznavali so gozd kot vir energije, v katerem se sončna energija v
procesu fotosinteze pretvarja v kemično, ki je shranjena v drevesnih in drugih rastlinskih vrstah v gozdu.
S proučevanjem konkretnih primerov prehranjevalnih verig v gozdu so spoznavali pretoke energije in
kroženje snovi. Tudi s stališča človeka so proučevali pomen gozda kot vira različnih oblik energije.
Seznanili so se z lesno biomaso gozdov in glavnim virom energije. Spregovorili smo o pomenu
ohranjanja drevesnih vrst z vidika trajnostnega razvoja. Na Gimnaziji Celje – Center že vrsto let zbiramo
stari papir. V šolskem letu ga zberemo okoli 6000 kg. Dijaki so s pomočjo spletnih virov izračunali, da
letno tako ohranimo okoli 110 dreves. Tako so skušali osmisliti pomen zbiralnih akcij za ohranjanje
drevesnih vrst in tako pogojev za življenje. Gozd je obnovljivo naravno bogastvo, vendar je njegov

pomen mnogo širši. Vpliva na kakovost zraka, veže ogljikov dioksid, je veliki proizvajalec kisika,
uravnava klimatske razmere, ščiti tla. V njem dobijo hrano in zavetje številne živali, za človeka pa je
pomemben za turizem, rekreacijo in za pridobivanje dobrin.
Dijaki so spoznavali gozd z različnih vidikov (biodiverziteta skozi naravoslovne postopke, pretok
energije v naravi, gozd kot vir energije za človeka) in se usmerjali v aktivno delovanje za njegovo
ohranitev.
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ABSTRACT
Forest is a natural terrestrial ecosystem, a land thickly covered by trees. It is characterized by high
biotic diversity. Its living conditions are determined by the quantity of light, relative humidity,
concentration of oxygen and carbon dioxide, temperature. Different layers of forest create a variety of
habitats. In Slovenia, forests cover approximately 60 percent of its territory.
First-year students studied the living conditions and biotic diversity in the forest by using their senses
in various activities. They took into consideration the basics of forest pedagogics, forest-related
teaching based on experiences. Student measured the temperature of the layers of the forest, counted
the number of plants in the undergrowth, identified tree species, searched for the animals on the
ground, listened to songbirds. Student were introduced to the forest as a source of energy, in which
solar energy is converted into chemical energy, which is stored in tree and other plant species in the
forest, by the process of photosynthesis. They were able to recognize the flow of energy and circulation
of matter by studying concrete examples of food chains in the forest.
They also explored the importance of the forest as a source of various forms of energy from the human
perspective. They became familiar with the wood biomass from forests and the main source of energy.
We talked about the importance of preservation of the tree species in terms of sustainable development.
We have been collecting old paper for several years at the Grammar School Celje - Center.
Approximately 6000 kilograms of paper are collected yearly. The students calculated with the help of
online sources that 110 trees can be preserved annually. In this way, they tried to clarify the purpose of
collection campaigns for the preservation of tree species as well as conditions for life. Forest is a
renewable natural treasure, but its significance is much broader. It affects the air quality, binds carbon
dioxide, is a major oxygen producer, regulates climatic conditions, protects the soil. It provides food
and shelter for a large number of animals, while its importance for humans lies in tourism, recreation
and the acquisition of goods.

Students learned about the forest from different perspectives (biodiversity through natural science
procedures, the flow of energy in nature, forest as a source of energy for humans) and oriented
themselves towards the active participation for its preservation.
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1. Uvod
Gozd je površina, strnjeno porasla z drevjem in najpestrejša življenjska združba, ki uspeva povsod, kjer
to dopuščajo ekološki dejavniki (temperatura, padavine, kakovost tal). [1]
Gozd je naravni ekosistem, z drevjem strnjeno porasel svet, na katerem rastejo grmičevje, praproti,
zelišča, mahovi in lišaji. Več kot polovico Slovenije poraščajo gozdovi. Najobsežnejši gozdovi na
Gorenjskem so na Jelovici in Pokljuki, na Štajerskem na Pohorju, na Notranjskem na Snežniku, na
Dolenjskem pa na Gorjancih. Od nekdanjih nedotaknjenih gozdnih ekosistemov (pragozdov) so se
ohranili le ostanki v Kočevskem rogu in Reihenavski pragozd na Pohorju. [2]
»Biotska raznovrstnost je rezultat več milijard trajajoče evolucije.« [3] Raznovrstnost živih bitij
(biodiverziteta) je posledica spreminjanja organizmov. Ti so preživeli, ker so njihove lastnosti ustrezale
razmeram v okolju. Razvila se je kot rezultat evolucije (sposobnosti prilagajanja organizmov novim
spremembam v okolju). Podedovane značilnosti organizmov povečajo možnosti preživetja in
uspešnega razmnoževanja. [4]
Hkrati je biodiverziteta pomembna značilnost vsake združbe. Če živi več vrst v združbi, je njena
stabilnost večja. Poleg števila vrst v združbi je pomembna številčnost posameznih vrst, ki jo
sestavljajo. [5]
V katalogu znanja za biologijo v SSI [6] je zapisano: »Temelj pouka biologije je raziskovanje in
razumevanje kompleksnosti narave in življenja, vpetosti človeka v okolje ter razumevanje ekoloških
procesov.« Vsekakor sem sodi raziskovanje gozda, najpomembnejšega kopenskega ekosistema. Učitelji
opažamo pomanjkanje motiviranosti dijakov za sodelovanje pri pouku. Dvig motivacije predstavlja
vsakemu učitelju dodatni izziv. Kako pri uri biologije dijakom približati vsebino, da bo zanimiva?
Ekološke vsebine pri biologiji lahko aktualiziramo z delom na terenu, zato sem si zadala naslednje
cilje, ki sem jih želela uresničiti pri urah biologije:
-

