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Avtor spremenjen poti in vodnika, gozdar, vodja krajevne 
enote Radovljica, Zavoda za gozdove Slovenije, Igor 
Lampe, je z ob~utkom do naravnih danosti, ki jih ponuja 
gozdni prostor v Predtr{kem gozdu,  umestil novo pot tako, 
da na vsakem koraku razkriva svojo neizmerno pestrost 
in pou~nost. Na njej bodo na{li nova spoznanja narave 
najmlaj{i in {olarji, pa dijaki in {tudentje, po~itek in novo 
energijo odrasla generacija ter vsakdanji sprehod mnogi, ki 
jim je predtr{ka pot že del življenja. 
Hvala Igorju Lampetu in njegovim gozdarjem za uspe{no 
izveden projekt, U~ni poti pa {e dolgo življensko pot.

Vodja Obmo~ne enote Bled 
Andrej Avsenek

Predgovor
V naravi, gozdu se stalno 

vse spreminja, ~as te~e sicer 
po~asneje vendar se nikoli

ne ustavi.Ljudem, posebno sedanji
generaciji, te~e hitreje,
prehitro. Tudi Predtr{ki
gozdni u~ni poti je poteklo
že 33 let od njenega rojstva. 
^as in potrebe so prinesle 
njeno spremembo, ki jo kaže na 
novo opremljena in
spremenjena pot, v besedi
in sliki pa jo predstavi tudi novi, 
že tretji Vodnik po
gozdni u~ni poti Predtr{ki gozd. 



Predgovor

Namesto uvoda

O gozdu je danes zelo veliko 
napisanega. Knjige, revije in 
spletne strani  nam ponujajo 
skoraj neizmerne koli~ine 
znanja in podatkov o gozdu 
in gozdnih prebivalcih. Kljub 
vsemu, pa je gozd ustvarjen 
za to, da ga do`ivimo, da 
stopimo vanj in da z vsemi 
~utili zaznamo tisto, ~esar 
nam napisano ne more dati. 
Sprehod skozi gozd je vedno 
mnogo ve~ kot le-to. 

Seveda  le, ~e ho~emo in, 
~e smo sposobni tisto nekaj 
ve~ tudi zaznati. Gozdna 
u~na pot v Radovljici je 
namenjena vsem, ki to `e 
znajo, predvsem pa tistim, 
ki se morajo zaznavanja in 
ob~utenja gozda {e nau~iti. 
Pomeni prve korake v svet 
najbogatej{ega ekosistema 
na Zemlji. Pomeni vstop v 
svet,  ki nam daje `ivljenje,  
in nenazadnje pomeni
pot do nas samih.

Ko sem se  nekega toplega nedeljskega dopoldneva  skupaj s starim 
o~etom, ki je bil povabljen na  otvoritev Gozdne u~ne poti , prvi~  
sprehodil po njej , si seveda nisem mislil, da bom 33 let kasneje 
zadol`en za prestavitev ene najstarej{ih in tudi najlep{ih u~nih poti v 
Sloveniji. Pri delu me je ves ~as spremljal spomin na starega o~eta, 
Antona Skumavca z Bleda, ki me je navdu{il za gozdarstvo in zanos 
Nikolaja Lapuha, avtorja prve trase poti. Ta vodni~ek zato posve~am 
obema, v  upanju, da nam je v danih okoli{~inah uspelo ohraniti pot 
zanimivo in prijetno za vse obiskovalce         

 vodja KE Radovljica:             

Igor Lampe, univ dipl in` gozd           

Novi znak Gozdne u~ne poti

               Stari znak Gozdne u~ne poti
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Gozdno u~no pot  v Predtr{kem gozdu (GUPP)je leta 1977 postavilo  
Gozdno gospodarstvo Bled.   Nikolaj Lapuh, takrat zaposlen kot 
eden izmed vodij proizvodnje v TOK Radovljica si je zamislil, da bi po 
Predtr{kem gozdu lahko speljali pot, ki bi slu`ila kot u~ni objekt za pouk 
mladine in kot prijetno sprehajalno pot za ob~ane Radovljice. Izbral 
je traso, jo opremil s to~kami, ki so predstavljale zanimivosti gozda in 
napisal vodnik. Projekt  je bil odmeven in lepo sprejet v javnosti.  To je 
bila  takrat  druga gozdna u~na pot  v Sloveniji. Pot je za`ivela predvsem 

z obiski {olskih ekskurzij, ki so jih strokovno vodili 
gozdarji. Nikolaj Lapuh je vodenju in delu na 
GUPP ostal zvest do upokojitve v letu 1990.
V letu 1984 je pot prizadel vetrolom, ki je uni~il 
nekaj zanimivih objektov. Skupaj z vetrolomom 
so gozdarji sanirali tudi GUPP, a le za nekaj let. 
Dru`bene spremembe in posledi~no tudi spremebe 
financiranja gozdarstva so v obdobju 1990-1994  
povzro~ile popolno opustitev vzdr`evanja GUPP. 
Tako je  skoraj propadla. 

S pri~etkom nove dobe gozdarstva v samostojni in 
demokrati~ni Sloveniji je leta 1994 pri~el z delom 
Zavod za gozdove Slovenije. Obmo~na enota 
Bled kot sestavni del Zavoda, postane upravljalec 
GUPP. V letu 1995 sledi popolna obnova GUPP. 
Po projektu, ki ga je izdelal vodja krajevne enote 
Radovljica - Igor Lampe, je pot dobila nove table, 
smerokaze, ko{e, klopi in obnovljene lope ter 
gozdarsko ko~o. Otvoritev  prenovljene poti je 
pomenila nadaljevanje tradicije in hkrati potrditev, 
da je GUPP nepogre{ljiv element primestnega 
radovlji{kega gozda.
Prav na osnovi tega in ob spoznanju, da je  
prebivalcem  Radovljice tudi v bodo~e nujno 

zagotoviti  kvalitetno raven `ivljenja in dela smo v Zavodu za gozdove 
predlagali, da se predtr{ki gozd razglasi za gozd s posebnim pomenom. 
Ta predlog je ob~inski svet v letu 2000 tudi udejanil v obliki Ob~inskega 
odloka. 
Leta 2002 ob 25-letnici u~ne poti je Zavod za gozdove izdal zgibanko o 
Gozdni u~ni poti Predtrg.
V letih 2006-2009 je bilo potrebno zaradi gradnje avtoceste ve~ino 
trase Gozdne u~ne poti prestaviti, umestiti nove informativne to~ke in 
urediti pravni status poti. Avtor spremenjene trase poti in vodja projekta  
prestavitve  je   Igor Lampe, vodja KE Radovljica. Pri vsebini poti  in 
postavitvi  to~k sta  sodelovala  Damjan Jan in  Janez  Delavec, oba 
revirna gozdarja. 
Avtorja besedila in fotografij sta  Vida Papler-Lampe in Igor Lampe.

