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Ne poznam slikarja, ki bi se ob svojih delih 

razgovoril o svoji umetnosti. Večina jih pravi: “Glej, 

jaz sem svoje povedal.”

V nekem smislu smo taki umetniki tudi gozdarji. O 

svojem delu v javnosti očitno ne govorimo radi  

kvečjemu med sabo. O našem delu govori gozd.

Ampak tu se primerjava s sliko neha. Gozd je 

nikdar dokončana slika, ki si jo generacije 

gozdarjev izročajo ena drugi. Danes sekamo 

drevesa, ki so jih vzgojili neznani predhodniki in 

snujemo novi gozd, ki ga bodo uživali in tudi poželi 

neznanci.

Gozd je sredstvo pogovora med generacijami, ki se 

nikdar ne srečajo. To ne velja le za generacije 

gozdarjev, ampak za vse ljudi, ki z gozdom žive  

ali so pozabili živeti.

Sliko kupiš ali podeduješ, odneseš domov, zapreš v 

sobo, občuduješ  sam in s prijatelji.

Gozd lahko kupiš ali podeduješ - pa ga ne boš 

nikdar užival sam: delil ga boš z njegovimi 

prebivalci, ki niso bili naprodaj, s čukom, šojo, 

Uvodne misli

srnjakom, metuljem ali nadležnim 

hroščem.  Delil ga boš z drugimi 

ljudmi  tudi tistimi, ki ga bodo gledali 

tiho in od daleč in nikdar vanj niti stopili 

ne bodo.

Gozd ima zares več plasti in odtenkov  naravnih in 

kulturnih  kot katerakoli slika. Gozdarjeva naloga 

že zdavnaj ni več le saditi, varovati in sekati 

drevesa, ampak ohranjati gozd kot čudovito 

življenjsko skupnost v naravni celovitosti in kot 

vrednoto v človekovi zavesti.

Včasih gozdarjevo delo zares zahteva nagle in za 

gozd usodne odločitve. Največkrat pa poteka v 

drobnih posegih, ki skušajo posnemati naravo. Nič 

prelomnega ni v njih  ali pa je to morda zares za 

naš čas še posebej pomembno spoznanje o našem 

mestu v naravi, o našem razmerju do nje.

Ko enkrat te stvari spoznaš in se jim zapišeš, je vse 

ostalo razmeroma preprosto: nobenih bobnečih 

besed ni več treba. Vse je tako jasno in preprosto, 

kot so misli in besede tega vodnika po Zadrečki 

dolini in njenih gozdovih. Zato ga berite in ne le 

enkrat!

Prof. dr. Boštjan Anko
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V Zadrečki dolini prevladujejo mešani gozdovi 

listavcev in iglavcev, vendar je naravna podoba 

gozdov zelo spremenjena. Zaradi gospodarskih 

interesov je človek pospeševal smreko in je zato 

danes skoraj polovica gozdov zasmrečenih. To 

ustvarja velike težave, saj so ti gozdovi zelo 

občutljivi na onesnaženje, žuželke in naravne ujme.

Večina gozdov, to je 70 %, je v zasebni lasti. 

Največji delež zasebne posesti imajo kmetje, ki jim 

gozd predstavlja vir lesa za gradnjo in vzdrževanje 

gospodarskih poslopij, dohodek v obliki prodaje 

lesa in rezervo za hude čase.

Gozdovi v Zgornji Zadrečki dolini so eden od 

osnovnih dejavnikov gospodarskega razvoja doline. 

To ni čudno, saj so pogoji za kmetovanje težki, 

ostalih možnosti za razvoj pa je zelo malo. Poleg 

gospodarskega pomena imajo ti gozdovi zelo 

pomembne ekološke in socialne vloge. Varujejo 

strma pobočja pred erozijo, zadržujejo plazove, 

zadržujejo odtok vode in jo čistijo. Vse 

pomembnejša je njihova turistična vloga, so prostor 

za oddih in rekreacijo. Gozdovi so osnovni 

oblikovalec krajine, njihov delež je 67 % površine.

Naša naravoslovna pot se začne pred prostori 

Gozdovi in gozdarstvo

Krajevne enote Gornji Grad, ki je 

del Zavoda za gozdove Slovenije 

(ZGS). Zavod za gozdove Slovenije je 

ustanovila država z namenom, da skrbi 

za načrtovanje razvoja gozdov, za varstvo 

gozdov in za svetovanje lastnikom gozdov o 

pravilnem in smotrnem delu z gozdom. Poleg teh so 

naloge ZGS še načrtovanje vzdrževanja gozdnih 

cest, načrtovanje in trasiranje gozdnih prometnic, 

spremljanje biološkega ravnotežja v gozdovih, 

nadzor gozdov in skrb za popularizacijo gozdov. 