Dijake seznaniti z gozdom, kot največjim kopenskim ekosistemom, njegovimi gradniki in
njegovo vlogo za žive organizme.

-

Dijakom skozi igro predstaviti gozd kot prostor za pridobivanje izkušenj, kraj za doživljanje in
učenje ter prostor za zabavo.

-

Dijakom predstaviti gozdno pedagogiko.

-

Predstaviti pretok energije in kroženje snovi v gozdu.

-

Spoznati gozd kot vir energije.

-

Ozavestiti dijake o pomenu zbiralnih akcij starega papirja za ohranjanje gozdov (pomen
trajnostnega razvoja).

2. Gozd, kopenski ekosistem
Na planetu Zemlja po značilnem rastlinstvu in živalstvu (živi dejavniki okolja) ter po posebnostih
neživih (abiotskih) dejavnikov prepoznamo tri velike naravne enote, imenovane biomi: kopno, celinske
vode in morja. [7]
Življenjske razmere na kopnem določa geološka podlaga ter v odvisnosti od nje razvita zemlja ali prst.
Vrhnji sloj tal nastaja s fizikalno-kemičnim preperevanjem kamnin ob sodelovanju organizmov.
Mineralni delci tal so različnih velikosti in različne kemijske sestave. Med delci pa je različna količina
vode z raztopljenimi mineralnimi snovmi, ki omogočajo rast rastlin. Poleg mineralnih snovi v prsti so
pomembni tudi rastlinski in živalski ostanki ter humusne snovi, ki nastajajo z razgradnjo organskih
snovi. [7]
Toplotne razmere skupaj s količino vlage v tleh določajo rast rastlin in dejavnosti živali. Na kopnem so
toplotne razmere zelo spremenljive. To je še posebej izrazito v zmernem pasu, v katerem menjavanje
letnih časov določa različne dejavnosti (selitev živali, zimsko spanje, zaustavitev razvoja ličink pri
žuželkah in prehod v mirovanje, rastline odvržejo liste …). [7]
V različnih podnebnih območjih so gozdovi razvili različno zgradbo in vrstno sestavo. Kljub veliki
biodiverziteti (pestrosti) imajo vsi gozdovi nekatere skupne značilnosti zgradbe. V gozdu se abiotski
(neživi) dejavniki okolja (količina svetlobe, relativna vlažnost, koncentracija kisika in CO2 ter
temperature) od vrha krošenj do tal močno spreminjajo. Pestrost razmer, ki jih ustvarjajo abiotski
dejavniki, ustvarja možnost za naselitev organizmov z različnimi okoljskimi zahtevami. [8]
Glavni gradnik gozdnih ekosistemov so drevesa, ki v svojem razmeroma dolgem življenju kopičijo
biomaso in tako pomembno prispevajo k slojevitosti gozda. [8]

2.1 Gozdni sloji
Za gozdni ekosistem je značilna slojevitost:
-

gozdna tla z združbo talnih organizmov,

-

podrast, ki jo gradijo mahovi, zelišča, in grmovje,

-

sloj drevesnih krošenj.

V gozdnem ekosistemu je zelo velika rastlinska biomasa, živalska pa je zelo majhna, saj v vseh slojih,
razen v gozdnih tleh prevladujejo primarni proizvajalci. Različni sloji ustvarjajo pestrost habitatov in
omogočajo bivanje različnim vrstam. [8]

Gozdna tla so navadno prekrita z odmrlim listjem, vejicami, drevesnimi panji in odmrlimi drevesi. V in
na gozdnih tleh potekajo procesi razgradnje opada s pomočjo razkrojevalcev (glive, bakterije,
nevrentenčarji). Za glive je značilna vzpostavitev mutualistične povezave z rastlinami. Glive dovajajo
rastlinam vodo z mineralnimi snovmi, ki jih te potrebujejo za proces fotosinteze, rastline pa glivam
hranilne snovi. [8]
Med nevretenčarji v gozdnih tleh živijo deževniki, mokrice, pršice in stonoge.