1 Gozdna u~na pot od  1977-2010

Igor Lampe

Nikolaj Lapuh
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2  Krajina
Rob Radovlji{ke ravnine  je  idealno mesto, od koder lahko opazujemo 
so`itje narave in ~loveka. Pred naselitvijo ~loveka  je vse obmo~je, ki ga 
zajame pogled pora{~al gozd. Gostoto poselitve, intenzivnost  kmetijske 
rabe  in obmo~ja, kjer se je ohranil gozd dolo~ajo naravni pogoji.  Gozd 
so na{i predniki skr~ili v kmetijske namene tam, kjer je bilo ve~ ravnine, 
globlja tla in bli`ina vodotokov. Naselja so nastala ob soto~jih rek, na 
kri`i{~ih starih poti in na razglednih legah, kjer je bilo sovra`nika zlahka 
opaziti.

Posamezni krajinski tipi imajo zna~ilna razmerja pokrajinskih sestavin:
Radovlji{ka ravnina je primer kmetijske krajine. Med travnike, polja 
in sadovnjake so ume{~ena naselja, ki jih povezujejo  ceste. Pokrajino 
popestijo tudi  ostanki gozdov in posami~no drevje. 
Na pobo~jih, ki segajo proti  Jelovici, Begunj{~ici ali Dobr~i prevladuje 
gozd, ki pa ga  na bolj izravnanih delih pobo~ij pogosto  prekinjajo  
zaselki, ko{enice z idili~nimi seniki, pa tudi naselja vikendov. To je 
primer gozdnate krajine.
Planoti Jelovice in Pokljuke sta na nadmorski vi{ini okoli 1200 m. 
Tla so plitva, revna,  temperature so prenizke za poljedelstvo.  Med 
neskon~nimi iglastimi gozdovi te gozdne krajine najdemo le redke 
pa{nike, kjer se preko poletja pase `ivina.
Vrhovi Karavank in  skalovje Julijskih Alp predstavljajo visokogorje 
ali prakrajino.  Zaradi ekstremnih temperatur, strmin, zelo revnih tal 
ali golega skalovja so ti predeli ohranili  skozi vso zgodovino prvinski 
izgled.   V tem pasu gozd tvori zgornjo gozdno mejo.

   NALOGA:

   Na fotografijo vpi{i {tevilke posameznih krajinskih tipov:
   1-kmetijska pokrajina,  2-gozdnata pokrajina,
   3-gozdna pokrajina, 4-prakrajina
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3 Geologija in pedologija
Geologija in pedologija sta vedi, ki prou~ujeta nastanek in zgradbo 
Zemlje ter nastanek in vrste prsti. Obe vedi prou~ujeta zelo dolga 
~asovna razdobja, ukvarjata se tudi z vulkani, potresi  in  dinozavri.
Na moreni Obla gorica sredi Radovljice  je geolo{ki steber, ki podrobno 
predstavlja zemeljsko zgodovino Radovlji{ke ob~ine. 
Radovlji{ko ravnino so  oblikovali  ledeniki, ki so se v zemeljski 
zgodovini pomikali z Julijskih Alp in se hkrati talili. Debeli ledeniki so ob 
svojem gibanju praskali po skalnem  povr{ju in ga kru{ili, da je nastajal 
gru{~.  Ledene in medledene dobe so se na na{em ozemlju  za~ele 
v plejstocenu   pred 1 milionom let.  Gru{~ - ostrorob kamen so  v 
medledenih dobah    prod.  Tako nastali karbonatni prod je mati~na 
kamenina   dana{nje Radovlji{ke ravnine. Plasti proda  so lepo vidne 
v separaciji ob Savi blizu Fuksove brvi in na obre`ju hudournika Zgo{a 
na gozdni u~ni poti.

Ko se je ozra~je otoplilo in so se ledeniki stopili, je na produ za~ela 
nastajati prst – najprej je bila plast zelo plitva, slabo rodovitna, tekom 
tiso~letij pa je Radovlji{ka ravnina postala rodovitna, saj je nastala ve~ 
kot pol metra debela plast plodne zemlje.

Rodovitna naravna  tla so osnova za  `ivljenje  kopenskih `ivih bitij.
Tla imajo {tevilne vloge:
-  so rastni prostor za  rastline od mahov in dreves
   do p{enice in krompirja
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– so  `ivljenjski prostor  za razne `ivali 
   npr. hro{~e, krte, mravlje, ~rve…
– zadr`ujejo  koli~ine padavin, da takoj ne odte~ejo v potoke,
   ampak se shranjujejo in po~asi porabljajo kot z minerali bogata
   rastopina za rast rastlin.

V globokih gozdnih tleh kar mrgoli mikroorganizmov. Ti so tako majhni, 
da jih ob vsakem koraku pohodimo okoli 10 000. Glavnino prebivalcev 
tvorijo za ~love{ke pojme  neprivla~ne  plesni, stonoge, gliste, 
alge, bakterije… Kljub svoji nevidnosti pa so za  `ivljenje nas vseh 
nepogre{ljive in nujno potrebne. Iz odpadlega listja, odpadkov, gnojil, 
osiroma{enih ali erodiranih tal  predelujejo spet plodna tla brez strupov. 
So kot komunalni delavci, ki jih sploh ne opazimo, dokler ne prenehajo 
z vsakodnevnim delom. Takrat  se v kratkem ~asu  vsi du{imo v kupih 
smeti, podgane prodirajo na otro{ka igri{~a, ceste so neo~i{~ene in 
neprevozne... 
Z  malomarnim odnosom lahko tla mo~no poslab{amo. [kodljivi vplivi na 
tla so: pretirano gnojenje in {kropljenje proti {kodljivcem, enostranska 
raba, odstranjevanje rastlinske odeje, ki povzro~i zbitost ali odna{anje 
zemlje  ter  obremenitve tal z raznimi odpadki. Zanimivo je, da je merilo 
zdravih tal {tevilo de`evnikov v dolo~eni prostornini tal. V onesna`enih, 
zbitih tleh de`evnikov skoraj ni.
Hudournik Zgo{a, ki te~e s pobo~ij Begunj{~ice in se izliva v Savo nam 
je s svojo re~no erozijo odprl nazoren profil nalaganja gru{~a in proda 
tekom geolo{ke zgodovine Radovlji{ke ravnine. Plasti z debelej{im 
prodom pomenijo mo~no aktivnost in vodnatost  Zgo{e, ki je s pobo~ij 
Begunj{~ice prina{ala cele skale. Kjer pa najdemo plasti z drobnim 
prodom  nam je to dokaz, da je imela   Zgo{a takrat le skromno mo~ in 
je lahko plavila le majhne kose kamenja.



