SPREMLJANJE STANJA
URBANIH GOZDOV
EMoNFUr LIFE+ LIFE10ENV/IT 399
 Spremljanje kakovos zraka in padavin

Območje »Gameljne«

Merjenje in spremljanje depozitov, predvsem dušikovih in žveplovih spojin, ki so antropogenega izvora in
posledica onesnaževanja zraka, omogoča neposredno oceno vnosa snovi v gozd in izračun kri čnih vrednos , ki
jih gozd in rastline v njem še prenesejo.
Spremljanje koncentracije ozona s pasivnimi vzorčevalniki skupaj z avtomatskimi meteorološkimi postajami dajo
poleg popisa poškodb na rastlinah objek vno sliko koncentracije in ak vnega delovanja ozona v gozdu. S
pridobljenimi podatki bomo lahko tudi kvan ta vno ovredno li pozi vno delovanje urbanega gozda na njegove
obiskovalce.
Kakovost zraka spremljamo tudi z analizo tkiv določenih vrst mahov. Večina mahov ima slabo razvit koreninski
sistem in zaradi tega sprejemajo večino hranil in vode po celotni površini.

Peri‐urbani (primestni) gozdovi pri
Gameljnah so pomembni, ker
prebivalcem mesta omogočajo s k z
naravo, mir, spros tev, estetski
užitek, prostor za rekreacijo. Hkra
so
gozdovi naravni filter za
onesnažila, hrup, blažijo erozijske
procese in posledice izrednih
vremenskih pojavov, varujejo vodne
vire in predstavljajo habitat različnim,
tudi redkim oziroma zavarovanim
rastlinskim in živalskim vrstam.

 Spremljanje kakovos in količine vodotokov

Gozd s svojimi gos mi krošnjami, listnim opadom, gozdnimi tlemi ter globokimi koreninskimi sistemi odločilno
vpliva na kakovost vode, uravnavanje odtoka in ohranjanje stabilnos tal v povodjih. Upravljanje z urbanimi
gozdovi vključuje gospodarjenje z gozdovi z namenom varovanja, obnavljanja in ohranjanja kvalitete in količine
vode, pretokov ter celotnih povodij. Hidrološke raziskave v urbanih gozdovih vključujejo spremljanje vodne
bilance gozda, vodostajev in pretoka, kakovos vode v potoku, sproščanja sedimentov, idr.
Spremljanje pestros rastlinskih in živalskih vrst
Gozdne rastline in živali so ključna sestavina gozdov, ki nam zaradi povezanos z drugimi sestavinami gozdnih
ekosistemov omogočajo ugotavljanje splošnega stanja v gozdnem in širšem okolju. Vrstna sestava in razmerje
med vrstami so pomembni elemen , na osnovi katerih vredno mo in spremljamo biotsko raznovrstnost gozdnih
ekosistemov. Posebna pozornost je namenjena invazivnim vrstam in vplivom podnebnih sprememb.
Gozdna inventura in analiza ras gozdnega drevja
Cilj gozdne inventure je ugotovi , ali je gozd vitalen in temu primerno tudi raste, ali je ustrezna drevesna sestava
in ali so deleži različno starih dreves ustrezno razporejeni. Prav tako z gozdno inventuro pridobimo za lastnika
gozda pomemben podatek o lesni zalogi dreves.
Debelinski prirastek drevesa merimo na dva različna načina – z elektronskimi dendrometri in s pomočjo izvrtkov,
ki jih s posebnim votlim svedrom vzamemo iz debla. Z dendrometri zaznamo spremembe v debelinski ras
dreves in jih povežemo z okoljskimi razmerami, ki vplivajo na rast (npr. suša). Izvrtki so posebej uporabni za
analizo odziva dreves na različne okoljske dejavnike in omogočajo vpogled v dolgoročno dinamiko ras dreves.

Cilji projekta EMoNFUr
 Testno

Spremljanje bolezni gozdnega drevja ter pregled zdravja drevja
Zdravje drevja je v urbanem okolju še posebno pomembno, saj so bolna drevesa lahko za človeka nevarna. Pri
trohnečem drevesu se veje pogosto odlomijo ali se drevo zaradi trohnečega debla ali korenin ob močnem vetru
podre. Bolezni drevja povzročajo ogromne množice škodljivih gliv, tudi številne žuželke lahko drevje poškodujejo,
mu kvarijo videz ali zmanjšujejo njegovo vitalnost.