Na gozdnih tleh, v podrasti, najdemo zajce, srne, lisice, volkove, kune, jazbeca, medveda, risa, gozdne
kure, žabe, močerade, mravlje …
V predelu gozdnih tal je najmanj svetlobe, je topleje, manj vetrovno in najbolj važno.
Rastlinsko združbo podrasti sestavljajo mladice gozdnih dreves, grmi, zelišča, mahovi in praproti.
Rastlinske vrste zeliščne plasti navadno sprejmejo le nekaj odstotkov sončnega sevanja in so
prilagojene na senčne razmere. Nekatere med njimi pa odcvetijo zgodaj spomladi, ko še ni listov v
sloju krošenj. V sloju grmovja je dovolj svetlobe za rast nizkorastočih lesnatih rastlin. Zanje so zelo
pomembne vrzeli v krošnjah, ki omogočajo prodiranje svetlobe in tako ustvarjajo spremenljive
svetlobne razmere v podrasti. Prameni neposredne svetlobe ali sončne lise prispevajo tudi do 80 % vse
svetlobne energije, ki jo prejmejo rastline. [8]
Podrasti so skrivališča, prebivališča in hrana za številne živalske vrste: žuželke, pajke, polže, ptice.
Drevesne krošnje sestavljajo najgostejšo in najdebelejšo plast. Tu je dovolj svetlobe in toplote, zato tu
poteka glavni del primarne produkcije (fotosinteza) in je posledično dovolj hrane. Vode ni veliko, ker
odteče. V krošnjah gozdov zmernega pasu je dovolj hrane za žuželke (objedajo liste, srkajo rastlinske

sokove, plenijo druge žuželke). Žuželke in pajki so hrana nekaterim pticam. Druge ptice se hranijo s
semeni in plodovi. Tu najdemo tudi veverice in polhe, zajedavce (ose šiškarice, klopi). [8]

2.2 Primeri aktivnosti proučevanja biodiverzitete gozda
Kako dijakom približati gozd skozi igro in ob tem vključiti metodo aktivnega učenja? Aktivno učenje
je zagotovo manj formalno, vendar učinkovitejše. Še zmeraj je uveljavljeno vsesplošno prepričanje, da
aktivni pouk predstavlja zgolj eksperimentalno oziroma laboratorijsko delo. Aktivni pouk pa je lahko
tudi izkustveni pouk na terenu ali v učilnici na prostem. Gozd predstavlja vrsto učilnice na prostem, ki
je veliko učiteljev ne izkoristi, kot bi jo lahko. Dijaki z aktivnim raziskovanjem, preučevanjem
rastlinske in živalske biodiverzitete pridobivajo nova spoznanja. [9]
Učna aktivnost učencev je temeljni pogoj za uspešen potek in doseganje ciljev pouka v šoli z vidika
trajnosti in kakovosti znanja. Aktivni pouk je celostni pouk, pri katerem aktivno sodelujejo učenci in
učitelj. Usmerjen je v učenčeve interese ob aktivnem ukvarjanju z določenimi temami in problemi. [10]
Vanj je treba vključevati gibalne, čustveno-doživljajske in umske aktivnosti, ki se morajo ustrezno
upoštevati in prepletati. Vse to je izvedljivo, če poteka aktivni pouk na prostem, npr. pri terenskem
delu.
Za učinkovito in kvalitetno izvajanje pouka je treba vse aktivnosti skrbno načrtovati, pretehtati vse
morebitne pasti in probleme. Aktivni pouk zahteva od dijakov in učitelja več truda in koncentracije.
Dijaki nad aktivnim pristopom pogosto niso navdušeni, saj zahteva od njih večje sodelovanje in stalno
razmišljanje. Učitelj je pri pouku pogosto omejen z zahtevami učnega načrta. Aktivni pouk zahteva
njegovo večjo angažiranost in skrbnejše priprave, od dijakov pa delovno koncentracijo ter stalno
razmišljanje in »tuhtanje«. Oboje je za slednje težko, saj je splošna raven njihovih delovnih navad
nizka. Učitelj tako za uvajanje aktivnega poučevanja oz. dela v razredu potrebuje veliko znanja,
iznajdljivosti, napora in potrpežljivosti.
Med dejavnike, ki s pristopom aktivnega poučevanja pripeljejo do boljših rezultatov, spadajo naslednji:
-

V skupini (razredu) je večja dinamika, saj vključuje timsko delo, in aktivno sodelovanje vseh
udeležencev.

-

Pouk je bolj zanimiv in dinamičen.

-

Med opazovanje in iskanje razlag sta vključena ponavljanje in utrjevanje učne snovi.

-

Dijaki se učijo strategij reševanja problemov in pridobivajo ter razvijajo umske navade. [9]

Na Gimnaziji Celje - Center že vrsto let izvajamo za dijake 1. letnika programa predšolska vzgoja
projekt Igre v gozdu. V izvedbi sodelujemo trije mentorji: profesorica biologije, profesorica, ki poučuje
strokovni modul igre za otroka, in mestni gozdar, ki je gozdni pedagog. Projektni dan je razdeljen na tri
tematske sklope: gozdno pedagogiko, biodiverziteto gozda in gozdne mite v igri. Izvajamo ga v
mestnem gozdu, kjer je urejeno igrišče na gozdni jasi, nedaleč stran pa je hiša na drevesu.
Učna aktivnost učencev je temeljni pogoj za uspešen potek in doseganje ciljev pouka v šoli z vidika
trajnosti in kakovosti znanja. Vse to lahko dosežemo s tem projektom, ki je oblika aktivnega pouka na
prostem. [10]
S skupino v uvodu ponovimo vse teoretično znanje, ki smo ga pridobili pri urah biologije v učilnici.
Temu sledi delo v učilnici na prostem – aktivno učenje. Predstavila bom, kako so dijaki obeh oddelkov
1. letnika v maju2017 spoznali biotsko raznovrstnost gozda.
Najprej smo pogledali, v katerem gozdu smo se nahajali glede na zastopanost drevesnih vrst. Dijaki so
v gozdu prepoznali listnate in iglaste drevesne vrste in ga opredeli kot mešani gozd.
Gozd smo razdelili na gozdne sloje in predstavili značilnosti posameznega. Omejili smo se na abiotske
dejavnike,