Ekosistem je skupnost razli~nih skupin `ivali in rastlin, ki naseljujejo 
dolo~ene `ivljenjske prostore. Gozd je v Sloveniji zelo lep primer   
ohranjenega, bogatega, pestrega  ekosistema.

Najbolj enostavna 
dejanja, kjer lahko 
vsak naredi nekaj 

dobrega za varovanje 
narave so:  lo~eno 
zbiranje odpadkov, 
ohranjanje dreves 

med polji in v mestih, 
med izleti v naravo 

prinesemo svoje 
smeti do zabojnikov 

in jih odvr`emo 
vanje, var~evanje z 

elektriko, var~evanje 
s pitno vodo, 

uporaba ekolo{ko 
najmanj {kodljivih 

oziroma sprejemljivih 
kemikalij in mnoga 

druga vsakodnevna 
drobna dejanja, 
ki pripomorejo k 

varovanju okolja.

4  Ekologija in varstvo narave
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Varstvo narave (naravovarstvo) je 
dejavnost, ki si prizadeva za zdravo 
okolje, ohranjanje biotske pestrosti 

in skrbi za varstvo naravnih vrednot.
Ekologija  prou~uje odnose med  

organizmi in okoljem v ekosistemu 
ter odnose med ekosistemi.

Biotska pestrost je pestrost `ivljenja 
v ekosistemih. Poznamo gensko, 

vrstno in biotopsko pestrost.



V poklicih, kjer delamo z naravo so naloge naravovarstva  {tevilne 
in zahtevne. Gozdarski strokovnjaki nismo naravovarstveniki. 
Na{a strokovnost je usmerjena v gospodarjenje z gozdovi v 
naj{ir{em smislu tega izraza. Na{a naloga oziroma poslanstvo 
je zagotavljanje trajnih donosov lesa (denarja) ob so~asnem 
zagotavljanju vseh ostalih funkcij gozda, ki so pomembne za 
obstoj vsega `ivega. Zato gozdarji  `e ve~ kot 100 let  ob vsakem 
poseku drevja skrbimo za  ohranjanje vseh rastlin in `ivali, pa 
tudi za njihova bivali{~a. Svojo strokovnost in odnos do gozda  
uveljavljamo z mnogimi strokovnimi na~eli, med  katerimi so zlasti 
pomembna slede~a. 

• Pri vzgoji mladega gozda  pospe{ujemo  rast me{anega gozda 
razli~nih drevesnih vrst.  Nekatere so bolj  zanimive za  prodajo 
(smreka, bukev), nekatere pa  imajo  bogate plodove s katerimi 
se hranijo gozdni  prebivalci (jerebika) ali mehak les primeren za 
dupla  (lipa)
• Pri poseku drevja ohranjamo posami~na stara nekvalitetna 
drevesa, ki slu`ijo pti~em za  dupla (breze, vrbe)
• Kon~ne poseke zrelih skupin drevja izvajamo tako, da se `e 
pod star sestoj za~nejo vra{~ati mlada  drevesca iz   semena, ki 
ga je odvrglo zrelo staro drevje.
• Na gozdnem robu `elimo imeti  pestre  skupine grmovja in 
ostalih zeli, ki so pomembni za gozdne `ivali.
• Na zelo strmih ali skalnatih pobo~jih ne dovolimo poseka 
drevja, saj bi lahko pri{lo do odna{anja prsti in  erozije.
• ^e ni volkov in medvedov ter je jelenov in srn preve~ in pojedo 
preve~  mladih drevesc, na~rtujemo, da je potrebno dolo~eno 
{tevilo  srn in jelenov  ustreliti    
• V okolici medvedjih brlogov, gnezd divjega petelina ali 
rasti{~ redkih rastlin v ~asu razvoja mladi~ev ali rasti rastlin  ne   
smemo izvajati nobenih del, ki bi jih vznemirjala.
• Pri delu s stroji pazimo, da se preostali gozd in gozdna tla ne 
po{kodujejo le toliko, kot je nujno potrebno za izvedbo poseka in 
spravila lesa.

  duplo   je`   lubje
  grmovje  `olna   Mali sesalci, `u`elke
  gozd   de`evnik  zemlja
  drevo   srna   `u`elke
  Rovi v tleh  lubadar   mlada drevesca

POVE@I  @IVLJENSKE PROSTORE,  @IVALI IN HRANO,
KI SPADAJO SKUPAJ (RUMENA BARVA)
ALI ZNA[ OBLIKOVATI  IN RAZLO@ITI  PREHRANJEVALNI 
SPLET (RDE^A BARVA)
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5 Gozd  in rast
Gozd  je  zemlji{~e, poraslo z gozdnim drevjem  ali drugim gozdnim 
rastjem. Ve~ kot pol Slovenije (natan~neje skoraj 60%) pokriva gozd. 
Slovenija je tretja najbolj gozdnata dr`ava v Evropi. 

V Sloveniji imamo zelo razli~ne gozdove: 
na Krasu so gozdovi redki, nizki. Na skalnih tleh prevladujejo kriven~asti 
listavci. 

Na mo~virnih ravnicah Prekmurja ali Krakovskega gozda se je razvil 
bujen listnat gozd, ki v~asih spominja skoraj na d`unglo.
Na  Pokljuki  tvorijo gozd samo vitke smreke, ki se pomlajujejo in rastejo 
zelo po~asi.

Gozdovi na Radovlji{ki ravnini so  primer popre~nih gozdov v Sloveniji. 
Na Radovlji{ki ravnini  so se gozdne povr{ine  ohranile le v manj{ih  
otokih, predvsem tam, kjer ni bilo mo`nosti poljedelstva. Zaradi rodovitnih 
tal, ugodnih temperatur in koli~ine padavin pa so ti gozdovi  pestri: 
v  gozdovih najdemo veliko razli~nih listavcev in iglavcev. Nekatera 
drevesa  so ni`je rasti in ponavadi ostanejo v spodnjem sloju (npr ~rni 
in beli gaber, jerebika). Ve~ina  drevesnih vrst pa lahko zraste zelo 
visoko in se  zrine v vrhnji sloj- to so najve~ smreke, macesni, bukev, 
javor, jesen ali hrast.  Poleg dreves  pa so  gozdovi  zelo bogati tudi z 
razli~nim grmovjem in zelmi.  Razgibani gozdovi z razli~nimi drevesnimi 
in grmovnimi vrstami so zagotovilo, da je tudi {tevilo `ivalskih vrst v teh 
gozdovih zelo veliko.

Vsi sestavni deli gozda so `ivi – se rodijo, vzkalijo, rastejo, se hranijo, 
debelijo in na koncu  odmrejo. Ko razpadajo, pa pomenijo spet hrano 
za  organizme, ki bivajo v gozdnih tleh.
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Zgornja slika prikazuje  ve~ni 
krog `ivljenja gozda – saj na 
poseki hitro zrastejo nova, 
mlada drevesa.  Gozdarji 
poskrbijo, da je posek dreves 
opravljen na tak na~in in 
takrat, da se mlad gozd  
lahko sam nasemeni.