ZGS je ustanova, ki opravlja svoje naloge v vseh 

gozdovih, ne glede na  lastništvo.

Naraven gozd - lepši in odpornejši
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Preden se podamo v gozd, se na njegovem robu 

ozrimo po naši krajini. Tik ob gozdu vidimo pašnik, 

malo nižje je nasajeno sadno drevje. Na ravnejšem 

delu so travniki, na najboljših delih pa so zorane 

njive. Nepoučen človek bi mislil, da je to slučajnost, 

vendar se je takšna podoba krajine načrtno 

izoblikovala skozi čas zaradi človekovih potreb in 

na osnovi naravnih danosti.

Gozdovi so nekoč poraščali skoraj 

vse ozemlje pri nas, le kjer naravni 

pogoji niso dopuščali njegove rasti, je iz 

gozda gledala kakšna skalna ostrica. Z 

razvojem človeštva se je spreminjal tudi odnos 

do gozda. Ko je človek postal živinorejec in 

poljedelec, je začel krčiti gozd. Razvile so se 

različne rabe prostora. Ljudje so si osnovali svoja 

prebivališča v obliki naselij ali kmetij. Okoli njih so 

si na najpoložnejših in najkvalitetnejših delih 

osnovali sadovnjake, travnike in zorali njive. Na 

strmejših delih je ostal prostor za pašnike. Gozd se 

jim je tako moral umakniti na obrobje, kjer je bila 

obdelava zemlje najtežavnejša.

Zaradi različnih življenjskih pogojev ima vsak od 

teh prostorov svojo značilno podobo in prebivalce. 

Med vsemi je gozd daleč najbolj biotsko pester in 

tudi najbolj naraven ekosistem. Če človek opusti 

rabo katerega koli življenjskega sistema, se bo ta 

zagotovo zarasel v gozd.

Naša krajina

LAZAR - tudi počasi se daleč pride.MAJSKA KUKAVICA - lepotica travnikov.
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Po nekaj metrih hoje se na naši poti prvič 

ustavimo v gozdu. Ob pogledu na drevesa 

spoznamo, da ljudje gozd potrebujemo bolj, kot ta 

nas. Nudi nam veliko: les, ki ga rabimo za 

najrazličnejše potrebe, gozdne sadeže, zdravo pitno 

vodo in svež zrak. Gozd ohranja pestrost življenja, 

varuje in ščiti naše okolje. Poleg tega je gozd 

prostor za turizem in rekreacijo, pomemben pa je 

tudi za obrambo države. 

Zaradi vsega naštetega moramo z gozdom pravilno 

gospodariti in ga negovati, da bi nam lahko trajno 

zagotavljal vse te dobrine.

Najpomembnejši ukrep nege je strokovno pravilna 

izbira drevja za posek. S posekom načrtno izbranih 

dreves dopustimo sončnim žarkom prosto pot do 

tal. Svetloba in toplota oživita gozdna tla. V takšnih 

vrzelih osnujemo mlad gozd. Da bi se iz njega 

razvil zdrav in kvaliteten odrasel gozd, moramo 

mladje začeti negovati že v rani dobi. Najprej 

odstranjujemo košata predrasla drevesca in 

nezaželeno grmovje. Poleg tega uravnavamo tudi 

zmes drevesnih vrst, ki naj bi bila čim bližja 

naravni sestavi drevesnih vrst. Z rastjo sestoja vse 

bolj izbiramo najlepše, najvitalnejše osebke 

(izbrance). Odstranjujemo 

konkurenčna drevesa, ki jih ovirajo 

v rasti. S tem lahko izbranci razvijejo 

velike in vitalne krošnje. To omogoča 

stabilnost gozda. S starostjo se drevesa vse 

bolj debelijo, zato potrebujejo več prostora. V tej 

fazi še skrbneje izbiramo drevesa, ki bodo gradila 

naš ciljni gozd in jim z redčenji odstranjujemo 

konkurente.

Ko odrasel gozd dozori, ga začnemo obnavljati. 

Sekati začnemo debela drevesa, na gozdna tla 

spustimo toploto in svetlobo, krog se zopet ponovi. 

Osnovna naloga gozdarjev in lastnikov gozdov je 

ohranjati gozdove v takšnem stanju, da se lahko 

trajno razvijajo in nemoteno naravno obnavljajo. S 

tem se izognemo številnim nevšečnostim in 

nepotrebnim stroškom.

Obnova in nega

Naravna obnova - cenejša in kvalitetnejša.
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Gozd pokriva več kot polovico Slovenije, s svojim 

delovanjem pa močno vpliva na krajino, ki jo je 

preoblikoval človek. Poleg visokogorja so gozdovi 

najbolj ohranjeni deli narave. V njih je zelo veliko 

biomase. Zato je prav, da vsaj približno spoznamo 

delovanje gozda.