ki

bistveno

vplivajo

na

biotsko

raznovrstnost

gozda

(temperatura,

toplota,

svetloba/osvetljenost, količina vode). Dijaki so v različnih predelih gozda opravili meritve temperature
tal, temperaturo na višini 0,5 m in 1,5 m.

Graf 1: Temperatura v posameznih slojih gozda
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Z meritvami so ugotovili (Graf 1), da je v gozdu pri tleh najnižja temperatura in da ta narašča z
oddaljenostjo od tal. Glede na meritve so zaključili, da je v gozdu najtopleje v sloju drevesnih krošenj,
najhladneje pa pri tleh.
Opazovali so tudi osvetljenost gozda. Ugotovili so, da je ta odvisna od plasti in števila dreves na
določenem predelu. Največja je v sloju drevesnih krošenj, najmanjša pa pri tleh. V delu gozda, kjer je
manj dreves, je osvetljenost večja, kjer pa jih je več na določeni površini, je manjša.
Sledilo je ugotavljanje biotske raznovrstnosti v podrasti. Dijaki so z lesenimi palčkami in vrvico
naredili kvadrat v velikosti 1 x 1 m. Znotraj njega so prešteli število rastlin in število različnih vrst
rastlin.
Graf 2: Število rastlin in število različnih vrst rastlin v kvadratih
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Dijaki posameznih skupin so našteli v povprečju okoli 70 rastlin, od teh 5–8 različnih. Kot je razvidno
z Grafa 2, so našli veliko rastlin, vendar malo različnih vrst.
Sledilo je določanje rastlin po slikovnih določevalnih ključih. Dijaki so določili naslednje rastline:
navadni kopitnik, velecvetna zvezdica, navadna kopriva, navadna zajčja deteljica, podlesna vetrnica,
mnogocvetni salomonov pečat, nadlišček, votli petelinček, vraničnik, teloh, preslica, mlade rastline
dreves (bukev, javor, hrast, gaber). Izbirali smo predele gozdnih podrasti, kjer ni bilo praproti.
Dijaki so iz dobljenih rezultatov sklepali, da je v gozdu v tem letnem času raznovrstnost dokaj velika,
saj so v gozdu prevladujoče (dominantne vrste) drevesne vrste, ki močno vplivajo na razporeditev

rastlinskih vrst v podrasti. Drevesne krošnje so že zasenčile gozdna tla, tako povečale vlažnost zraka,
zato smo na gozdnih tleh našli mahove, ni pa bilo rastlinskih vrst, ki potrebujejo veliko svetlobe; te so
že odcvetele zgodaj spomladi.
Dijaki so postali pravi raziskovalci gozda. Zanimalo jih je, kaj bodo našli v listnem opadu – površini
gozdnih tal, zato so na belo krpo stresli nekaj prsti in listnega opada.
Opazovali so živali, ki so se nahajale v prsti in listnem opadu. Ker so bila gozdna tla precej suha, nismo
našli veliko živali. Določili so zgolj mravljo, strigo in pajka. Kočiča so dijaki odkrili pod lubjem
odžaganih debel, ki so ležala na tleh.
Najprej smo določili rastline v podrasti, nato pa še drevesne vrste. Dijaki so dobili nalogo, da v gozdu
poiščejo liste najmanj petih različnih drevesnih vrst. Na otroškem igrišču na gozdni jasi so te liste
položili na tla in jih razvrščali po različnih kriterijih, najprej po listni ploskvi na enostavne (cela,
deljena) in sestavljene. Sledilo je razvrščanje enostavnih listov po listnem robu na cele, nazobčane in
valovite. Na koncu so določili, kateri drevesni vrsti pripada posamezni list. Pomagali so si s slikovnimi
določevalnimi ključi za gozdna drevesa.
Dijaki so v gozdu določili naslednje drevesne vrste: bukev, hrast, javor, gaber, divji kostanj, smreka,
jelka, duglazija in macesen. V gozdu je prevladovala bukev, sledil je javor, med iglavci pa je
prevladovala smreka.
Drevesne vrste se ne razlikujejo samo po obliki listne ploskve, ampak tudi po lubju. Deblo je hrbtenica
drevesa. Je mehansko njegov najmočnejši del drevesa in po njegovih prevajalnih elementih se pretakajo
rastlinski sokovi od korenin proti listom. Pokrito je s skorjo, ki brani notranjost debla pred hitrimi
temperaturnimi spremembami in mehanskimi poškodbami. Deblo je tudi najpomembnejši del drevesa v
lesarstvu, saj iz njega pridobivamo uporabni les. Posekano deblo z odstranjenimi koreninami in vejami
imenujemo hlod. [11]
V prečnem prerezu debla vidimo:
-

lubje, ki je iz notranje plasti – ličje (prevaja sokove in hrano) in zunanje plasti – skorja
(varuje drevo pred zunanjimi vplivi);