Prav tako kot hi{e, polja 
in vrtovi so tudi gozdovi 
razdeljeni v parcele. Te 
parcele imajo svoje meje in 
svoje lastnike. Torej vsak 
gozd je last nekoga, ki v 
svojem gozdu lahko seka 
drevesa, dela in popravlja 
poti ali pa neguje mlad gozd. 
V Sloveniji  je dovoljeno, da 
vsi prebivalci, ~eprav nismo 
lastniki gozda lahko hodimo 
po gozdovih, nabiramo 
gobe, kostanj ali maline. 
Ne smemo pa povzro~ati 
nobene {kode. 

Meje parcel so ponavadi ozna~ene z  rde~o ~rto narisano na drevesu. 
Vogali parcel so ozna~eni  z mejnimi kamni, v katere so v~asih  vklesani 
kri`i.

  NALOGA:
  Ali je za `ivali (ptice in srne)  kot  `ivljenjski prostor
  zelo ugoden  gozd ~iste, visoke smreke?                DA        NE
  Ali najdemo v gozdovih na u~ni poti veliko
  razli~nih  grmovnih vrst                            DA        NE
  Ali je pri ve~nem krogu `ivljenja gozda  nujna
  sadnja mladih dreves                           DA        NE



6  Koristi gozda in gozdni bonton
Gozd je eden najbolj naravnih delov pokrajine in pomeni za  okoli{ka 
zemlji{~a, prebivalstvo in lastnike vir {tevilnih  koristi.

Okoljske  koristi so:
Z gostim prepletom korenin in debli varuje strma zemlji{~a pred erozijo, 
plazovi in usadi
Z gostim prepletom korenin in gostim listjem uravnava vodni odtok in 
ohranja ~istost podtalnic
Gozdovi so ugoden `ivljenski prostor za razne ogro`ene in redke 
`ivalske in rastlinske vrste (divji petelin, medved, ris, tisa)
Umirja oziroma prepre~uje nastanek mo~nih vetrov.

Koristi za ljudi so:
Rekreacija in turizem se v veliki meri odvijata v  primestnih gozdovih 
(teka{ke steze, piknik prostori, nabiranje malin ali gob….
Triglavski narodni park je osnovan s ciljem za{~ite in ohranjanja 
predvsem  gozdne krajine in prakrajine ter predstavitve teh vrednot 
ljudem. Glavna krajinska elementa  TNP  sta gozd in skalovje.
Raziskovanja in pou~ne dejavnosti o naravi so naju~inkovitej{e v 
gozdovih
Za{~ita objektov, estetika ter zdravstveno higienska funkcija-  Gozdovi 
v okolici naselij pomenijo popestritev, ~istijo zrak, zmanj{ujejo hitrost 
vetra, ustvarjajo senco

Koristi za lastnike gozdov so:
Les, ki zraste v gozdovih lastniki gozdov prodajo.  Popre~na  zrela 
smreka  je vredna okoli 130 EUR.
Meso divjadi, ki jo ustrelijo lovci se proda na tr`i{~u.
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Kot povsod drugje,  moramo tudi v gozdu na{e obna{anje prilagoditi  
okolju: to imenujemo gozdni bonton.  Zavedati se moramo, da smo v 
gozdu le gosti.

Odraz nezrelega odnosa do okolja so divja smeti{~a, kamor okoli{ki 
prebivalci  naskrivaj vozijo navlako, ki je ne `elijo imeti okoli svojega  
doma. Za vse te dvoli~ne`e velja pregovor: Kjer se osel valja, dlako 
pusti.



7 Posegi v gozd
V pradavnini, preden je ~lovek  za stalno naselil  Radovlji{ko ravnino, 
je  vse povr{ine pora{~al me{an gozd bukve, hrasta, javora, jesena in 
na strminah bora.

Z ognjem in sekiro izkr~ene povr{ine so se spremenile v polja, travnike 
in  naselja. Gozd se je ohranil le na obre`jih potokov in rek ter na 
strminah s plitvimi tlemi, neugodnimi za kmetijstvo. V primeru, da bi na 
kmetijskih povr{inah opustili obdelavo, bi se `e ~ez nekaj let spet vse 
povr{ine za~ele zara{~ati z gozdom.

Gozdni ostanki, ki so se ohranili na Radovlji{ki ravnini  imajo  za ljudi in 
`ivali velik pomen. Radovljica bi bila brez Oble Gorice in Predtr{kega 
gozda  veliko bolj pusto mesto.

Kljub temu, da je gozda v neposredni okolici Radovljice malo, pa se  
{e vedno pojavljajo  te`nje, da se  posamezni deli gozda  odstranijo. 
Nekateri posegi  so sprejemljivi
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Omejki in majhni gozdi~i med Jelovico in Karavankami so nujno 
potrebni iz ve~ vzrokov:

• Jeleni in srne  morajo potovati iz enega v drug predel,
  da se s tem ohranja ve~ja genska pestrost.
• Pti~i,  sesalci  in plazilci potrebujejo  pribe`ali{~a, kamor se
  umaknejo ob velikih kme~kih posegih (ko{nja, gnojenje, oranje)
• Gozdi~i so zelo privla~en element za sprostitev  ob~anov in
  igro otrok.
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 – predvsem tisti, ki pomenijo velik dr`avni interes – kot je na primer 
gradnja avtoceste.  V predtr{kem gozdu je bilo potrebno izkr~iti 10 ha 
gozda za gradnjo avtoceste.

Kamnolom  v pobo~ju Jelovice  je zelo velika rana v gozdu, ki pa je 
potrebna, da se je z nakopanim kamenjem lahko zgradilo {tevilne ceste 
in ostale objekte.

Separacija in ~istilna naprava ob Savi. V revnih borovih gozdovih  ob 
Savi , ki so odmaknjeni od naselij,  se je naselila  dejavnost  odkopa in 
sortiranja proda, ki se prav tako potrebuje za ve~je gradnje. Na `e tako 
osiroma{enem prostoru  pa  je ob~ina Radovljica zgradila tudi ~istilno 
napravo, tako, da odplake in fekalije ne odtekajo v Savo, temve~ gnijejo 
in se  predelujejo v velikih bazenih v gnojilo.

Sanje mnogih  dru`in je lastna hi{ica z vrtom in  zelenico ter bli`njim 
gozdom.  Nekatera nova naselja se {irijo tudi v gozdove, ki jih je 
potrebno posekati, tla o~istiti in zgraditi tu hi{e.