Poglejmo si majhen del gozda od blizu! Pred seboj 

vidimo razpadajoč panj smreke, ki jo je lastnik 

posekal pred leti. Tedaj je bila srednje močno 

drevo, ki je raslo dolga desetletja. V drevesu se je 

skozi desetletja nabirala energija sonca in se s 

pomočjo vode in v njej raztopljenih rudninskih 

snovi in ogljikovega dioksida spreminjala v 

korenine, deblo, veje, iglice, cvetove in semena, torej 

v biomaso. Drevo je raslo v nebo in pod zemljo, s 

sosednjimi drevesi se je borilo za prostor pod 

soncem in v tleh, hkrati pa je od njih dobivalo 

oporo pred vetrom, snegom in ledom. Njegovo 

življenje ni bilo lahko, vendar je bilo pestro in 

dolgo.

Po poseku je ostal le naš panj, ki je začel novo 

življenje. Sprva je bil svež, saj je imel v koreninah 

shranjene še veliko energije. Mikorizne glive so ga 

oskrbovale z vodo. Morda je bil preko njih 

povezan s kakšnim od sosednjih 

dreves, kar ni redek pojav. Sprva 

je bil le mizica, na kateri je veverica 

pospravila semena iz storža bližnje 

smreke. Vanj so se zavrtali zalubniki, progasti 

lestvičar in vrtovini. Žuželke so v les panja  

zanesle štorovke, trohnobne glive. Te so les 

prepletle s svojimi hifami in ga začele razkrajati. 

Glivam so se pridružile najrazličnejše drobnoživke 

rastlinskega in živalskega izvora. Te ga sedaj 

grizejo, drobijo, obdelujejo s kemikalijami, pravimo, 

da panj trohni.

Pred nekaj leti je šoja skrila pest želodov v zavetje 

korenin. To je bil del njenih zimskih zalog. Ptica teh 

želodov ni prišla iskat in jih je nekaj vzklilo. Začel 

se je njihov boj za svetlobo. Prejšnje drevo je 

pripravilo prostor in pripravlja hrano novim. Morda 

se bo krog sklenil. Vendar jim bodo močni tekmeci 

mladice smrek, ki jih je vse polno v gozdu.

Gozd je življenje

Razpadajoči panj - vir novega življenja.
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Na naši poti se ustavimo ob globokem jarku, ki ga 

že več stoletij oblikuje po njem tekoči potok. 

Premislimo ob njem, kakšen pomen imajo gozdovi 

na vodni režim.

Gozd je velik porabnik vode, hkrati pa tudi velik 

rezervoar. V močnih deževjih s svojo dovršeno 

zgradbo preprečuje povodnji, v sušnih obdobjih pa 

vodo enakomerno oddaja in blaži sušo. Drevje že s 

svojimi krošnjami močno ublaži odplakovalno moč 

dežnih kapljic. Opad, humus, mahovi in zeli na tleh 

pa preprečujejo nadaljnje hitro odtekanje po 

površju. Taka gozdna tla zadržijo veliko vode, nato 

pa jo lahko zelo počasi oddajajo. Nekaj te vode 

izhlapi nazaj v ozračje. Veliko 

vode porabi gozd, nekaj jo ponikne 

v podtalnico, le manjši del vode priteče 

na površje v obliki izvira. Rodi se potok, a 

tudi ta se le s težavo prebija skozi gozd.

Pazljivo si oglejmo drevesa ob strugi. Njihova 

varovalna vloga je nenadomestljiva. S svojimi 

razvejanimi koreninami preprečujejo erozijo oziroma 

odnašanje zemlje. Tudi padlo drevo v jarku ni 

nesnaga, ampak ima svojo vlogo. Zmanjšuje in 

razbija tok vode, obenem pa v vodi in na suhem 

oblikuje življenjski prostor različnim živalim in 

rastlinam, zato je naravni del struge. 

Ko se odpravimo po poti naprej, se zavejmo, da v 

gozdovih izvira večina zdravih in pitnih voda, od 

katerih je odvisno naše življenje. Preprečiti moramo, 

da bi jih človek s svojim malomarnim ravnanjem 

tako onesnažil, da bi bile neprimerne za življenje 

nas, rastlin in živali.

Voda v gozdu

Gozd - rezervoar čistih voda.

Voda ima tudi svojo moč.
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Na polovici naše poti se povzpnemo na njeno 

najvišjo točko. Nahajamo se na nadmorski višini 

520 metrov. Smo pod kmetijo Pojškruh. Vsak 

pohodnik si zasluži krajši počitek. Tukaj je za to 

zelo primerno mesto. Ko počivamo na klopi, se 

pred nami odpre lep razgled na bližnjo in daljno 

okolico.