-

branike – enoletni prirastek lesa (sestavljata jo kolobar svetlega, spomladanskega lesa in
kolobar poletnega, poznega lesa);

-

letnice – vidno mejo med dvema branikama (razmejuje lanski pozni les od letošnjega
ranega);

-

kambij (tanka plast živih celic, ki tvorijo navznoter celice lesa, navzven pa celice ličja);

-

stržen (sredina debla). [1]

Dijaki so tipali lubje različnih drevesnih vrst in opisali svoja občutja. S papirjem in svinčnikom so
naredili odtis lubja. Vsak dijak je lahko izbral svoje drevo in ga predstavil sošolcem. Moral je pojasniti,
zakaj je izbral določeno drevo. Merili so obseg dreves. Prijeli so se za roke in obdali drevesno deblo.
Ugotavljali so, koliko dijakov je moralo objeti posamezno deblo, da so ga lahko objeli v celoti. Ko so
zaključili merjenje obsega, so ponazorili obseg izmerjenega drevesnega debla, le da so tokrat v krog
vstopili dijaki in šteli, koliko jih je moralo vstopiti v krog, da so to izvedli.
V naslednji dejavnosti so primerjali storže duglazije in smreke, na koncu pa še lastnosti listov – iglic.
Dijaki so bili navdušeni nad vonjem iglic duglazije, saj če te stremo s prsti, vonjamo eterična olja, ki
imajo prijeten osvežilni vonj po citrusih.
Sledilo je nabiranje plodov različnih drevesnih vrst. Ko so jih nabrali, so jih opazovali in primerjali
med seboj. Plodove posamezne drevesne vrste so lahko razvrščali po velikosti, npr. smrekove storže.
S pomočjo teoretičnih osnov, ki so se jih naučili pri naravoslovju za otroke, so razvrščali plodove po
različnih naravoslovnih postopkih (zaznavanje, razvrščanje, primerjanje, uvrščanje, urejanje, sklepanje
...)
V gozdu pa niso samo rastline, ampak tudi različne živali, ki živijo v posameznih habitatih. Dijaki so
ob shemi drevesa določali življenjski prostor nekaterih najbolj znanih gozdnih prebivalcev (divja
svinja, zajec, srna, sova, žolna, detel, sinica, veverice, polh, polž, žaba, močerad, kuna …).
Ob zaključku dejavnosti spoznavanja biotske raznovrstnosti gozda so dijaki zaprli oči in se prepustili
zvokom gozda. Ob poslušanju so šteli, koliko ptic se je oglašalo. Našteli so med 5 in 8 različnih
zvokov. Nad to sprostitveno dejavnostjo so bili navdušeni. Možno jo je nadgraditi s prepoznavanjem
ptičjih zvokov s posnetki.

2.3 Gozdna pedagogika
Gozdna pedagogika je veda o vzgoji in izobraževanju na temo gozda. Njen cilj je zbližati človeka in
naravo. Temelji na izkustvu: doživeti gozd, naravo s čuti in čustvi. Gozd je treba začutiti in doživeti z
vsemi čuti: ga poslušati, videti, tipati, vonjati, marsikaj v njem okušati. [12]
Gozd je izraz, s katerim je predstavljeno življenje v njem, gozdni ekosistem. Gozdarji se trudijo z
dejavnostmi gozdne pedagogike razveseliti predšolske otroke in vplivati na njihovo dojemanje narave
ne samo z glavo, temveč tudi z rokami, vse pa naj bi segalo tudi do srca. Čustva so pomemben del
učenja. [13]

Gozdna pedagogika mora vključevati aktivna opazovanja in doživljanja otrok, saj se le tako lahko
povežejo z otrokovim učenjem in razvojem. To pa vključuje različne aktivnosti, od plezanja,
bingljanja, pogovorov, smeha, tekanja, vpitja, opazovanja, nabiranja in poskušanja plodov … [14]