@eleznica, ki se vije po strmem pobo~ju je primer  posega v prostor, 
ki se je zgodil pred ve~ kot 100 leti. Sprva velika rana se je kasneje 
obrasla z drevjem in grmovjem. Danes se zavemo, da je sredi pobo~ja 
`elezni{ka proga le takrat, ko po njej  priropota vlak.

NALOGA:

Nari{i Radovlji{ko ravnino, ~e 30 let nih~e ne bi obdeloval polj in 
travnikov:



8 Tipi gozdov
Gozdarstvo je stroka, ki se ukvarja  s prou~evanjem, vzgojo in  
izkori{~anjem gozdov.
Gozdove delimo na  gospodarske gozdove, varovalne gozdove in  
pragozdove.
V radovlji{ki ob~ini pokriva gozd  60%  povr{ine. Najve~ gozdov je v 
Karavankah, na Dobr~i in Jelovici. 

Gospodarski gozdovi pora{~ajo dostopna pobo~ja, lastniki v njih na~rtno 
gospodarijo. To pomeni, da so  nega, varstvo, red~enja in posek zrelih 
dreves ~asovno in prostorsko usklajeni z na~rti za gospodarjenje.

V skalovju in te`ko dostopnih strminah ter na zgornji gozdni meji imamo 
varovalne gozdove. Ti varujejo plitva tla pred izpiranjem in zdrsi. 
Se~enj zrelega drevja praviloma ni, vse podrto drevje ostane v gozdu 
in strohni.

Pragozdovi so gozdovi na dostopnih terenih, ki so popolnoma prepu{~eni 
naravnemu razvoju. Tudi v primeru ujm so se~nje prepovedane.

Osnovna enota za povr{ino gozda je hektar –ha (100 x 100m)
Osnovna enota za  koli~ino lesa je kubi~ni meter – m3 (1m x1m x 1m)

V 30 let starem okoli  10 m 
visokem gozdu smreke je na 1 
ha  okoli 4000 dreves, z lesno 
zalogo  150 m3 – popre~no  
drevo ima le 0,04 m3 lesa

V 120 let starem okoli  30 m 
visokem gozdu smreke je na 
1 ha okoli  650 dreves z lesno 
zalogo 1000 m3 – popre~no 
drevo  ima 1,5 m3 lesa.
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Najve~ja te`ava pri delu v gozdu je dejstvo, da drevje raste do svoje 
zrelosti 100 – 150 let in v tem ~asu se korenito spreminja klima, 
tehnologija, vrste rab lesa , prodajna cena posameznih vrst lesa ter  
bolezni in {kodljivci, ki ogro`ajo posamezne drevesne vrste.  
Sedaj sekamo drevesa, ki so  svojo rast za~ela in se oblikovala konec 
19.stoletja -  takrat, ko je bila Slovenija {e pod Avstro-Ogrsko dinastijo, 
ko je bilo ve~ina zgradb lesenih, ko je svoje knjige pisal Ivan Tav~ar in 
ko je bilo {e 90% Slovencev kmetov.
Kolut 250 let starega drevesa na preseku drevesa, ki je svojo ̀ ivljensko 
pot za~elo 1750 leta so slikovito ozna~eni prelomni zgodovinski trenutki. 
Ob gostem nizu letnic se zavemo, kako dolgo `ivljenje je namenjeno 
gozdnemu drevju. 

NALOGA:

Nari{i  vi{insko in debelinsko rast drevesa. 
1. leto rjava   2. leto rde~a    3. leto rumena

Naris: deblo     tloris: panj



9 Gozdarstvo in gozdna posest
    v Sloveniji
Gozdarska dejavnost v Sloveniji pozna tri klju~ne dejavnike. Vsa 
dela in aktivnosti pri gospodarjenju z gozdom in gozdnim prostorom 
na~rtuje in nadzira Zavod za gozdove Slovenije(ZGS). Ta slu`ba 
zagotavlja izvajanje Zakona o gozdovih in vseh podzakonskih aktov 
v vseh gozdovih ne glede na lastni{tvo. Bistvo dela ZGS je strokovno 
svetovanje in  usmerjanje gospodarjenja z gozdovi na osnovi sodobnih 
strokovnih dognanj o gozdu  ob  upo{tevanju  `elja lastnikov gozdov in 
so~asnem razvoju sodobne gozdarske prakse.
Zaradi strokovne zahtevnosti izvajanja nalog so v ZGS zaposleni 
prete`no gozdarski in`enirji. 

Visoko{olsko in univerzitetno izobra`eni gozdarski strokovnjaki  
izdelujejo razne na~rte,  dolo~ajo in svetujejo  lastnikom gozda katero 
drevje se poseka, kako se neguje mlad gozd, kje bo potrebna sadnja, 
katera pot ali gozdna cesta se popravi ali zgradi na novo,  katere stroje 
uporabljati, skrbijo za uravnote`ene  populacije divjadi in nadzirajo 
izvedbo del.  Delajo zunaj v gozdu in v pisarni za ra~unalnikom. 

Glavne vsebine, s katerimi se ukvarja gozdarska stroka so:
•  katere drevesne vrste najbolje rastejo na dolo~enih obmo~jih
•  kako gojiti gozd, da bo odporen proti ujmam in da bo hkrati
    mo`no sekati vreden les
•  kako  obnavljati star gozd, da se bodo pomladile `eljene
   drevesne vrste in ne bo potrebna sadnja
•  kak{ne so najugodnej{e  tehnike poseka in spravila lesa
•  kak{ne populacije divjadi  dopu{~a  dolo~eno obmo~je gozda,
   da ni prevelikih {kod na mladem gozdu
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Gozdarski in`enirji imajo  
fizi~no zahtevno delo, za 
te poklice se odlo~ajo tudi 
dekleta. Nujna je ljubezen do 
narave in dela v gozdu, saj  
je potrebno  do upokojitve 
ohraniti visoko fizi~no 
kondicijo in splo{no zdravje, 
saj brez tega gibanje in delo 
na v gozdu nista  mo`na. 
Poleg  fizi~ne kondicije 
in spretnosti potrebujejo 
gozdarski in`enirji tudi 
smisel za delo z ljudmi, 
{tevilna naravoslovna 
znanja in poznavanja raznih 
ra~unalni{kih programov

Najpogostej{i poklic za 
gozdarske visoko{olske 
in`enirje v gozdarstvu 
je revirni gozdar. Ta je 
odgovoren za  vsa dogajanja 

na dolo~enem obmo~ju – »revirju« (npr na Jelovici, na Radovlji{ki 
ravnini, na Dobr~i in Begunj{~ici…).  Pri svojem delu sodeluje z lastniki 
gozdov, z uporabniki prostora, lovci, naravovarstveniki, gozdnimi 
delavci in in{pektorji. V gozdu izvaja naslednja dela:  ozna~uje drevje, 
ki ga je potrebno posekati, trasira vlake, skrbi, da se v gozdu ne dela 
{koda, ugotavlja naseljenost z divjimi `ivalmi, skrbi, da se pospravi 
drevje, ki so ga napadli gozdni {kodljivci ali prizadele ujme.  Ker gozd 
raste precej dalj, kot  pa je ̀ ivljenska  doba ~loveka, je potrebno na~rtno 
gospodarjenje. Vsi ukrepi morajo za dolo~en del gozda biti usmerjeni 
k istemu cilju, zato so za vse gozdove v Sloveniji izdelani gozdno 
gospodarski in  podrobni na~rti, ki se obnavljajo pribli`no vsakih 10 let.  