Projektni partnerji:

V sodelovanju z:

Sofinancerji:

Evropska

Kontakt:

Komisija
Gozdarski inš tut Slovenije

Mestna občina
Ljubljana

Večna pot 2, Ljubljana
T: 01/ 200‐78‐00
E: info@gozdis.si
S: www.emonfur.eu
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V urbaniziranih okoljih je jakost
dejavnikov, ki nega vno vplivajo
na gozdni ekosistem, veliko večja
kot v gozdovih zunaj naseljenih
območij. Dolgoročno spremljanje
stanja urbanih gozdov je zato
pomembno za ohranjanje in
upravljanje teh gozdov.

spremljanje stanja
urbanega in peri‐urbanega
gozda na pilotnih območjih v
deželi Lombardiji in v Sloveniji;
 Zasnova mreže za stalno
spremljanje stanja urbanih in
peri‐urbanih gozdov v deželi
Lombardiji in v Sloveniji;
 Prvi predlog vzpostavitve
usklajenega spremljanja stanja
urbanih in peri‐urbanih gozdov
za Evropo;
 Analiza ekosistemskih storitev,
ki nam jih nudijo urbani in peri‐
urbani gozdovi v deželi
Lombardiji in v Sloveniji;
 Ozaveščanje javnos o
pomembnos spremljanja
stanja urbanih in peri‐urbanih
gozdov in njihovi vlogi pri
blaženju posledic podnebnih
sprememb.

SPREMLJANJE STANJA
URBANIH GOZDOV
EMoNFUr LIFE+ LIFE10ENV/IT 399
 Spremljanje kakovos zraka in padavin

Območje »Rožnik«

Merjenje in spremljanje depozitov, predvsem dušikovih in žveplovih spojin, ki so antropogenega izvora in
posledica onesnaževanja zraka, omogoča neposredno oceno vnosa snovi v gozd in izračun kri čnih vrednos , ki
jih gozd in rastline v njem še prenesejo.
Spremljanje koncentracije ozona s pasivnimi vzorčevalniki skupaj z avtomatskimi meteorološkimi postajami dajo
poleg popisa poškodb na rastlinah objek vno sliko koncentracije in ak vnega delovanja ozona v gozdu. S
pridobljenimi podatki bomo lahko tudi kvan ta vno ovredno li pozi vno delovanje urbanega gozda na njegove
obiskovalce.
Kakovost zraka spremljamo tudi z analizo tkiv določenih vrst mahov. Večina mahov ima slabo razvit koreninski
sistem in zaradi tega sprejemajo večino hranil in vode po celotni površini.

Urbani
gozdovi
Rožnika
so
pomembni, ker prebivalcem mesta
omogočajo neposreden s k z naravo,
mir, spros tev, estetski užitek,
prostor za rekreacijo. Hkra so
gozdovi naravni filter za onesnažila,
hrup, blažijo erozijske procese in
posledice
izrednih
vremenskih
pojavov, varujejo vodne vire in
predstavljajo habitat različnim, tudi
redkim
oziroma
zavarovanim
rastlinskim in živalskim vrstam.

 Spremljanje kakovos in količine vodotokov

Gozd s svojimi gos mi krošnjami, listnim opadom, gozdnimi tlemi ter globokimi koreninskimi sistemi odločilno
vpliva na kakovost vode, uravnavanje odtoka in ohranjanje stabilnos tal v povodjih. Upravljanje z urbanimi
gozdovi vključuje gospodarjenje z gozdovi z namenom varovanja, obnavljanja in ohranjanja kvalitete in količine
vode, pretokov ter celotnih povodij. Hidrološke raziskave v urbanih gozdovih vključujejo spremljanje vodne
bilance gozda, vodostajev in pretoka, kakovos vode v potoku, sproščanja sedimentov, idr.
Spremljanje pestros rastlinskih in živalskih vrst
Gozdne rastline in živali so ključna sestavina gozdov, ki nam zaradi povezanos z drugimi sestavinami gozdnih
ekosistemov omogočajo ugotavljanje splošnega stanja v gozdnem in širšem okolju. Vrstna sestava in razmerje
med vrstami so pomembni elemen , na osnovi katerih vredno mo in spremljamo biotsko raznovrstnost gozdnih
ekosistemov. Posebna pozornost je namenjena invazivnim vrstam in vplivom podnebnih sprememb.
Gozdna inventura in analiza ras gozdnega drevja
Cilj gozdne inventure je ugotovi , ali je gozd vitalen in temu primerno tudi raste, ali je ustrezna drevesna sestava
in ali so deleži različno starih dreves ustrezno razporejeni. Prav tako z gozdno inventuro pridobimo za lastnika
gozda pomemben podatek o lesni zalogi dreves.
Debelinski prirastek drevesa merimo na dva različna načina – z elektronskimi dendrometri in s pomočjo izvrtkov,
ki jih s posebnim votlim svedrom vzamemo iz debla. Z dendrometri zaznamo spremembe v debelinski ras
dreves in jih povežemo z okoljskimi razmerami, ki vplivajo na rast (npr. suša). Izvrtki so posebej uporabni za
analizo odziva dreves na različne okoljske dejavnike in omogočajo vpogled v dolgoročno dinamiko ras dreves.

