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©umberk vabi

Pred vami je ponatis vodnika Gozdna uËna pot ©umberk, s katerim smo vas æe
pred leti povabili, da bolje spoznate ta prijazni hrib v bliæini Domæal, srediπËa naπe
obËine. »eprav smo ga natiskali v precejπnjem πtevilu, je naklada poπla, kar kaæe,
da je prva izdaja naπla pot do vseh, ki imajo naravo radi. Vesel sem, da je pred
vami nova izdaja in ob tem verjamem, da prav nikomur, ki se bo sreËal s tem vod-
nikom, ni vseeno, kaj se dogaja z naπo naravo. Æal zanjo vse prepogosto ugotavl-
jamo, da nad naπim ravnanjem ni navduπena, saj ji modernizacija na razliËnih
podroËjih prinaπa predvsem teæave, manj pa jo ohranja prijetno za nas in za vse
generacije, ki pridejo za nami. 

Tega se æe dolgo let zavedamo tudi v obËini Domæale ter si na razliËne naËine
prizadevamo, da bi bil naπ odnos do narave prijazen, spoπtljiv, predvsem pa da bi
naπe okolje varovali in ohranjali zdravo ter Ëisto, hkrati pa se v naravi prijetno
poËutili. Spoznavanju narave, s katero se sicer sreËujemo vsak dan, je namenjen
tudi vodnik Gozdna uËna pot ©umberk. 

Vodnik prinaπa vrsto informacij o Ëudeæih narave na ©umberku, ki jo lahko
spremljamo vse letne Ëase ter nam tako spomladi, kot poleti, jeseni in pozimi
prinaπa veliko moænosti in priloænosti za prijeten obisk in sprostitev. Ob obiskih
lahko obËudujemo vsakodnevne spremembe, se sreËujemo s prebivalci in rastlin-
jem ©umberka ter vedno znova obraËamo strani knjige, v kateri so shranjene lep-
ote tega dela naπe obËine. Pravzaprav lahko poimenujem ©umberk kar pljuËa
πtevilnih prebivalcev mesta na bregovih Kamniπke Bistrice. Ti ga radi obiskujejo,
se povzpnejo na njegov vrh in obËudujejo bliænje mesto ter naselja, ob tem pa v
tem zelenem delu iπËejo priloænosti za nove energije, za prijetna sreËanja, poËitek,
pa tudi rekreacijo, ki jo æe vrsto let ponuja urejena TRIM STEZA. 

Odslej bo sprehod po ©umberku, Ëe boste tako æeleli, πe prijetnejπi. Ob pomoËi
vodnika in prijazne lisiËke, ki bo pomagala tako mlajπim kot starejπim, se vam
bodo odpirale vedno nove skrivnosti tega obmoËja. Pot vas bo popeljala v
zgodovino in ugotovili boste lahko, da so tod æiveli ljudje æe v prazgodovini.
Vodnik vam bo pomagal spoznavati drevesa in æivali. Z njim bo vaπ obisk kot
πolska ura narave, ki vam bo sama pomagala, da jo boste bolje spoznali in jo znali
tudi varovati. 

Naπ zeleni hrib vas vabi, da ga Ëim veËkrat obiπËete, da se pod vejami njegovih
dreves odpoËijete od vsakodnevnih tegob in hitenja skozi sodobno æivljenje. Vabi
vas, da poduhate cvetje, da se zaustavite ob hrastih, lipah, javorjih in iglavcih ter
ob πkratovem drevesu pomislite na otroπtvo, na pravljiËne veËere, ali pa svojim
mladim spremljevalcem poveste katero od πtevilnih zgodb o πkratih in palËkih ter
jim tako polepπate dan. Prisluhnite tiπini, prisluhnite vetru in obËudujte gozdne
prebivalce, ki so tod naπli svoja prebivaliπËa in svoja zatoËiπËa. Povzpnite se na
razglediπËe ter obËudujte okolico, na katero se ozira vrh naπega ©umberka.
PoiπËite sami ali ob pomoËi vodnika samo vaπ najljubπi kotiËek na ©umberku, za
katerega boste skrbeli. 

Dobrodoπli torej na naπem zelenem hribu, za katerega vsi skupaj poskrbimo, da
bo vedno ostal lep in prijazen.