Najprej nam pade v oči trg Gornji Grad z 

mogočno cerkvijo v svojem središču. Katedrala je 

največja in najpomembnejša baročna stavba v 

Sloveniji. Zgraditi jo je dal grof Attems leta 1757 

(ZGODOVINA SLOVENCEV, 1979) in je še danes 

prepoznavni znak kraja. Ta ima bogato zgodovino. 

Pisno je omenjen že davnega leta 1140 

(ZGODOVINA SLOVENCEV, 1979). Vse do druge 

svetovne vojne je bil kraj pomembno središče, saj 

je bil tu poleg občine sedež okraja in sodišča. Te 

vloge je po vojni izgubil, leta 1995 pa je ponovno 

postal občinsko središče. 

Nad Gornjim Gradom se razprostira mogočna 

Menina planina. To je lepa predalpska planota, ki 

je skoraj v celoti porasla z gozdom. Le na njenem 

zgornjem platoju se gozdovi prepletajo s pašniki, 

kjer kmetje čez poletje prepasejo veliko živine. Na 

Menini so številne naravne 

znamenitosti (Snežna jama, jama 

Jespa, jezero Biba, Šavnice). Tu 

domačini in turisti najdejo mir in 

sprostitev. Menina jim jo nudi enkratne 

razglede, zimsko smučanje, ogled 

pomladanskega cvetenja rododendrona, prijetne 

poletne sprehode in jesensko nabiranje gozdnih 

sadežev.

Na zahodnem delu vidimo Kranjsko reber (Kašno 

planino), Lepenatko in Rogatec. Tudi ti vrhovi so 

turistično zelo obiskani. Pod njimi se nahajajo 

zaokrožene kmetije, kjer so obdelovalne in pašne 

površine obdane z gozdom. Takšnim kmetijam pravimo 

celki. Ljudje se tu ukvarjajo predvsem z živinorejo, s 

sečnjo in s predelavo lesa, nekateri pa tudi s kmečkim 

turizmom.

Razgledišèe

Gornji Grad z mogočno Menino v ozadju.
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Po kratkem počitku se po travniku ponovno 

vračamo v gozd. Pred vstopom vanj naletimo na 

drevje in grmovje najrazličnejših vrst; od bora, 

hrasta, gabra, češnje, jerebike vse do črnega trna, 

šipka, leske, bezga in drugih. Tu je stičišče gozda s 

kmetijsko površino, ki ga imenujemo gozdni rob.

Drevje na gozdnem robu je nižje od drevja v 

sestoju, ima močno razrasle krošnje, veje segajo 

skoraj do tal. Pravilno oblikovan gozdni rob ščiti 

gozd v notranjosti pred nezaželenimi zunanjimi 

vplivi, kot sta veter in sončna pripeka, s čimer se v 

gozdu ustvarja želena 

mikroklima. Poleg te vloge 

pa gozdni rob daje zatočišče številnim 

živalim, zlasti pticam. Ob njem se zelo rad 

ustavi tudi človek, saj ima gozdni rob veliko 

estetsko vlogo. Najlepši je spomladi, ko zeleni, in 

jeseni, ko se listje obarva. V njem najdemo tudi 

številne zdravilne rastline.

Iz povedanega sledi, da je pri oblikovanju naše 

krajine naravno oblikovan gozdni rob zelo 

pomemben in nenadomestljiv del gozda. Zato ga 

moramo gozdarji in lastniki gozdov negovati in 

ohranjati.

Najprimernejši poseg je panjevska sečnja, pri kateri 

vsakih pet do petnajst let na posameznih delih 

roba posekamo nekaj drevja in grmovja. Iz panjev 

poženejo nove mladike, s čimer mu zagotavljamo 

trajno naravno obnovo in večno mladost. V njem 

puščamo tršata in plodonosna drevesa, pa tudi 

odmrla. S tem izboljšujemo življenjske pogoje 

številnim prebivalcem gozdnega roba.

Gozdni rob

Gozdni rob - stičišče travnika z gozdom.

ČRNOGLAVKA - ptiči, značilni prebivalci gozdnega roba.
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Ob ponovnem srečanju z gozdom nas pot do 

naslednje točke vodi po gozdni vlaki. Za trenutek 

se ustavimo na njej in spoznajmo njen pomen.

Že posek drevesa je nevarno in zahtevno delo, 

potem pa moramo les spraviti do kamionske ceste 

in do potrošnikov. Včasih so spravljali les ročno, 

gradili vodne drče, samotežne žičnice in konjske 

vlake. Stroški takšnega spravila so bili veliki. Pri 

spravilu so izgubili veliko lesa in poškodovali veliko 

stoječega drevja.