Cilji projekta EMoNFUr
 Testno

Spremljanje bolezni gozdnega drevja ter pregled zdravja drevja
Zdravje drevja je v urbanem okolju še posebno pomembno, saj so bolna drevesa lahko za človeka nevarna. Pri
trohnečem drevesu se veje pogosto odlomijo ali se drevo zaradi trohnečega debla ali korenin ob močnem vetru
podre. Bolezni drevja povzročajo ogromne množice škodljivih gliv, tudi številne žuželke lahko drevje
poškodujejo, mu kvarijo videz ali zmanjšujejo njegovo vitalnost.

Projektni partnerji:

V sodelovanju z:

Sofinancerji:

Evropska

Kontakt:

Komisija
Gozdarski inš tut Slovenije

Mestna občina
Ljubljana

Večna pot 2, Ljubljana
T: 01/ 200‐78‐00
E: info@gozdis.si
S: www.emonfur.eu
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V urbaniziranih okoljih je jakost
dejavnikov, ki nega vno vplivajo
na gozdni ekosistem, veliko večja
kot v gozdovih zunaj naseljenih
območij. Dolgoročno spremljanje
stanja urbanih gozdov je zato
pomembno za ohranjanje in
upravljanje teh gozdov.

spremljanje stanja
urbanega in peri‐urbanega
gozda na pilotnih območjih v
deželi Lombardiji in v Sloveniji;
 Zasnova mreže za stalno
spremljanje stanja urbanih in
peri‐urbanih gozdov v deželi
Lombardiji in v Sloveniji;
 Prvi predlog vzpostavitve
usklajenega spremljanja stanja
urbanih in peri‐urbanih gozdov
za Evropo;
 Analiza ekosistemskih storitev,
ki nam jih nudijo urbani in peri‐
urbani gozdovi v deželi
Lombardiji in v Sloveniji;
 Ozaveščanje javnos o
pomembnos spremljanja
stanja urbanih in peri‐urbanih
gozdov in njihovi vlogi pri
blaženju posledic podnebnih
sprememb.

SPREMLJANJE STANJA
URBANIH GOZDOV
EMoNFUr LIFE+ LIFE10ENV/IT 399

O PROJEKTU

Spremljanje vodá v urbanem gozdu
Gozd s svojimi gostimi krošnjami, listnim
opadom in gozdnimi tlemi uravnava
količino vodnih virov ter kot naravni filter
za onesnažila ohranja kakovost vode.
Spremljanje depozitov in talne raztopine,
predvsem dušikovih in žveplovih spojin, ki so
antropogenega izvora in posledica
onesnaževanja zraka, omogoča neposredno
oceno vnosa snovi v gozd in izračun kritičnih
vrednosti, ki jih gozd in rastline v njem še
prenesejo.
Spremljanje depozitov in talne raztopine
obsega: merjenje količine, pH,
elektroprevodnosti, alkalitete, raztopljenega
organskega ogljika, skupnega dušika, Cl-, NO2-,
NO3-, PO43-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+ in
Mg2+. Tako lahko ovrednotimo pozitiven vpliv
gozda na življenje v mestu in njegovi okolici, ki
poleg kakovosti zraka vpliva tudi na boljšo
kakovosti vode oziroma podtalnice.

Projektni partnerji:

V sodelovanju z:

Sofinancerji:
Evropska Komisija
Mestna občina
Ljubljana
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Projekt EMoNFUr, ki ga v
Sloveniji izvaja Gozdarski
inštitut Slovenije, je nastal
z namenom vzpostavitve
mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih
gozdov v italijanski deželi
Lombardiji in v Sloveniji.
Namen projekta je meščanom, lokalnim interesnim
skupinam in drugim déležnikom v Sloveniji podrobneje predstaviti urbane
gozdove ter povečati ozaveščenost o vlogi gozdov
pri blažitvi posledic podnebnih sprememb.

