Ob mednarodnem dnevu gozdov, 21 marec 2021

Pred 12 leti je generalna skupščina OZN razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov.
Gotovo ni potrebno razlagati zakaj ali zakaj gozdovi, ali zakaj 21. marec.
Pomen gozdov za človekovo blagostanje so poznali vsi narodi v vseh časovnih obdobjih. Eni
so se tega naučili od drugih eni pa na lastnih dejanjih. Posledice slednjih so bile občutne in
vseobsegajoče. Kjer je gozd izginil na velikih površinah se je življenje korenito spremenilo,
ljudje so se umaknili, selili, iščoč rodovitno prst, vodne vire, dober zrak zase, za živino in za
pridelavo hrane ter obleke.
Kaj nam pomeni gozd žal začutimo šele takrat, ko ga več ni, ko nam ne daje več svojih darov.
21. marec je prvi pomladanski dan in s tem idealen za pogled v prihodnost lastnega okolja.
Tudi zima je lep letni čas, toda pomlad prinese novo življenje, prinese zeleno barvo v nešteto
odtenkih, prinese optimizem in zdravje. Ali ni torej 21. marec pravi dan, da se zahvalimo oz
.zahvaljujemo gozdovom za vse kar naredijo za nas:








ko nam dajejo hrano, energijo in delovna mesta;
ko nam shranjujejo ogromne količine vodnih izvirov, izvirov čiste in žive vode;
ko nam shranjujejo ogromne količine CO2;
ko nam ustavijo veter in posrkajo vso nesnago iz zraka,
ko nam blažijo stres, umirijo duha, zbistrijo misli, rodijo ideje…;
ko nas napolnijo z novo energijo, ker vemo, da so tukaj, da so vse naokoli nas, ker tu
smo mi doma;
ko nam dajejo občutek, da smo povezani z nečim velikim, večjim od nas samih.

Morda niste vedeli, v marcu si sledijo kar trije mednarodni dnevi močno povezanih vsebin:




3. marec mednarodni dan divjih živali,
21. marec mednarodni dan gozdov,
22. marec mednarodni dan voda.

Letošnje leto praznujemo dan gozdov pod geslom: »Obnova in nega gozdov - Pot do zdravja
in dobrega počutja«
V originalu: »Forest restoration – A path to recovery and well- being«

Stanje gozdov v svetu ni rožnato. Našo generacijo zaznamuje nenehno zmanjševanje gozdnih
površin na Zemlji. Podatki o krčitvah gozdov so zelo različni in so po svetu zaviti v celofan,
zato že uradni podatki zelo skrbijo.
Poročilo FAO razkriva, da se je hitrost krčenja gozdov na svetu v zadnjem desetletju
zmanjšala iz 8,3 mio ha/leto na »samo« 5,2 mio ha/leto. Se vam zdi to vesela novica? »Samo
2 in pol Slovenije na leto!? Morda, če pomislimo, da je še pred 40 leti izginilo 50 mio ha gozdov
na leto. (25 Slovenij !!).
Takšna je danes povečini pot do izgube gozdnih površin:
več hrane - več mesa – več krme -– več zemlje - manj gozdov.
Leto 2020 je bilo sanjsko leto za naravo in tudi za gozdove. Sečnja se je ustavila, zrak se je
očistil, ljudje so množično iskali tolažbo in sprostitev pred pandemijo v sprehodih skozi gozd.

Iz vsega tega kaosa v preteklem letu se je rodila ideja »Zdravi gozdovi – zdravi ljudje«.
Gozdna terapija, gozdna kopel (Shinrin Yoku), dar bogov za ljudi, pljuča sveta, gozdsuperorganizem, to so izrazi ki so obletavali prebivalstvo v času pandemije. Ja, to je gozd:
prakrajina, najbolj ohranjen naraven ekosistem na našem planetu, kjer se nenehno rojeva
novo življenje, ki povečuje biološko pestrost ter ravnotežje v naravi.
Vse, kar potrebuje gozd od ljudi je spoštovanje. Ko vstopamo vanj, ko delamo v njem, se
spomnimo, da smo gostje. Gozd ne sme biti smetiščna jama ali poligon motorjev z notranjim
zgorevanjem.
Samostojna Slovenija je v lanskem letu kljub nenormalnim razmeram zabeležila največji
obseg obnove gozdov. Obnovili smo 1100 ha površin z okoli 1, 2 mio sadik in 19 drevesnimi
vrstami na mestih, kjer so ujme zadnjih let uničile gozdne sestoje.
Na mariborskem gozdnogospodarskem območju smo pri tem imeli eno ključnih vlog. Za
obnovo nego in varstvo gozdov smo samo v lanskem letu obračunali in izplačali subvencije
za prej omenjena dela skupaj z materiali v rekordnem znesku skoraj 1. mio € (935.000€).
Zasluge za to imajo predvsem vsi skrbni lastniki gozdov, ki povečini sami opravijo vsa
potrebna dela v svojem gozdu in revirni gozdarji, kot njihovi neposredni svetovalci.
To delo je bilo opaženo tudi v evropskih vrhovih. Projekt »Obnova gozdov po ujmah« v
Sloveniji je eden od 20 finalistov za navdihujoče projekte podeželja ( Rural inspiration Awards)
v letu 2021.
Kar se gozdov v Sloveniji tiče, smo na dobri poti. Še vedno z gozdovi gospodarimo trajnostno,
naravi prijazno in v korist blaginje ljudi.
Poskrbeli smo za naravo, za gozd, dajmo poskrbeti še drug za drugega – skupaj smo!
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