3. Gozd – vir energije
3.1 Fotosinteza in pretok energije
Energija je sposobnost snovi, telesa ali sistema, da opravi delo ali povzroči spremembo. Poznamo dve
osnovni obliki energije. Kinetična je energija gibanja in se prenaša med snovmi ali objekti. Tudi toplota
je kinetična energija, ki nastane zaradi gibanja molekul. Druga oblika energije je potencialna, ki jo ima
snov zaradi svoje lege ali zgradbe. Kemijske vezi med atomi v molekuli predstavljajo potencialno
energijo, ki jo imenujemo kemijska energija.
Prvi zakon termodinamike pravi, da se energija ne ustvari in se ne uniči, temveč se pretvarja iz ene
oblike v drugo. [3]
Glede na preoblikovanje energije iz njene izvirne do končne uporabne oblike razlikujemo primarno,
sekundarno, končno in uporabno obliko energije oziroma njene nosilce. [15]
Biomasa je masa organskega izvora (snovi rastlinskih in živalskih organizmov ter nedavno odmrlih
organskih snovi). Spada v primarno, drva pa v končno obliko energije.
Najbolj razširjen nosilec biomase za pridobivanje energije je les in produkti iz lesa (trdi nosilci
energije). Biomasa nastaja s fotosintezo. [15]
Vsako živo bitje potrebuje organske snovi kot gradbeni material za izgradnjo lastnega telesa in kot vir
energije za opravljanje celičnega dela. Heterotrofni organizmi (človek, živali, glive) sami ne morejo
predelovati anorganskih snovi v organske, zato morajo iz okolja sprejemati že narejene organske snovi
Ljudje in mnogi drugi organizmi (potrošniki) smo odvisni od sončne energije, ki jo rastline spremenijo
v kemijsko energijo organskih snovi. Z razgradnjo teh snovi pridobijo energijo, sprejete organske snovi
pa so tudi surovina za izdelavo lastnih organskih molekul. [16]
Avtotrofi kot vir energije za sintezo organskih snovi uporabljajo prosto energijo, ki se sprosti pri
kemičnih reakcijah (kemoavtotrofi), ali pa svetlobno energijo (fotoavtotrofi). [16]
Fotoavtotrofi (zelene rastline od enoceličnih alg do orjaških dreves) pridobijo energijo iz okolja, od
sonca. V celicah zelenih rastlin se pretvori v kemijsko obliko – ATP, ki skupaj z encimi omogoči
nastanek sladkorjev. Rastlina izdela sladkorje iz ogljikovega dioksida (CO2) in vode (H2O). Proces

nastajanja sladkorjev sončno energijo se imenuje fotosinteza in je zelo pomembna pretvorba energije in
snovi v živih sistemih.
V rastlinah in tudi v drevesnih vrstah poteka fotosinteza v kloroplastih (celični organeli), ki jim daje
zeleno barvo barvilo klorofil.
Fotosinteza poteka v dveh stopnjah:
-

Prva stopnja so od svetlobe odvisne reakcije, med katerimi se svetloba pretvori v kemijsko
energijo ATP.

-

V Calvinovem ciklu se ogljikov dioksid reducira in pretvori v ogljikov hidrat. Pretvorbo
omogočajo snovi in ATP, nastale med prvo stopnjo fotosinteze. Te reakcije so od svetlobe
odvisne samo posredno, saj ne morejo potekati, če ni na voljo ATP in snovi, nastalih v
svetlobnih reakcijah fotosinteze.

Fotosinteza je najučinkovitejša, če je rastlina obsijana z dovolj svetlobe, ki mora vsebovati modri in
redeči del vidnega spektra. Iz okolja mora dobiti dovolj CO2, da ga lahko reducira v sladkor.
Ker pogoji za rast niso vedno idealni, tudi fotosinteza ni vedno najučinkovitejša. Rastline v podrasti so
zasenčene z drevesnimi krošnjami, ki prestrezajo svetlobo in v svojih listih absorbirajo precej svetlobe,
zato je učinkovitost fotosinteze v podrasti nižja. Da bi te rastline dobile dovolj svetlobe in se primerno
razvile, se pričnejo razvijati že zgodaj spomladi, ko drevesa še niso olistana in je svetlobe več. Nato
čim hitreje zrastejo in zacvetijo ter tako pripravijo novo generacijo plodov.
Na hitrost fotosinteze vplivajo:
-

kakovost in količina svetlobe,

-

temperatura,

-

koncentracija CO2. [3]

Drevesa so velik CO2 dioksida in sprosti 9,4 m3 kisika.
Energija, shranjena v molekulah organskih spojin, prihaja od sonca. V ekosistem vstopi kot svetloba in
ga zapusti kot toplota, vmes se pretvori v kemično energijo, ki omogoča potek življenjskih procesov.
V fotosintezi nastajajo organske snovi in kisik, v celičnem dihanju pa se porabljajo.
Drevesa in ostale zelene rastline v gozdu so proizvajalci hranilnih snovi in kisika za vsa živa bitja v tem
ekosistemu. Organske snovi, ki nastanejo pri fotosintezi, in mineralne snovi iz tal izrabijo za rast.
Poveča se njihova biomasa. Hkrati pa se v njihovih celicah v procesu celičnega dihanja sprošča
energija za opravljanje celičnega dela, zato je v njihovem prirastku manj organskih snovi, kot jih
zgradijo pri fotosintezi.