Kontakt:
Daniel Žlindra
Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2, Ljubljana
T: 01/ 200-78-00
E: info@gozdis.si
S: www.emonfur.eu
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O PROJEKTU

Ohranjanje poplavnih logov
Poplavni logi so življenjski prostor redkih
rastlin in številnih gliv, ptic in drugih živih
bitij ter dragocen element krajine s
pomembno varovalno vlogo za
zadrževanje visokih voda. Hkrati varujejo
vodotoke pred vnosom onesnažil
antropogenega izvora.
Na rastiščih poplavnih logov prevladujejo obrečna
tla. Obrečnim tlem najboljšo zaščito nudi gozdna
vegetacija z naravno ohranjeno rastlinsko sestavo in
sestojno zgradbo.
Varovanje in revitalizacija poplavnih logov v katerih
pomemben delež predstavlja črni topol (Populus
nigra L.), zagotavljata ohranjanje naravne genetske
dediščine in prilagoditvene sposobnosti živih bitij za
preživetje v spreminjajočih se razmerah njihovega
življenjskega okolja.

Projekt EMoNFUr, ki ga v
Sloveniji izvaja Gozdarski
inštitut Slovenije, je nastal
z namenom vzpostavitve
mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih
gozdov v italijanski deželi
Lombardiji in v Sloveniji.
Namen projekta je meščanom, lokalnim interesnim
skupinam in drugim déležnikom v Sloveniji podrobneje predstaviti urbane
gozdove ter povečati ozaveščenost o vlogi gozdov
pri blažitvi posledic podnebnih sprememb.

Razvojno delo in raziskave so
usmerjene v ohranjanje naravne
biotske raznovrstnosti in pripravo
strategij varovanja in ohranjanja gozdov
in življenjskih pogojev za
naravno obnavljanje in
revitalizacijo poplavnih
gozdnih ekosistemov.

Projektni partnerji:

V sodelovanju z:

Sofinancerji:
Evropska Komisija
Mestna občina
Ljubljana
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Kontakt:
Gregor Božič
Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2, Ljubljana
T: 01/ 200-78-00
E: info@gozdis.si
S: www.emonfur.eu
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O PROJEKTU

Spremljanje vodá v urbanem gozdu
Gozd s svojimi gostimi
krošnjami, listnim opadom,
gozdnimi tlemi ter globokimi
koreninskimi sistemi odločilno
vpliva na kakovost vode,
uravnavanje odtoka in
ohranjanje stabilnosti tal v času
nalivov in taljenja snega.
Hidrološke raziskave v urbanih gozdovih
Mestne občine Ljubljana obsegajo:
 meritve pretoka s Parshallovim
prelivom,
 meritve vodostaja ročno in z
avtomatsko tlačno sondo,
 vzorčenje in analize kakovosti vode.
Stabilni, dobro ohranjeni gozdovi na
primernih rastiščih predstavljajo
najprimernejšo rabo tal za ohranjanje
kakovosti vodnih virov, za zadrževanje vode
pri veliki količini padavin ter za
zaščito pred plazovi in kotalečim se
kamenjem.

Projektni partnerji:

V sodelovanju z:

Sofinancerji:
Evropska Komisija
Mestna občina
Ljubljana
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Projekt EMoNFUr, ki ga v
Sloveniji izvaja Gozdarski
inštitut Slovenije, je nastal
z namenom vzpostavitve
mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih
gozdov v italijanski deželi
Lombardiji in v Sloveniji.
Namen projekta je meščanom, lokalnim interesnim
skupinam in drugim déležnikom v Sloveniji podrobneje predstaviti urbane
gozdove ter povečati ozaveščenost o vlogi gozdov
pri blažitvi posledic podnebnih sprememb.

Kontakt:
Urša Vilhar
Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2, Ljubljana
T: 01/ 200-78-00
E: info@gozdis.si
S: www.emonfur.eu
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Spremljanje meteoroloških
spremenljivk
(temperatura in relativna vlažnost zraka,
jakost sončevega sevanja, količina padavin,
smer in hitrost vetra)
Meteorološke spremenljivke sodijo med
dejavnike, ki odločujoče vplivajo na gozdni
ekosistem. Meteorološke meritve so nujno potrebne
za oceno okoljskih razmer v času, ko se vedno bolj
zavedamo človekovih vplivov, kakor tudi za
razumevanje dejanskega stanja ter dolgoročnih
sprememb gozdov.

Spremljanje kakovosti zraka
Ozon (O3), dušikovi oksidi (NOx), žveplov dioksid
(SO2) in amoniak (NH3) so škodljivi plini
za živa bitja in lahko z zračnimi tokovi
potujejo zelo daleč od vira nastanka. Z
meritvami na prostem in v gozdu
ovrednotimo njihovo koncentracijo v
ozračju in tako ocenimo
potencialno nevarnost za
rastline.