Danes spravljamo les iz gozda 

predvsem po traktorskih vlakah. Tam, 

kjer so vlake, je gozd vedno odprt 

oziroma dostopen. Vlake pocenijo in olajšajo 

spravilo, manj pa se poškodujejo tudi gozdna 

tla in obstoječe mladje. Ker pa vsaka gradnja 

predstavlja določen poseg v gozd oziroma v 

naravno okolje, moramo vlake pravilno načrtovati 

in graditi. Z nepravilno gradnjo lahko pride do 

sprememb v naravi, ki se kažejo predvsem kot 

erozija. Pri neprimerni ali nepravilni gradnji se 

lahko spremeni vodni režim in voda si po svoje 

utira nove poti. Začne odnašati zemljo na vlaki in 

pod njo. Včasih pa se sprožijo tudi zemeljski usadi.

Zelo pomembno je, da vlake po zaključku sečnje in 

spravila lesa popravimo. Zasipljemo kolesnice, ki jih 

je naredil traktor in vlake prečno prekopljemo, da 

z njih voda hitro odteka.

To temo lahko zaključimo z mislijo, da le dobro 

načrtovana in grajena ter redno vzdrževana vlaka 

dobro služi svojemu namenu in ne predstavlja 

erozijskega žarišča v gozdu.

Gozdna vlaka

Brez spravilnih poti ni intenzivnega gospodarjenja.
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Prišli smo pod daljnovod. Zaradi gradnje novega 

naselja so ga morali prestaviti z bližnjega travnika 

v gozd. Poskusimo na njegovem primeru pojasniti 

posledice posegov v gozdni prostor.

Ob dejstvu, da gozd pokriva več kot polovico 

Slovenije, se posegom v gozdni prostor ne moremo 

izogniti. Najpogostejše krčitve so za kmetijstvo, 

ceste in elektrovode. Pri tem nastajajo manjši otoki 

in pasovi gozda, ki jih s posegom ločimo od 

ostalega gozdnega kompleksa. Ti deli gozdov 

potem polagoma izginjajo. Posledica krčitev ni le 

zmanjšanje gozdne površine. Zaradi krčitev se 

spremeni lokalna klima, zmanjšata se količina in 

raznolikost organske snovi v krajini. Lahko se zniža 

nivo podtalnice, povečana je nevarnost vetrolomov, 

omejeno je gibanje prosto živečim živalim in še bi 

lahko naštevali. Takšni posegi so še bolj neprijetni 

ob dejstvu, da se večina krčitev pojavlja v 

gozdovih, ki so v neposredni bližini naselij in imajo 

pomembno rekreacijsko, klimatsko, zaščitno ali 

estetsko vlogo.

Zaradi naštetega se moramo tudi gozdarji aktivno 

vključevati v urejanje prostora. Zavedajoč se, da je 

vsak vrinjen objekt v gozd tujek, moramo 

9
poskrbeti, da je poseg čim 

manjši in s tem za gozd čim manj 

boleč.

Dober primer takšnega posega je tukajšnji 

daljnovod. Včasih je bilo potrebno narediti za 

takšen objekt več kot dvajset metrov široko 

preseko. V našem primeru so izvajalci z uporabo 

novih spoznanj in boljših materialov ta presek 

skrčili na vsega štiri metre. Ob pravilnem 

oblikovanju notranjega gozdnega roba pa bo 

poseg v gozd še manj opazen.

Mnogi radi poudarjajo, da je pri nas že sedaj 

preveč gozda, vendar do posegov v gozdni prostor 

prihaja ravno tam, kjer je gozda malo, po drugi 

strani pa se zaraščajo površine v hribovitih, že 

sedaj najbolj gozdnatih predelih.

Posegi v gozdni 

prostor

Krčitvam v gozdu se ne da izogniti!

20 21
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Na dosedanjem delu poti smo se že dobro 

seznanili z nenadomestljivim pomenom gozda v 

našem okolju. Na žalost pa opažamo, da so naši 

gozdovi vse bolj ogroženi. V večini primerov je temu 

kriv človek. Naše gozdove najbolj ogrožajo vse 

večja onesnaženost ozračja, naravne ujme (sneg, 

veter), razne bolezni gozdnega drevja in razni 

insekti (lubadar idr.). Velikokrat je porušeno tudi 

ravnovesje med gozdom in rastlinojedo divjadjo. 

Nenazadnje pa so v gozdovih vidne tudi posledice 

malomarnega dela pri sečnji in spravilu lesa in 

posledice prekomernih sečenj.