Lastniki gozdov so lahko vsi ljudje, ki pridobijo lastninsko pravico nad 
gozdno posestjo. 
Zakon o gozdovih lastnikom gozdov dodeljuje pravice, pa tudi dol`nosti. 
Vsak lastnik gozda ima pravico do mo`nega prihodka iz gozda ob 
vestnem izpolnjevanju odlo~b, ki mu jih izda Zavod za gozdove 
in upo{tevanju strokovnih usmeritev za gospodarjenje v skladu z 
gozdnogospodarskimi na~rti. V slovenskih gozdovih imamo majhno  
posest(do 15ha), veliko  posest(do 100 ha) in veleposest (ve~ 100ha ali 
ve~ 1000ha). Najve~ji posesti imata v slovenskih gozdovih Republika 
Slovenija (zastopa jo Sklad kmetijskih zemlji{~ in gozdov in  Nad{kofija 
Ljubljana (zastopa jo Metropolitana) .
Lastniki gozdov lahko dela v gozdu opravijo sami, lahko pa najamejo 
podjetje, ki izvaja gozdna dela.

Glavne vsebine, s katerimi se ukvarja gozdarska stroka so:
•  katere drevesne vrste najbolje rastejo na dolo~enih obmo~jih
•  kako gojiti gozd, da bo odporen proti ujmam in da bo hkrati
    mo`no sekati vreden les
•  kako  obnavljati star gozd, da se bodo pomladile `eljene
   drevesne vrste in ne bo potrebna sadnja
•  kak{ne so najugodnej{e  tehnike poseka in spravila lesa
•  kak{ne populacije divjadi  dopu{~a  dolo~eno obmo~je gozda,
   da ni prevelikih {kod na mladem gozdu



Gozdarska izvajalska podjetja so zasebne firme, ki profesionalno 
izvajajo predpisana dela v gozdovih. Poleg posameznih gozdarskih 
strokovnjakov imajo ta podjetja zaposlene predvsem gozdne delavce. 
Gozdni delavci -  to so seka~i, traktoristi in ostali, ki v gozdu fizi~no 
delajo:  sekajo drevje, ga odva`ajo, sadijo ali pa negujejo mlad gozd.  
^lovek, ki se odlo~i za poklic gozdnega delavca, se mora zavedati, da 
je to delo zelo zahtevno in nevarno. Nujno je  trdno zdravje, odpornost, 
visoka fizi~na  pripravljenost na stalne napore in vremenske ekstreme, 
dober ob~utek za gibanje po zahtevnih terenih in smisel za  delo s 
stroji. 
Zavod za gozdove Slovenije je osrednja strkovna gozdarska slu`ba, 
ki skrbi za izvajanje Zakona o gozdovih v vseh gozdovih ne glede na 
lastni{tvo. Organizirana je enotno po vsej Sloveniji kot javna gozdarska 
slu`ba.
Znanstveno raziskovalne institucije
Tudi v gozdarstvu so vrhunski strokovnjaki,magistri in doktorji znanosti, 
ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom, modeliranjem, prou~evanjem   
novih bolezni in {kodljivcev, statisti~nimi  obdelavami  podatkov in 
ekonomiko.

NALOGA:
Napi{i nekaj ve{~in, ki jih potrebujeta revirni gozdar in u~iteljica za 
uspe{no delo na svojem podro~ju

Revirni
gozdar

U~iteljica
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10  Zdravje gozda
Gozd kot ekosistem  tvorijo  `ivi organizmi. Ti imajo svojo `ivljensko 
dobo, medsebojne povezave, svoje bolezni in {kodljivce.

Najbolj grobi udarci narave v gozd so zemeljski plazovi in po`ari.
V teh primerih  je gozd po kon~ani ujmi  popolnoma mrtev.  Uni~ena 
drevesa, korenine, tla po~asi razpadajo in na temelju teh razpadajo~ih  
elementov se po~asi spet naselijo novi organizmi, ki tvorijo vedno 
bolj zapletene medsebojne  povezave in po~asi nastaja  nov pionirski 
gozd.
V okolici Radovljice so najpogostej{i talni po`ari ob `elezni{ki progi 
pod Predtr{kim gozdom. Ker gasilci te po`are, ki jih povzro~i vlak 
hitro pogasijo, navadno pogori le grmovje in trava, drevesa pa so le 
oslabela.

Veliko dreves uni~ita tudi naravni ujmi: snegolom in vetrolom. V 
primeru snegoloma te`ak sneg lomi neodporno, predvsem mlaj{e 
drevje s tankimi debli.
Ob zelo mo~nih vetrovih pa se za~nejo podirati skupine  drevja- 
predvsem debelega z velikimi kro{njami in   plitvimi koreninami. 

Najbolj ogro`ena drevesna vrsta v  slovenskih gozdovih je smreka.  
Najhitreje in vsem na o~eh jo uni~ujejo nekaj mm veliki hro{~ki – lubadarji. 
Smola za smreko je, da se ti hro{~ki razmno`ujejo in prehranjujejo 
ravno v prevodnem sistemu drevesa – med lubjem in lesom. Tekom  
razvoja  nove generacije potomcev prekinejo `ivljenske tokove drevesa 
in to se  v nekaj dneh posu{i. Lubadarji v lubje izdolbejo zna~ilne oblike 
rovov po katerih posamezne vrste lubadarjev tudi prepoznamo.  
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[tevil~nost lubadarjev ugotavljamo s plasti~nimi pastmi, kamor za vabo 
obesimo  prehranske feromone. To so  koncentrirani izlo~ki lubadarjev, 
ki jih oddajajo, kadar  ostalim  s to kemi~no govorico sporo~ajo, da so 
odkrili zaloge hrane. Lubadarji se lovijo v  predal~ek, od koder jih je 
potrebno tedensko prazniti.