Projektni partnerji:

V sodelovanju z:

Sofinancerji:
Evropska Komisija
Mestna občina
Ljubljana
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Projekt EMoNFUr, ki ga v
Sloveniji izvaja Gozdarski
inštitut Slovenije, je nastal
z namenom vzpostavitve
mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih
gozdov v italijanski deželi
Lombardiji in v Sloveniji.
Namen projekta je meščanom, lokalnim interesnim
skupinam in drugim déležnikom v Sloveniji podrobneje predstaviti urbane
gozdove ter povečati ozaveščenost o vlogi gozdov
pri blažitvi posledic podnebnih sprememb.

Kontakt:
Mitja Ferlan, Iztok Sinjur
Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2, Ljubljana
T: 01/ 200-78-00
E: info@gozdis.si
S: www.emonfur.eu
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Spremljanje stanja rastlinskih vrst v
urbanem gozdu
Gozdne rastline (flora) in rastje
(vegetacija) sta ključni sestavini
gozdnih ekosistemov, ki nam
zaradi tesne povezanosti z
drugimi sestavnimi deli gozdov
omogočata ugotavljanje splošnega stanja v
gozdnem in širšem okolju. Na podlagi popisa
vrstne sestave in zgradbe vegetacije lahko
sklepamo na različne procese (tudi negativne)
in spremembe povezane s specifičnim
mestnim okoljem. V urbanih in primestnih
gozdovih nas zanimajo predvsem pojavi
invazivnih tujerodnih vrst, negativni vplivi
zaradi onesnaženja okolja in podnebnih
sprememb ter fragmentacija
(razkosanje) gozdnih kompleksov.
Tudi mahovi so pomemben pokazatelj
stanja in sprememb okolja. Na podlagi
vsebnosti onesnažil v njihovih
tkivih lahko sklepamo na
stanje mestnega okolja.

Projektni partnerji:

V sodelovanju z:

Sofinancerji:
Evropska Komisija
Mestna občina
Ljubljana
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Projekt EMoNFUr, ki ga v
Sloveniji izvaja Gozdarski
inštitut Slovenije, je nastal
z namenom vzpostavitve
mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih
gozdov v italijanski deželi
Lombardiji in v Sloveniji.
Namen projekta je meščanom, lokalnim interesnim
skupinam in drugim déležnikom v Sloveniji podrobneje predstaviti urbane
gozdove ter povečati ozaveščenost o vlogi gozdov
pri blažitvi posledic podnebnih sprememb.

Kontakt:
Lado Kutnar, Mitja Skudnik
Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2, Ljubljana
T: 01/ 200-78-00
E: info@gozdis.si
S: www.emonfur.eu
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Monitoring gozdnih tal
Gozdna tla so nepogrešljiv del
gozda. V njih in na njih živijo
številne rastline, živali, glive in
mikroorganizmi, ki za svojo rast in
razvoj potrebujejo ohranjena in
neonesnažena tla. Stanje gozdnih tal odraža
onesnaženost našega okolja, ki vpliva na
zdravje ljudi, živali in rastlin.
Na Gozdarskem inštitutu Slovenije
ugotavljamo rodovitnost in onesnaženost tal
ter spremljamo stanje gozdnih tal na
raziskovalnih ploskvah. Na izbranih mestih s
sondiranjem preiščemo talne razmere, ki jih
podrobneje preučimo z reprezentančnimi
talnimi profili. Vzorcem tal iz talnih plasti
določimo morfološke, biološke, fizikalne,
kemijske in vodno zračne lastnosti. Poleg
rastlinskih hranil ugotavljamo tudi
vsebnosti težkih kovin in drugih onesnažil
v gozdnih tleh. Z elektronskim merilnim
sistemom spremljamo vlago in
temperaturo tal.

Projektni partnerji:

V sodelovanju z:

Sofinancerji:
Evropska Komisija
Mestna občina
Ljubljana
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Projekt EMoNFUr, ki ga v
Sloveniji izvaja Gozdarski
inštitut Slovenije, je nastal
z namenom vzpostavitve
mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih
gozdov v italijanski deželi
Lombardiji in v Sloveniji.
Namen projekta je meščanom, lokalnim interesnim
skupinam in drugim déležnikom v Sloveniji podrobneje predstaviti urbane
gozdove ter povečati ozaveščenost o vlogi gozdov
pri blažitvi posledic podnebnih sprememb.

Kontakt:
Mihej Urbančič, Milan Kobal
Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2, Ljubljana
T: 01/ 200-78-00
E: info@gozdis.si
S: www.emonfur.eu