Kaj je poškodovalo ta gozd? Pozimi leta 1996 ga 

je prizadel močan snegolom, ki je polomil ali izruval 

skoraj tretjino dreves, predvsem smrek. Ker je bil 

gozd močno poškodovan, smo gozdarji naredili 

zanj sanacijski načrt. Podrta in močno 

poškodovana drevesa smo posekali in spravili iz 

gozda. Manj poškodovana pa smo pustili z 

namenom, da bi gozd čim bolj ohranili. Nastale 

vrzeli smo na novo zasadili z rastišču primernejšimi 

drevesnimi vrstami. To so hrast, češnja, gorski javor 

in veliki jesen. Da bi preprečili poškodbe sadik, ki 

bi jih povzročila divjad, smo jih zaščitili s količki in 

tulci. Del površine pa smo ogradili. S tem smo 

omogočili naravno pomladitev.

Zaradi številnih polomljenih vrhov in 

poškodovanih krošenj smreke obstaja 

možnost napada smrekovega lubadarja. 

Zato smo v vrzel postavili tudi kontrolno past 

za smrekovega lubadarja. V past postavimo vabe, 

ki privabljajo podlubnike. Past redno kontroliramo. 

Če ugotovimo, da se je število lubadarjev v 

določenem obdobju močno povečalo, poskrbimo za 

dodatne ukrepe za varstvo gozdov.

Vsa ta dela so pogojena z velikimi stroški. 

Zmanjšamo jih lahko z oblikovanjem biološko bolj 

stabilnih gozdov, kjer je najbolj pomembna rastišču 

primerna sestava drevesnih vrst. V takšnem gozdu 

pa najdejo boljše življenjske pogoje tudi druge 

rastline in seveda živali.

Ogroženost gozda

Sanacija poškodovanega gozda.
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Gozd je pradomovina čebel (ŠIVIC, 1992). Divje 

čebele so si gradile svoja gnezda v votlih debelih 

drevesih ali v skalnih duplinah. V gozdu je med 

zelišči, grmovjem in drevjem veliko žužkocvetk, ki jih 

čebele ob nabiranju medičine in peloda oprašujejo.

V Sloveniji je čebelarstvo precej razširjeno, ker 

imamo tradicijo in dovolj dobre paše za čebele. 

Med prideluje okoli 10.000 čebelarjev s okoli 

100.000 naseljenimi panji (ŠIVIC, 1993). Čeprav se 

velika večina čebelarjev ukvarja z gojenjem čebel 

ljubiteljsko, pa je lahko čebelarstvo donosno in kar 

pomembna gospodarska dejavnost.

Gozdovi so pomemben vir čebelje paše. Najbolj 

medonosne drevesne vrste so 

domači kostanj, lipe, javorji, bresti 

in divja češnja. Čebele pa nabirajo 

med tudi na jerebiki, lesniki, divji hruški. 

Zelo medonosno drevo je tudi robinija 

(pogovorno ji pravimo akacija), ki pa je 

tujerodna. Pri teh vrstah nabirajo čebele medičino 

na cvetju. Nabrani med se imenuje cvetni med in je 

ponavadi svetle barve. Drugi vir medu je gozdna 

mana ali medena rosa, ki jo obilno izločajo listne 

uši in kaparji na iglavcih in listavcih. Največ 

medene rose naberejo čebele na jelki in smreki. Ta 

med je temne barve in se imenuje gozdni med. Ob 

medenju jelke so lahko ob ugodnih pogojih najvišji 

dnevni donosi medu na gozdni paši tudi do 10 

kilogramov medu na panj.

Gozdovi okrog Gornjega Grada so slovenskim 

čebelarjem dobro znani po odlični čebelji paši zlasti 

gozdnega medu. Gozdarji in lastniki gozdov lahko 

za izboljševanje čebelje paše storijo marsikaj 

koristnega. Povsod, kjer je mogoče, naj bi poleg 

bukve pospeševali medonosne vrste. Ohranjali naj 

bi grmovni sloj, v katerem so pomembne 

medonosnice krhlika, malina in razne vrbe, zlasti 

iva. Čebele potrebujejo za svoj razvoj veliko 

cvetnega prahu, ki ga največ naberejo na leski, 

vrbi, jelši in trepetliki, zlasti pa na pravem kostanju 

in celo na bukvi.

Gozd in èebele

Čebelji dom ob robu gozda.
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Njeno naravno območje v Sloveniji je majhno, 

vendar je zaradi gospodarskega pomena zelo 

razširjena.