Drevesa napadajo tudi  bolezni: 
• smreka na vla`nih tleh se oku`i z  rde~o trohnobo,
  ki izvotli spodnji del debla
• pravi kostanj  se preko ranic oku`i s posebno obliki
  kostanjevega raka, ki povzro~a zveri`enost lesa in lubja
• veliki jesen mno`i~no hira zaradi jesenovega o`iga,
  ki uni~uje predvsem mlada drevesca



11 Gozdarstvo v starih ~asih
Gospodarjenje z gozdovi na Gorenjskem ima ve~  sto-letno tradicijo.  
Gozd je za   gozdnega posestnika predstavljala  shrambo, kamor je 
hodil sekat drevesa prete`no ob najve~jih nujah  - slaba letina, po`ar 
ali poroka. Drevesa so podirali z ro~nimi `agami, do `ag pa so hlode 
vlekli konji.

Smolarjenje na rde~em boru – smolarili so na{i predniki, preden so se 
pred 50 leti umetne mase  mo~no raz{irile po vsem svetu. Smolarjenje-
iztekanje smole zaradi zarezovanja pomeni za drevo velik {ok in izgubo 
prirastka ter veliko zmanj{anje fiziolo{ke odpornosti proti {kodljivcem in 
boleznim. Danes je smolarjenje v gozdu prepovedano, razen na drevju, 
ki so  `e dosegla zrelost in so predvidena za posek. Danes se smola 
uporablja kot zdravilo.

Zbirka starih naprav za spravilo lesa. Ko {e ni bilo poti in gozdnih 
cest, so delavci hlode v dolino spravljali s konji v zimskem ~asu. Delo je 
bilo naporno, zamudno in sila nevarno. 

Obele`je. V gozdovih marsikje najdemo obele`ja, ki nas spomnijo na 
nesre~o pri delu v gozdu.

Pes ali ko`arica – Gozdni delavci »golcarji« so  v~asih ostajali v gozdu 
in sekali drevje  prek celega tedna. Ko`arica, narejena iz slemenske 
okroglice in lubja podrtih smrek je nudila skromno zavetje prek no~i in v 
primeru slabega vremena.

Gozdarska ko~a  V~asih so v ko~ah `iveli gozdni delavci in lovci. Na 
policah najdemo zbirko starega orodja in posode.
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NALOGA:

Nari{i tri zna~ilna ro~na orodja za delo v gozdu
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12 Drevesa
Najve~ja drevesa na svetu so sekvoje- rastejo v  Kaliforniji. Visoka so 
do 100 m, stara pa do 3000 let. Najvi{je drevo v Sloveniji je smreka na 
Pohorju , ki je visoka 63 m, najstarej{e drevo pa je macesen , ki raste v 
okolici Kranjske Gore in ima kar 1300 let.
Obi~ajna odrasla drevesa v Sloveniji so visoka  20 – 40 m, starost pa 
dose`ejo med 80 in 200 leti.
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Smreka je najbolj raz{irjen iglavec. Najbolj ji ustreza mrzlo, vla`no 
podnebje Pokljuke in Jelovice. Ima zelo plitve korenine ,rde~kasto 
lubje, piramidalno kro{njo, vise~e stor`e  in kratke iglice. Na topli 
Radovlji{ki ravnini se ne po~uti najbolje, zato jo pogosto napadajo 
lubadarji, bolezen rde~a trohnoba,  lomita jo tudi sneg in veter. 

Jelka v primerjavi s smreko  potrebuje ve~ vlage in ne prena{a  
nizkih temperatur. Korenine so globlje, iglice svetle~e, lubje sivkasto,  
stor`i pa razpadejo `e na drevesu. 

Bori so skupina razli~nih vrst, ki rastejo od  visokih gora (ru{je) do 
morskih obal (pinija). V okolici Radovljice prevladuje rde~i bor ( ime 
ima po rde~em lubju). Pora{~a prisojna strma pobo~ja in  naplavine 
s tanko plastjo prsti. Ima zelo globoke korenine, dolge iglice, svetlo 
kro{njo in majhne stor`e.

Bukev je mati slovenskih gozdov in je skupaj s hrastom v  davnini 
pora{~ala  Radovlji{ko ravnino.  Ima  gosto kro{njo, sivo lubje, 
globoko koreninje, plod pa je `ir. 
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Veliki jesen  je listavec, 
ki najbolje raste ob  
vodotokih. Zato so doline 
v okolici Radovljice 
(Grofija, Lancovo) zanj  
zelo ustrezno rasti{~e. 
Les je svetel in zelo 
elasti~en - uporabljajo  ga 
tudi  v Elanu za {portno 
orodje in v preteklosti za 
smu~i.

Gorski javor  potrebuje 
za svojo rast podobne  
pogoje kot jesen, 
prenese pa precej ni`je 
temperature. Zraste 
v veliko drevo, ima 
zna~ilne petkrpe liste, 
seme pa ima obliko  
dveh perutk.

Lipa  je slovenski simbol. Raste hitro, ima gosto kro{njo, listi imajo 
sr~asto obliko. Ta drevesa so bila posajena sredi vasi in pod njimi so 
se ob pomembnih odlo~itvah zbirali va{~ani. Ob cvetenju omamno 
di{i in vabi ~ebele. Plodovi so dobrodo{li za ~aj proti prehladu.

Pravi kostanj je bolnik, saj ga `e 50 let napada in uni~uje kostanjev 
rak.  Zato se je njegovo {tevilo prepolovilo. V zadnjem ~asu se 
bolezen umirja, tako da bomo tudi v prihodnje lahko jeseni hodili po 
slasten kostanj. Kostanjeve plodove ima za zimsko prehrano zelo 
rada tudi divjad. Listi so veliki, napiljeni.
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Ve~ino radovlji{ke ravnine so v~asih pora{~ali hrasti.  Raste tudi 
250 let, dosega velike debeline in s svojo mogo~nostjo zbuja 
spo{tovanje. Listi so zna~ilno valoviti, plod pa je `elod.

^e{nja Najdemo jo po vsej radovlji{ki kotlini. Raste kot posami~no 
drevo ali v majhnih skupinah. To je prav tako drevo, kot ga poznamo 
iz na{ih sadovnjakov, le da obi~ajno zraste vi{je in ima manj{e 
kro{nje. Listi so enake oblike, plodovi pa so drobni in precej manj 
okusni. ^e{nja je zelo pomembna za prehrano majhnim gozdnim 
`ivalim. Gozdarji pa pri ~e{nji najbolj cenimo les, ki je rahlo rde~kaste 
barve, trd in se ga lepo obdeluje. 

  

Breza je zna~ilno drevo z 
belim lubjem. Listi so tanki, 
seme je zdru`eno  v obliki 
ka~ic. Breza hitro preraste 
velike, naenkrat  ogolele 
povr{ine, kar se je zgodilo 
v [iroki dolini po vetrolomu 
pred 30 leti.
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13 Grmovje
je v gozdovih Radovlji{ke ravnine  mo~no zastopano in oblikuje  zna~ilen 
sloj . Pestro grmovje tvori tudi gozdni rob.