Rastlinska biomasa je hrana heterotrofnim organizmom. Hranilne snovi uporabijo kot vir energije in za
rast (vir hranilnih snovi).
Biomasa heterotrofov (rastlinojedci, mesojedci) se nikoli ne poveča za toliko, kot je znašala masa
hrane, ki so jo pojedli. Delež energije, ki ga organizmi lahko izkoristijo za rast, je pri različnih
organizmih različen. Ptiči in sesalci izkoristijo le nekaj odstotkov energije, saj je ogromno porabijo za
vzdrževanje stalne telesne temperature. [16]
Kopenske rastline na leto proizvedejo približno 60 milijard ton biomase, kopenski rastlinojedci pa letno
pojedo manj kot šestino te količine. Rastlinojedci jim ne predstavljajo velike nevarnosti, saj njihov
število ni omejeno le s količino rastlinske hrane, temveč tudi z drugimi dejavniki (vlažnost,
temperatura, plenilci, zajedavci). Tudi rastline so razvile obrambne mehanizme (trni, strupene in
neužitne snovi). [16]
Različne rastline shranjujejo v svoji biomasi različne deleže sončne energije. Travniki shranjujejo 0,3
%, koruza, 3,2 %, sladkorna pesa 5,4 %, gozdovi 0,55 %. [15]

Dijaki so na konkretnih primerih spoznavali prenos energije v gozdu.
Primer: Leska v procesu fotosinteze v kloroplastih iz CO2 in H2O s pomočjo sončne svetlobe proizvaja
glukozo (shranjena kemična energija) in kisik. Del glukoze porabi za rast in izgradnjo celic, del za
celično dihanje (prenos kemične energije na ATP in sproščanje kot toplota, ki izstopi iz ekosistema),
preostanek pa shranjuje v različnih delih organizma in v plodovih (v obliki škroba). V samem procesu
fotosinteze se sončna energija pretvori v kemično, ta pa v procesu celičnega dihanja v ATP in toploto.
S plodovi leske se prehranjuje veverica, ki dobi kemično energijo, vezano v organskih molekulah. Del
te energije porabi za rast, del za celično dihanje (pretvorba v ATP in toploto), del pa je izloči z iztrebki.
Z veverico se prehranjuje lisica, ki podobno kot veverica troši kemično energijo, ki jo je dobila s hrano:
del je porabi za celično dihanje in vzdrževanje stalne telesne temperature, del za rast, del pa je izloči z
iztrebki.

3.2 Kroženje snovi v gozdu
V gozdnem ekosistemu ves čas tečeta dva procesa, ki sta neločljivo povezana: kroženje snovi in pretok
energije.

V procesu kroženja snovi kemični elementi krožijo med biotskimi in abiotskimi sestavinami okolja.
Avtotrofi spremenijo anorganske snovi v organske, z njimi pa se ranijo heterotrofi. Razkrojevalci
spremenijo organske molekule v ekosistemu v anorganske in jih vrnejo v krog.
Kroženje snovi in pretok energije sta neločljivo povezana s spreminjanjem snovi in pretvarjanjem
energije, ki poteka v živih bitjih. Pri pretvorbah se velik del energije porazgubi v okolje kot toplota,
preostanek pa se porabi za opravljanje biološkega dela in za rast. Razkrojevalci razkrojijo organske
snovi, iz katerih so zgrajena živa bitja. Pri razgradnji organskih snovi se v okolje sprosti vsa energija, ki
je bila shranjena v organskih molekulah organizmov v času življenja. [5]
Gozd je dinamičen ekosistem, v katerem se stalno dogajajo spremembe. Spreminjata se biodiverziteta
in življenjsko okolje. Tudi živa bitja v gozdu spreminjajo svoje živo in neživo okolje. Mahovi na
gozdnih tleh zadržujejo veliko vlage, zato voda s površine odteka počasneje in je erozija tal manjša.
Prst je boljša in v njej rastline dobro uspevajo, med mahovi pa živi veliko različnih živali.
Dijaki so v gozdu iskali primere prehranjevalnih ravni (verige) in jih povezovali v prehranjevalne
splete. Ob vsaki prehranjevalni verigi so pojasnili pomen posameznega organizma za kroženje snovi in
pretok energije v gozdu.

3.3 Gozd – vir energije
Izkoristek pretvorbe sončne energije v energijo biomase pri drevesih določa tudi kurilno vrednost
(kurilnost) posamezne drevesne vrste. Kurilnost goriva je toplotna energija, ki se sprosti pri popolnem
zgorevanju enote mase goriva.

V gozdu predstavlja les glavni vir energije.
Na njegovo kurilnost vplivajo:
-

vsebnost vode (razmerje med maso vode in skupno maso lesa in vode);

-

vlažnost lesa (razmerje med maso vode in maso popolnoma suhega lesa);

-

gostota lesa (gostota lesnih vlaken);

-

vrste in deli lesa.

Dijaki so na spletnih virih pri uri biologije poiskali podatke o kurilnih vrednostih posameznih drevesnih
vrst. Ugotovili so, da se te vrednosti med posameznimi drevesnimi vrstami razlikujejo, vendar
bistvenih odstopanj ni. Drevesne vrste z večjo trdoto imajo večjo kurilno vrednost.
Ugotavljali so prednosti uporabe lesne biomase v primerjavi z drugimi viri energije.

Prednosti izkoriščanja lesne biomase so številne: lesna biomasa je obnovljiv vir energije, prispeva k
nujnemu čiščenju gozdov, zmanjšuje onesnaževanje (manjša raba fosilnih goriv), denar za nakup
goriva ostaja doma in zagotavlja razvoj podeželja.
Slabosti izkoriščanja biomase so predvsem vse tiste, ki pestijo tudi vse druge obnovljive vire energije:
-

visoka cena tehnologije,

-

ljudje se še ne zavedajo pomena obnovljivih virov energije.