Smreka je glede toplote in svetlobe ena izmed 

najbolj prilagodljivih drevesnih vrst. Bolj je 

zahtevna glede vlage. Njen koreninski pletež je zelo 

plitev, zato je podvržena snegolomom in 

vetrolomom. Njene iglice se zelo težko spreminjajo v 

V 

slovenskih gozdovih je znanih 71 domačih 

(avtohtonih) vrst gozdnega drevja, od tega 10 vrst 

iglavcev in 61 vrst listavcev. Ob naši poti seveda ne 

boste našli vseh, mi smo jih našteli 24. Poleg teh 

pa so ob poti še tujerodne drevesne vrste in sicer: 

rdeči hrast, robinija in vrba žalujka. V naslednjih 

vrsticah vam bomo opisali najpomembnejše vrste, ki 

Osnovne znaèilnosti 
drevesnih vrts na poti

humus in zakisujejo tla. Od 

ostalih iglavcev jo razlikujemo po 

značilnih štirioglatih bodečih iglicah, ki 

so razporejene okrog vejice kot ščetka. 

Skorja je rdečkasta do temno siva, sprva 

gladka, na starejših drevesih razpoka v 

okroglaste ploščice. Storži so valjasti, okoli petnajst 

centimetrov dolgi, do štiri centimetre debeli, viseči in 

odpadejo celi.

1 . Smreka
(Picea  abies L . )
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Jelka je zelo dober bioindikator za onesnaženje 

okolja. Je izredno občutljiva na spremembe okolja, 

ogroža jo tudi divjad. 

Potrebuje več toplote kot smreka. V gozdu zelo 

dobro prenaša senco. Korenine razvije zelo 

globoko. Njene iglice hitro razpadejo v ugodne 

oblike humusa. Jelka ima ploščate in na koncu 

zaobljene iglice, ki so 

zgoraj temno zelene, 

bleščeče z vzdolžno brazdo 

po sredini. Spodaj imajo 

dve vzdolžno modro beli 

progi. Krošnja je v 

mladosti stožčasta in 

podobna smrekini, v 

starosti pa postane 

cilindrična. Deblo je 

polnolesno, skorja je siva 

in gladka, na starejših 

drevesih razpoka v 

štirioglate ploščice. Storži 

so dolgi deset do petnajst 

centimetrov, debeli do pet 

centimetrov. So pokončni in 

razpadejo že na drevesu.

2 . Jelka
(Abies a lba Mil l . )

Rdeči bor je manj konkurenčen od drugih 

drevesnih vrst in zato izrinjen na slabša rastišča

Ima veliko sposobnost prilagajanja glede toplote in 

vlage, vendar rabi veliko svetlobe. V zemlji tvori 

močno glavno korenino, iz katere rastejo 

vodoravno stranske korenine. V šopu ima po dve 

svetlo zeleni iglici. Iglice 

so trde, koničaste in 

zavite. Storži so 

stožčasti, tri do šest 

centimetrov dolgi, okoli 

tri centimetre široki in 

so rumeno sive barve. 

Lubje je na starejših 

drevesih debelo, 

razpokano in sivorjave 

barve, medtem ko je na 

vejah rdeče sivo in se 

lušči v tankih luskah.

3 . Rdeèi  bor
(Pinus  s i lvestr i s  L . )
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Raste od nižin pa vse do gozdne meje. Je ena 

najbolj zahtevnih drevesnih vrst glede svetlobe. 

Korenine so močne, z globoko glavno korenino in 

je zato odporen proti viharjem in snegolomom. 

Njegove značilnosti so nežne svetlo zelene iglice, ki 

jeseni dobijo značilno zlatorumeno barvo. Dolge so 

do dva centimetra in so združene v šopih od 25 

do 60 iglic skupaj. Macesen je edini iglavec pri 

nas, ki mu jeseni odpadejo vse iglice. Storži so tri 

do štiri centimetre dolgi, dva centimetra široki, 

svetlo rjavi in obrnjeni navzgor. Odpadajo šele čez 

tri do štiri leta. Lubje je v mladosti gladko in rjave 

barve, medtem ko je v starosti zelo debelo in 

močno razpokano.

Tisa je zelo redka in ogrožena drevesna vrsta. Zato 

je zavarovana! Bila je med prvimi zavarovanimi 

rastlinami pri nas. Ob naši poti lahko občudujete 

kar nekaj tis. 

Tisa je izredno sencozdržna vrsta, od naših dreves 

prenese največ sence. Njena značilnost je, da je 

dvodomna. To pomeni, da na enem drevesu 

zrastejo samo moški cvetovi, na drugem pa samo 

ženski. Ti se po oploditvi razvijejo v plod, ki ga 

obdaja rdeč ovoj. Dvodomni rastlini, ki ju vsi 

poznate, sta tudi bodika ali božji les (Ilex 

aquifolium L.) in hmelj (Humulus lupulus L.). Večina 

rastlin pa je enodomnih. 

Za tiso je značilno še nekaj. Vsa (razen rdečega 

ovoja pri plodu) je strupena. Vendar to ne 

odganja divjadi, da bi je ne objedala.