Grmovje ima ve~ funkcij:
1.) vejice, listi in plodovi so hrana za pti~e,  glodalce, srne
2.) za divjad pomeni  skrivali{~e
3.) za pti~e in glodalce je prostor za gnezdenje
4.) za ljudi pomeni raznobarvno listje in plodovi  estetsko po`ivitev
5.) na strminah s svojimi  globokimi razraslimi koreninami  varuje
     tla pred erozijo

Leska je najbolj raz{irjeno 
grmovje. Marca nas na 
prihajajo~o pomlad opozarjajo 
ka~ice, avgusta pa si lahko 
naberemo le{nikov.  Grmovje 
leske se zelo hitro razra{~a in 
v~asih  tako prekrije gozdna 
tla, da prepre~uje rast  mladih 
dreves. V leskovih grmih se radi 
zadr`ujejo  klopi.

Bezeg je grmovje z belkastimi 
bradavi~astimi vejami, 
velikimi belimi cvetovi, ki jih 
lahko uporabimo za cvrtje ter 
grozdastimi temnimi plodovi.

Malina pora{~a son~ne gozdne 
robove ali poseke. Poleti bogato 
rodijo slastne rde~e plodove-  
maline.

  

  



  

  

  

  

  

[ipek je  divja vrtnica- torej je poln 
trnov. Jeseni  so najbolj zna~ilni 
rde~i plodovi, ki vsebujejo veliko 
vitamina C.

Dren je lep, zanimiv  grm, ki 
nas pozdravi s svojimi rumenimi  
okroglimi cvetovi  kot prvi znanilec 
pomladi. Plod so rde~e, sladke 
drenulje.

Glog je ve~ji grm, v~asih tudi nizko 
drevo. Razvije precej raz~lenjene 
listke, ki spominjajo na petr{ilj.  
V aprilu in maju se pojavijo beli 
cvetovi, v~asih tudi rahlo ro`nati. 
Cvetove nabiramo in su{imo ter iz 
njih skuhamo zdravilni ~aj. Snovi, 
ki jih vsebuje dobro vplivajo na 
delovanje srca in o`ilja.

^e{min je grm z vitkimi vejami na katerih je obilo tankih in dolgih 
trnov. Cvetovi so rumene barve in v obliki vise~ih grozdov. V jeseni 
se pojavijo plodovi, ki so rde~e barve podolgovati in kisli. Iz ~e{mina 
so v~asih doma izdelovali metle za pometanje dvori{~, skednjev in 
hlevov. Dokler pa je metla {e imela nekaj trnjev, pa je bila primerna 
tudi za »vzgojo« doma~ih in sosedovih navihancev.

^rni trn kot mnogi drugi grmi najbolje uspeva na robu gozda. 
Prepoznamo ga po stra{nih bodicah in listih, ki rastejo v {opkih. 
Cvetovi so bele barve.
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14 @ivalski svet in lovstvo

Mozaik gozdov, travnikov in 
vodotokov   nudi dobre pogoje 
za bivanje in prehrano {tevilnih 
gozdnih prebivalcev. Obenem pa 
te `ivali sodelujejo pri  nastanku 
in obnovi gozda (prena{anje 
semen, objedanje mladih drevesc, 
prehranjevanje  pti~ev s podlubniki). 
Dejstvo je, da razgiban gozd, ki ga 
sestavljajo razne drevesne vrste 
razli~nih starosti, bogati gozdni 
robovi ter posami~na suha drevesa 
pomenijo za ve~ino prebivalcev 
gozda zelo dobre `ivljenske 
pogoje.

@u`elke  se v svetlih gozdovih in na 
gozdnih robovih  po~utijo najbolje. 
V Predtr{kem gozdu najdemo 
mravlje, podlubnike, veliko raznih 
drugih hro{~ev in metuljev.

Ptice imajo na gozdni u~ni poti ~udovite pogoje za `ivljenje: posami~na 
trohne~a drevesa ali drevesa z dupli postanejo dom detlov, `oln, 
{korcev,  velike sinice, brgleza… Ve~ja dupla so redkej{a - za svoje 
domovanje jih uporabljajo lesne sove, polhi, kune, netopirji. Na{tete 
vrste se  vse leto hranijo z `u`elkami in njihovimi li~inkami , ki bi sicer 
ogro`ale gozd (lubadarji, 
muhe, majski hro{~i). 
Zaradi u~nega pomena  
smo ob pot postavili tudi 
veliko krmilnico, kjer se v 
velikem mrazu ali snegu 
hrani pti~e s semeni in  
kosi loja.
Na obre`jih Save imamo 
v~asih priliko  opazovati  
~aplje, divje race in 
kormorane, ki se prete`no 
hranijo z ribami.

Dvo`ivke so trenutno najbolj ogro`ene `ivalske vrste v Evropi. Na u~ni 
poti najdemo `abe in mo~erade.
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Mali sesalci:  Mozai~en gozd, 
po katerem poteka gozdna 
u~na pot je  idealen `ivljenjski 
prostor za  krte, je`e, mi{i, 
zajce, jazbece, kune…Hranijo 
se z rastlinjem, `u`elkami, 
de`evniki,  metulji in manj{imi 
sesalci. So `ivali, ki veliko 
prispevajo k uravnote`enosti 
`ivalskega prehrambenega   
spleta v gozdu, saj so hkrati 
veliki reduktorji `u`elk in malih 
`ivali in so~asno plen ve~jih 
mesojedih `ivali. 

Srne in jeleni: so v teh gozdovih 
kljub bli`ini naselij in avtoceste 
stalni prebivalci. Travniki in 
gozdni rob jim  nudijo dovolj 
hrane, v gozdu, predvsem na 
prisojnih strminah nad Savo 
pa so primerna zato~i{~a. So 
najpomembnej{a lovna divjad. 
Prav zaradi interesov lovcev  

so mnogokje tudi pre{tevilna 
populacija, ki posledi~no 
povzro~a ob~utne po{kodbe na 
mladem drevju.  

Lov je dejavnost, ki jo opravljajo 
poklicni lovci ve~inoma 
zaposleni v ZGS in ljubiteljski  
lovci, ~lani lovskih dru`in.
Za uspe{no uravnavanje 
populacij prosto`ive~ih 
`ivali je nujno opazovanje in 
zbiranje pomembnih podatkov 
o {tevilu posameznih vrst, 
zdravstvenemu stanju `ivali in 
njihovem gibanju. V ta namen 
in za uspe{en odstrel najdemo 
na primernih mestih (ponavadi 
rob gozda) postavljene lovske 
opazovalnice. Lovske dru`ine 
s svojimi ~lani izvajajo lovsko 
gojitvene na~rte, ki jih v 
sodelovanju z lovskimi dru`inami 
izdela Zavod za gozdove.
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NALOGA:

Napi{i tri prehranjevalne verige med gozdnimi `ivalmi
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