
Tičjak
Naravoslovna pot

Vodnik po poti

Gozdove varujemo z različnih vidikov. Na strmih in 
plazljivih območjih imajo gozdovi status varovalnih 
gozdov. Gozdni rezervati so izločeni predvsem za 
namene proučevanja naravnega razvoja gozdov, zato 
je v njih prepovedana kakršnakoli gospodarska 
dejavnost. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti je bilo 
v državah članicah Evropske unije zasnovano omrežje 
Natura 2000, ki ga sestavljajo posebna varstvena 
območja, namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih 
vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni 
ogroženi zaradi dejavnosti človeka.

Gozd in gozdni prostor nudita zavetje in hrano 
številnim živalim. Nekatere v gozdu živijo, drugim gozd 
pomeni zavetje ali vir hrane. Jase in gozdni robovi so 
pomembni za pašo 
divjadi. Ta zaradi svoje 
številčnosti lahko 
povzroča škodo na 
gozdnem rastju, 
travnikih in njivah. Z 
načrtovanim in dovolj 
visokim odstrelom lovci 
skrbijo, da škoda ni 
prevelika. V gozdnem 
prostoru najdemo tudi številne živalske vrste, ki so 
redke in ogrožene in zato zavarovane (gozdne kure, 
nekatere ujede in sove).

11. PREBIVALCI GOZDA

Za spravilo lesa iz gozda se uporabljajo gozdne vlake, 
ki jih je treba pravilno načrtovati in graditi. Zelo 
pomembno je, da vlake po zaključku sečnje in spravila 
popravimo – kolesnice, ki jih je naredil traktor, 
zasujemo ter vlake prečno prekopljemo, da z njih voda 
hitreje odteka. Le ustrezno načrtovana in grajena ter 
redno vzdrževana vlaka 
dobro služi svojemu 
namenu in ne 
predstavlja erozijskih 
žarišč v gozdu. Hvala, 
ker z umirjeno hojo po 
označenih poteh in 
vlakah gozdnim 
prebivalcem nudite mir 
ter ne ustvarjate bližnjic, 
s čimer bi povzročali 
škodo na gozdnih tleh.

Posegom v gozd in gozdni prostor se ne moremo 
izogniti. Najpogostejši posegi so krčitve za kmetijstvo, 
ceste in ostalo gradnjo in se izvajajo v gozdovih, ki so v 
neposredni bližini mest in naselij ter imajo zaradi tega 
pomembno rekreacijsko, klimatsko in estetsko 
funkcijo. Gozdarji se moramo aktivno vključevati v 
urejanje prostora in skrbeti, da ima vsak poseg čim 
manjši vpliv na gozd. Z njimi se namreč povečuje tudi 
problematika vnosa invazivnih tujerodnih vrst.
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Karta poti

46°17´52,98¨ N   14°48´37,10¨ E

Dolžina poti: 1,8 km (krožna pot)
Čas hoje: 40 min
Najnižja točka: 429 m n.v.,  Najvišja točka: 521 m n.v.

Koordinate:
X: 485756    Y: 128234 
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Gozdovi so osnovni gradnik krajine Zadrečke doline. 
Prevladujejo mešani gozdovi iglavcev in listavcev, a je 
njihova naravna podoba precej spremenjena. Večina 
jih je v zasebni lasti. Njihov vpliv na bližnjo in daljno 
okolico je velik. Gozdovi prispevajo h kakovosti pitne 
vode, omogočajo rekreacijo in oddih, so vir 
gradbenega materiala, kuriva in hrane. Močno tudi 
vplivajo na zdravje in dobro počutje ljudi, čeprav se 
marsikdo tega ne zaveda.

Današnja krajinska podoba doline je odraz delovanja 
človeka v prostoru. Skozi čas so ljudje naravne danosti 
spreminjali skladno s svojimi potrebami. Ob vodotokih 
in na manj rodovitnih predelih so nastala naselja ali 
samotne kmetije (celki), okoli njih so bili gozdovi 
izkrčeni zaradi pridobivanja obdelovalnih površin 
(travniki, njive, sadovnjaki), paši živine pa so ljudje 
namenili nekoliko bolj strme predele. Na obrobju, na 
najbolj strmih in odročnih pobočjih, kraljujejo gozdovi.

Z gozdom je treba skrbno gospodariti. 
Najpomembnejši negovalni ukrep je 
pravilna in strokovna izbira drevja za 
posek z namenom, da se gozd naravno 
obnavlja in hkrati opravlja mnoge 
druge funkcije. S posekom odraslega 
drevja ustvarimo pogoje za rast mladih 
dreves, ki jih je treba ustrezno 
negovati, da se bodo razvila v nov 
gozd, ki se bo iz generacije v generacijo bohotil v svoji 
naravni podobi. Mnogonamenskost, sonaravnost in 
trajnost so osnovna načela gospodarjenja z gozdovi v 
naši državi.

V vsaki sestavini gozda potekajo najrazličnejši, med 
seboj povezani življenjski procesi. V tleh in v odmrli 
biomasi najdejo svoj življenjski prostor številni manjši 
organizmi. Pod drevesno skorjo domujejo živali 
(podlubniki, gosenice, stonoge), s katerimi se 
prehranjujejo ptice, ki najdejo svoj dom v krošnjah 
dreves. Tudi v živih drevesih potekajo življenjski 

procesi, saj drevesa dnevno 
prečrpajo ogromne količine 
vode, prek listov in iglic pa 
poteka njihov dihalni proces. 
Seveda so za gozd pomembni 
tudi njegovi bolj znani prebivalci 
(srne, jeleni), ki skupaj z ostalimi 
živimi bitji tvorijo nepretrgan in 
zapleten življenjski krog.   

Gozd je velik porabnik, a hkrati tudi odličen 
zadrževalnik vode. S svojo zarastjo preprečuje hiter 
odtok padavinske vode in blaži razdiralno moč 
hudournikov ter potokov. Padavinska voda se skladišči 
v gozdnih tleh, od koder se postopoma sprošča v 
sušnih obdobjih. Gozd vodo tudi odlično očisti, zato 
najdemo večino izvirov pitne vode prav tam. 

Najvišja točka poti se nahaja na 520 metrih nadmorske 
višine in nudi izjemen pogled na okolico. Trg pod nami 
je Gornji Grad z znamenito katedralo v svojem osrčju. 
Nad njim se razprostira masiv Menine planine, 
planote, ki jo na strmih pobočjih poraščajo gozdovi in 
na vrhu katere se v poletnem času pase živina. Na 
desni naše oko uzre Kašno planino, Lepenatko in 
Rogatec.      

Gozdni rob ščiti gozd 
v notranjosti pred 
nezaželenimi vplivi 
(veter, sončna pripeka), 
je zatočišče številnim 
živalim, zlasti pticam, in 
tudi bogat vir prehrane. 
Ko vstopamo skozenj v 
gozd, ne pozabimo na 
gozdni bonton!

Stičišče gozda s kmetijsko površino imenujemo gozdni 
rob. Na njem je pestrost rastlin velika, saj jo sestavljajo 
tako travniške kot gozdne vrste. Drevje na gozdnem 
robu je nižje od sestoja in ima močno razrasle krošnje, 

ki segajo skoraj do tal. 
Navadno tu najdemo tudi 
grmovne vrste. 
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Začetek poti na Kocbekovi cesti 23 v Gornjem Gradu pri 
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,                                            
Krajevna enota Gornji Grad.
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