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Spoznajmo naravno bogastvo širše okolice 
mariborskega Mestnega parka.

NARAVOSLOVNA
UČNA POT

PIRAMIDA - KALVARIJA



Pot	 vas	 bo	 vodila	 skozi	Mestni	 park,	 po	Piramidi	 in	
Kalvariji	ter	ob	Treh	ribnikih.	Ustavite	se	lahko	ob	10	
postajah	 in	 se	 podrobneje	 seznanite	 z	 naravnim,	 pa	
tudi	kulturnim	bogastvom	širšega	območja	Mestnega	
parka,	predstavljenim	na	15	tematskih	tablah:

SUHI ZID – 
GRADBENIŠTVO, 
VINOGRADNIŠTVO IN 
NARAVA Z ROKO V ROKI
Gradnja	 suhega	 zidu	 zahteva	
zidarsko	spretnost,	ki	jo	danes	
obvlada	le	še	redkokateri	moj-
ster.	Suhi	zid	živi	 in	se	giblje	s	
terenom.	 Za	 vin-
sko	trto	je	posebej	
koristen	 jeseni,	ko	
ob	 večerih	 oddaja	
svojo	toploto.
Suhi	zid	je	življenjski	prostor	številnim	vrstam	plazil-
cev.		V	okolici	Mestnega	parka	jih	najdemo	6	vrst.	

VINORODNA LEGA PIRAMIDA
Južno	 pobočje	 Piramide	 pred-
stavlja	najimenitnejšo	 lego	ma-
riborskih	vinogradov	in	simbo-
lizira	 za	 naš	 prostor	 že	 dolga	
stoletja	značilno	povezavo	me-
sta	z	vinogradniško	in	vinarsko	
dejavnostjo.

V VIHARJIH SE HRASTI 
KORENIN ZAVEDO
Za	 Slovenske	 gorice	 so	
značilni	 hrastovi	 gozdovi.	
Mogočna	 drevesa	 ob	 robu	
gozda	so	hrasti	–	gradni.

ŽIVLJENJSKA POVEZANOST
Od	300	vrst	metuljev,	živečih	
na	širšem	območju	Mestne-
ga	parka,	je	šest	vrst	zavaro-
vanih	z	evropsko	zakonoda-
jo.	 Mednje	 sodi	 tudi	 metulj	
petelinček,	 katerega	 obstoj	
je	 odvisen	 od	 ene	 same	 rastlinske	 vrste,	
navadnega		podraščca.	

PANTA REI – VSE TEČE, 
VSE SE SPREMINJA

Nič	 ni	 večno.	 Travniki	 se	
spreminjajo	 v	 grmišča,	 grmi-
šča	 v	 gozdove.	Tudi	 pobočja	
se	 spreminjajo.	 Premikajo	
se,	izredno	počasi,	človeškim	
očem	neopazno.
  

PRA - PREBIVALEC NAŠE KRAJINE IN SOPOTNIK 
NAŠEGA ŽIVLJENJA
Gozd	 nam	 daje	 kisik,	 čisti	
zrak,	zbira	 in	zadržuje	vodo,	
preprečuje	 plazove,	 ohranja	
naravno	 rodovitnost	 in	 bla-
godejno	 vpliva	 na	 naše	 po-
čutje.

SKRITI V GOZDU – ŽIVALI V GOZDU
V	 gozdu	 živijo	 številne	 živali.	
Bivajo	 v	 vseh	 plasteh	 gozda,	
od	 tal	 do	 krošenj.	Med	njimi	
je	 mnogo	
zaščitenih	
vrst,	 kot	
npr.	rogač.

ALI LAHKO DREVO ZBOLI?
Kostanjev	 rak	 je	 nevarna	 glivična	
bolezen,	ki	je	uničila	veliko	kosta-
njevih	dreves.	Pojavi	se	na	mestih,	
kjer	je	bilo	drevo	ranjeno.	

GREMO PO GOBE
Gobe	so	nepogrešljiv	sestav-
ni	del	vsakega	gozda.	Nabiraj-
mo	le	tiste,	ki	jih	dobro		po-
znamo	 in	ki	 jih	nameravamo	
uporabiti.

ŽIVIJO DVOJNO ŽIVLJENJE
Iz	vode	na	kopno	in	spet	nazaj.	
Na	širšem	območju	Mestnega	
parka	živi	8	vrst	dvoživk,	to	je	
skoraj	polovica	vseh	vrst	dvo-
živk,	 ki	 živijo	 v	 Sloveniji.	Vse	
vrste	so	zaščitene.	

MOJSTRI EHOLOKACIJE
Na	 območju	 Mestnega	 parka	 z	
okolico	 je	 bilo	 evidentiranih	 10	
vrst	 netopirjev.	Najpogosteje	 se	
prehranjujejo	 nad	 ribniki,	 nad	
drevesi	v	parku	ali	pa	nad	svetilkami	na	promenadi.

ŽIVLJENJE GOZDA – 
IZ MALEGA RASTE VELIKO
Ob	poti	lahko	opazimo,	da	so	v	gozdu,	za-
radi	poseka	starih	dreves,	nastale	večje	jase,	
ki	jih	je	začelo	zaraščati	mlado	drevje.	Gozd	
se	je	začel	pomlajevati	po	naravni	poti.

TOPEL OBJEM
Ob	stiku	gozda	in	kmetijskih	površin	na-
stane	gozdni	rob,	ki	objema	celoten	gozd	
in	 ga	 varuje.	Gradijo	 ga	 robna	 drevesa,	
ki	so	na	zunanjo	stran	močneje	vejnata,	
grmovnice,	zelišča	in	trajnice.		

TESALCI DUPEL
Gozdovi	 z	 visokim	 deležem	 starih	
dreves	so	primeren	življenjski	pro-
stor	za	duplarje.	Na	širšem	obmo-
čju	Mestnega	parka	živi	99	vrst	ptic,	
od	tega	več	vrst	duplarjev.