4. Macesen
(Lar ix  decidua  Mil l . )

5. Tisa
(Taxus  baccata  L . )
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Je najpogostejši listavec v Sloveniji. Bukvi pravimo 

tudi mati gozdov. 

Najbolje uspeva tam, kjer zime niso premrzle in 

poletja ne presuha. V zemlji najprej razvije glavno 

korenino, ki kasneje zakrni in jo prehitijo razvejane 

stranske korenine, zato je manj odporna proti 

vetrolomom. Je izrazito senčna drevesna vrsta. Listi 

so celorobi, rahlo valoviti, zgoraj temno, spodaj 

svetlo zeleni. So do osem centimetrov dolgi in tri do 

pet centimetrov široki. Za bukev je značilen plod, ki 

ga imenujemo žir. Ta je trikotne oblike in je dalj 

časa shranjen v luskasti skodelici. Lubje je tanko, 

7 . Bukev
(Fagus  sy lvat ica L . )

Po naravi je črni bor v Sloveniji izredno redek. 

Izrinjen je na ekstremna rastišča v Karavankah.

Vendar se je zapisal v slovensko zgodovino in 

zavest kot vrsta, s pomočjo katere je človek 

ponovno ozelenel Kras. Bor, s katerim so ozelenili 

Kras, izhaja iz Dunajskega gozda. Črni bor, ki ga 

vidimo ob naši poti ni avtohton. Z njim so posadili 

golosek, ki so ga med vojno naredili okupatorji 

zaradi obrambe vojaške postojanke. Tako imamo 

ob poti izjemno priložnost, da med seboj 

primerjamo rdeči in črni bor.

6. Èrni  bor
(Pinus  nigra  Arnold )
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Raste na rodovitnih, globokih, svežih in rahlih tleh. 

Ima razrasle v globino prodirajoče srčne korenine. 

Je polsenčna drevesna vrsta. Opad hitro razpade 

in bogati zemljo. Odporen je na zimski mraz in 

vetrolome. Ima značilne petkrpate dolgo pecljate 

liste, ki so zgoraj temno, spodaj pa svetlo zeleni. 

Plodovi so veliki kot grah in krilasti. Lubje je v 

mladosti sivo in gladko, v starosti pa svetlo rjavo, 

ki se lušči v tankih in širokih luskah.

9. Gorski  javor
(Acer  pseudoplatanus  L . )

V Sloveniji raste več vrst hrastov, na našem 

območju je najpogostejši graden. 

Graden raste na svežih, rahlih, globokih in 

rodovitnih tleh. Rabi manj vlage kot dob. Je 

svetlobna drevesna vrsta. Ima močne srčne 

korenine in je odporen proti vetrolomom. Listi so 

osem do deset centimetrov dolgi, z pet do sedem 

parov krp z en do štiri centimetre dolgim pecljem. 

Plod se imenuje želod. Po nekaj skupaj jih je na 

zelo kratkem peclju. Zdi se, kot da bi sedeli 

neposredno na vejici. Želod je krajši in debelejši kot 

pri dobu in na vrhu nekoliko stisnjen. Lubje je 

nekoliko tanjše in bolj plitvo razpokano kot pri 

8 . Hrast - graden
(Quercus  sess i l i f lora  Sal i sb . )
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Uspeva na plodnih, zmerno vlažnih tleh in na 

sončnih legah. Je svetlobna drevesna vrsta. 

Koreninski pletež ima sposobnost prilagajanja 

globini tal. Češnja ima narobe jajčaste, do dvanajst 

centimetrov dolge, dvakrat napiljene liste. Zanjo je 

značilno, da spomladi močno belo cveti. Plodovi so 

sprva rdeči, pozneje črni in bleščeči z okroglastimi 

koščicami. Lubje je sivorjavo, bleščeče in se lušči v 

prečnih pasovih. Na starih drevesih je temno in 

11 . Èešnja
(Prunus  avium  L . )

Zahteva mineralno bogata, rahla, vlažna, globoka 

tla, ki jih najde v dolinah rek in potokov. Je 

polsenčna drevesna vrsta. V mladosti ima globoko 

navpično korenino, ki kasneje odmre, oblikuje se 

močan srčast koreninski sistem. Odporen je proti 

vetrolomom. Veliki jesen ima lihopernate, dvajset do 

trideset centimetrov dolge liste, ki so sestavljeni iz 

sedem do petnajst lističev. Plodovi so sprva zeleni, 

kasneje rumeno rjavi, do štiri centimetre dolgi in 

krilati. Lubje je svetlo sivo, do štiridesetega leta 

gladko, kasneje pa razpoka v manjše pravokotne 

ploščice.

10 .Vel ik i  jesen 
(Fraxinus  exces ior  L . )
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