Gozd je tudi velik vir energije, ki je shranjena v gozdnih plodovih. Nabiralništvo je sestavni del
človeške družbe že od njenih začetkov. Nekoč je imelo velik pomen za preživetje ljudi, danes pa se je
tamočno zmanjšal. Kljub temu ima še vedno pomembno vlogo predvsem z rekreacijskega vidika in kot
dopolnilni vir zaslužka. Nabiralniška vloga zadovoljuje potrebe ljudi po gozdnih sadežih (borovnice,
kostanj, maline, gobe, brusnice), zdravilnih zeliščih, medu, okrasnem zelenju, drevesnih storžih, vejah
…
Vir energije v gozdu predstavlja tudi divjad, to so vsi prostoživeči sesalci in ptice, katerih meso
uporabljamo v prehrani. Med divjad ne štejejo živali, ki so zaščitene in se le občasno izvaja odstrel v
manjših količinah (medved, volk, ris). Za divjad skrbijo upravitelji lovišč, upravljanje pa določa Zakon
o divjadi in lovstvu. Zakon tudi določa, katere živali sodijo med divjad. Odstrel divjadi izvajajo lovci.

3.4 Trajnostni razvoj
Trajnostni razvoj govori o razvoju človeške družbe in opominja na nevarnosti zaradi izčrpavanja
naravnih virov in onesnaževanja okolja. Je neposredno povezan s človekom, saj zadovoljuje potrebe
človeštva danes, ne da bi ogrožali prihodnje rodove. Z ohranjanjem narave in biološke pestrosti je
povezan le posredno.
Posebej pomembna je trajnostna raba obnovljivih energijskih virov. V gozdu izkoriščamo les. Če ga
želimo trajnostno izkoriščati, je treba posekati le toliko dreves, kot jih priraste na leto. Pretirana sečnja
ni trajnostna raba naravne dobrine, kar so kmetje in lastniki gozdov v preteklosti dobro vedeli.
Dijaki so po spletnih virih proučili podatke o letnih prirastkih lesa. Leta 2015 je bil ta 8,6 milijona m3,
od tega je bilo posekanega 6,03 milijona m3 lesa (65,5 iglavci, 35 % listavci). V letu 2016 je bil letni
prirastek 8,67 milijona m3, od tega je bilo posekanega 1,8 milijona m3 lesa (56 % iglavci, 45 %
listavci).

3.5 Recikliranje starega papirja

K ohranjanju gozdov prispeva tudi zbiranje in recikliranje že uporabljenega papirja. Predvsem zato, da
drevesne vrste ohranjamo za pridobivanje novega papirja.
Recikliranje 1 tone (0,91 t) papirja prihranimo 17 odraslih dreves, 7000 litrov (26 m3) vode, 2,3 m3
prostora na odlagališču, 320 l nafte, in 4.100 kWh (15 GJ) električne energije.
Tudi na Gimnaziji Celje - Center se trudimo, da bi prispevali k ohranjanju drevesnih vrst in tako
gozdov., zato že vrsto let zbiramo star papir.
V šolskem letu 2015/2016 smo zbrali 5918 kg starega papirja, v šolskem letu 2016/2017 pa 5940 kg.
Tako smo vsako šolsko leto ohranili več kot 100 dreves. Ker pa na šoli uporabljamo ekološke
proizvode (toaletni papir), tudi tako vsako leto ohranimo še dodatno število dreves, več kot 15.
Ekološki ali reciklažni papir izdelujejo izključno iz odpadnega papirja, ki obsega industrijske odplake
in odpadni papir. Reciklažni papir je bolj grob, sivkaste ali rjavkaste barve, vendar uporaben v številne
namene.
Papir je možno reciklirati štiri- do šest krat. Pri tem se porabi 64 % manj energije in do 50 % manj vode
kot za izdelavo enake količine papirja iz lesa.

4. Sklep
Gozd je kompleksen ekosistem, ki predstavlja življenjsko okolje številnim rastlinskim in živalskim
vrstam ter glivam. V gozdu teče dinamično ravnovesje, ki zagotavlja njegovo obstojnost. Omogoča mu
prilagajanje različnim spremembam.
Dijaki so se pri rednih urah biologije seznanili s teoretičnimi osnovami pretoka energije in kroženja
snovi, v gozdu pa so skozi igro spoznavali abiotske dejavnike in biotsko raznovrstnost. Gozd jim je
predstavljal učilnico na prostem, ki so jo aktivno dojemali z različnimi čutili (vid, tip, sluh, voh). Pri
tem so bile vključene številne aktivnosti.
Pri delu s spletnimi viri so spoznavali pomen ohranjanja gozdov z vidika pretoka energije in kroženja
snovi. Spoznali so, da človeku nudi različne vire energije: kot les mu predstavlja vir toplotne energije,
pridelki in divjad v gozdu so vir kemične energije, nudi pa tudi hranilne snovi, je prostor za sprostitev,
rekreacijo in pomirjanje.
Spoznali so pomen trajnostne rabe obnovljivih virov energije.
Med drugim so tudi ugotovili, da so z gozdovi povezana številna mitološka bitja (bogovi, vile, palčki,
duhovi, škrati), ki jih obravnava zlasti ljudsko slovstvo.
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