
Gozdna pot nas bo 
vodila med stoletnimi drevesi! 

Spoznali bomo gozdne prebivalce in 
jim prisluhnili. Morda sreËamo öe gozdne 

ökrate, ki prebivajo med koreninami mogoËnih 
dreves! »e le ne bomo prehrupni! Ustavili se 
bomo pri odmrlemu drevesu in spoznali, da je öe 
kako ûivo! Potipali, povonjali in obËutili bomo 
vlaûno gozdno prst ter se Ëudili starosti 
dreves! Postali bomo pri mogoËni bukvi 
in jo pobliûe spoznali. NauËili se bomo, 
kako biti spoötljiv obiskovalec gozda! 
Upam, da bomo sprehod po gozdni poti 

zakljuËili polni lepih vtisov, miru in z 
ûeljo, da se kmalu spet vidimo!

Netopir Boromir 
in gozdna pot
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Ustavimo se za trenutek. Zaprimo oËi in 
obmirujmo. Prisluhnimo! Petje ptic in öumenje 
listov sta najpogostejöa zvoka. Veter, ki v gozdu 
zaradi kroöenj mogoËnih dreves zgubi svojo moË, 
boûa naöe obraze. Boûata jih tudi sonce ali deû! 
Morda nam na nosove padajo drobne sneûinke? 
Potipajmo blazinice mahu; ob deûju so polne 
vode. Dotaknimo se raskavega ali gladkega 
lubja dreves in se nadihajmo vonja po vlagi in 
trohnenju. Objemimo drevo in prisluhnimo 

njegovemu srcu! Ga sliöite?
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Poglejte! 
O d m r l o  d r e v o !  D o m 

ötevilnih gozdnih prebivalcev. 
Ko je bilo öe ûivo, so v njegovi kroönji 

prebivale ptice. Danes, ko je po veË 
desetletjih odmrlo, nudi bivaliöËe hroöËem, 

ûolnam, sovam, vevericam in drobnim 
mravljam. Za ptice je prava Mizica, pogrni 
se! Tod morda sreËamo rogaËa, najveËjega 
evropskega hroöËa! Da ne bo pomote! éiva 
drevesa so öe kako pomembna. Mrtva pa 

prav niË manj. Zgodi se, da öele takrat 
zares oûivijo, saj se vanje naselijo 

ötevilnaûiva bitja. Tudi zaradi tega 
je pomembno, da ostanejo v 

gozdu!
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In kaj posebnega 
najdemo tukaj?  Drevo z 

nadvse zanimivimi koreninami! Z 
njimi srka hrano in vodo iz tal! Korenine pa 

drevesom nudijo tudi oporo, z njimi so ena 
bolj, druga manj moËno zasidrana v gozdna 

tla. Tele tukaj so nadvse zanimive! Zdijo se 
kot lovke. In Ëe pokukamo öe malo globlje? 
TrohneËe listje se spreminja v rodovitno prst. 

Torej je pomembno, da listje, ko pade 
z drevesa, ostane v gozdu? Seveda… 

iz njega nastane bogata prst, ki 
daje ûivljenje drevesom, 
grmovnicam, zeliöËem… 

v s e m  r a s t l i n a m ,  k i 
rastejo v gozdu.
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»as za poËitek! Ali 
ste ûe zadihani? Lep kos 
poti je ûe za nami. In kaj 
nas Ëaka tukaj? Drevesa in 
njihova dolgoûivost! Stara 
so lahko… precej! DoËakajo 
tudi veË stoletij, celo tisoËletja. 
So najstarejöi  prebivalci  naöega 
planeta! V primerjavi z njimi smo vsi 
zelo, zelo mladi! Pa poglejmo. No, bolje 
preötejmo… Letnice, ki so vidne na ötoru, 
nam povedo koliko je staro drevo! 
Preötejmo jih in ne bomo veË v zadregi! 
Drevesa rastejo poËasi in vztrajno. Od 
dobrih in slabih let je odvisno, koliko 
se bodo odebelila vsako leto! Zaradi 
Ëastitljivih let, ki jih dosegajo, 
bodimo do njih öe 

posebej spoötljivi.
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Bukev… tole pa 
zveni znano, kajne! Seveda! 

Bukev je eno izmed najpogostejöih 
dreves, ki jih sreËamo v Straûunu! 

Pogosta je tudi v drugih slovenskih 
gozdovih. Spoznamo jo po neûnem, svetlo 

sivem 'lubju', po mogoËni kroönji in neûnih 
zelenih listih, ki so zgodaj spomladi okusni 
tudi v solati! Njen plod je ûir. Oboûujejo ga 
gozdne miöi, polhi, veverice, podleski in 
drugi glodalci. Jeseni ga pridno nabirajo. 
Z njegovo pomoËjo laûje preûivijo dolge 

in laËne zime. Bukev pa so spoötovali ûe 
stari Kelti. V njihovem koledarju, ki je 

imel obliko letnega drevesnega 
kroga, je bil 22. december 

njen dan!
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Pssssst! Ali sliöite? Ne? 
Morda smo preglasni. V gozdu 

je najbolje, da se pogovarjamo 
tiho, öepetaje. Tukaj smo namreË 
le obiskovalci. Zakaj bi vznemirjali 
njegove miru navajene prebivalce? 
Stopajmo po poti ,  ne trgajmo 
cvetlic, zeliöË in ne lomimo vej! V 
gozd ne sodi jo  hrupni  motorji 
in ötir ikolesniki!  Prestraöil i  in 

pregnali bi gozdne ûivali.  V 
gozdu smo prijazni do vseh 

prebivalcev. ObËudujmo 
gobe! Tudi one so öe kako 

pomembne prebivalke 
gozda.  Se spomnite 

polûa, s kakönim veseljem 
jih oblizuje? In poberimo 

smeti, ki so jih v gozdu 
pustili nevestni lumpi!
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Druge, 
öe neodkrite, 

nas Ëakajo na vsakem 
koraku. V gozdu ali izven 
njega. »e bomo le znali 

postati, prisluhniti. Si vzeti Ëas.
Se vidimo prihodnjiË! Takrat 

zagotovo sreËamo öe gozdne 
ökrate! Kdo ve, kaj nam 

bodo povedali?N a ö e 
vedoûel jno 

pohajkovanje po 
Straûunu je konËano. 
Na sprehodu po gozdni 
poti smo spoznali 

ötevilne gozdne 
skrivnosti. 