Æupan ObËine Domæale 
Toni DRAGAR 
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Pozdravljeni!

Stojimo pod drevesi, med bitji, ki jih poznamo morda samo po imenu ali po nji-
hovem videzu. Prav tako kot smo ljudje pripadniki iste vrste in se med seboj raz-
likujemo po tem, kje kdo prebiva, kakπne barve je, kako se oblaËi in hrani, kakπne
so njegove navade in kako se nenazadnje ob njem poËutimo. Tudi z drevesi in
ostalimi prebivalci gozda je tako.

Vsak ima svoje ime, navade, razvade, barvo, πepet. Priπli smo, da stopimo v
njihov dom, v njihovo æivljenje, da jih spoznamo kot svoje sosede. In ko jih
bomo spoznali, bomo z njimi lahko zaæiveli in jih tudi sprejeli ter vpletli v svoje
æivljenje, saj vendar æivimo na isti modri kroglici, ki potuje okoli istega sonca.
Morda bomo spoznali, da bi brez takπnih sosedov zelo teæko æiveli ali pa sploh ne. 

Ob spoznavanju teh naπih drugaËnih sosedov ne bo dovolj, da samo gledamo in
posluπamo gozdne moæe ali uËitelje, kaj oni vedo o njih. Uporabimo svoja uπesa
za πepet njihovih listov ali iglic, oËi za mnogo barv na poti, nos za skrivnostne von-
jave, roke za dotik z njihovo skorjo in svoje srce za njihova sporoËila in lepoto, ki
nam jo izkazujejo. Med naπim potovanjem po njihovem domu bodimo spoπtljivi
prav tako, kot Ëe pridemo k prijateljem na obisk.

Pa pojdimo!

Domæalski gozdarji
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Kako sledimo uËnim toËkam

Na potep po gozdni uËni poti po ©umberku vas bo popeljala tale lisiËka.
SreËali jo boste na tablah, ki so postavljene na vsaki uËni toËki, od koder
vam bo pokazala pot naprej. PrepriËani smo, da vas bo nauËila kaj novega!

Zasnova vodnika

Vodnik je narejen tako, da lahko na svojem sprehodu po uËni poti
aktivno sodelujete, opazujete, se igrate razne igre, odgovarjate na
vpraπanja, reπujete naloge, nabirate plodove in liste ali delate
poskuse. VËasih bo potrebna pomoË uËiteljice ali uËitelja. »e pa jo
boste prehodili skupaj s starπi, vam bosta lahko pomagala mamica ali
oËka. Posvetujte se tudi med seboj, saj veË glav veË ve!
Nekatere naloge ali igre so primerne tudi za tiste najmlajπe, ki πe niste
prestopili πolskega praga. Naloge so v okroglem okvirËku. Pri 
njihovem reπevanju vam bo pomagala vzgojiteljica in gotovo se boste
imeli vsi skupaj prav zabavno.

Aktivni del vodnika je sestavljen iz razliËnih vrst nalog, ki so oznaËene
z naslednjimi sliËicami:

5

Pozor, zanimivost!

Pripravi papir in svinËnik
ter napiπi odgovor!

Nariπi in ustvarjaj!

Naberi plodove in liste
ali naredi poskus!

Igra

Odgovori na 
vpraπanje!

Opazuj!
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Karta gozdne uËne poti z oznaËenimi
toËkami ter tekstualnim opisom

1  niæinski hrastov gozd 8 πkratovo drevo
2  gozdna tla 9 brezno
3  plemenita drevesa 10 jelovo bukov gozd
4  nasad iglavcev 11 bukev
5  razglediπËe 12 æivljenje drevesa
6  Ëudeæni glog 13 borov gozd
7  smreka 14 lubadar in suπice
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Sploπne znaËilnosti

©umberk, z gozdom porasli osamelec, leæi na vzhodnem robu Domæal,
tik ob sotoËju Kamniπke Bistrice in RaËe, tako da se nanj lahko
odpravimo iz centra kar peπ. Njegova viπina ob vznoæju je 297 metrov,
viπji od dveh vrhov pa doseæe nadmorsko viπino 358 metrov. Njegovo
povrπje je precej razgibano, saj je prepreden s πtevilnimi jarki, strmi-
na oziroma naklon terena pa se giblje od 10˚ do 25˚. 
Geoloπko podlago tvorijo apnenci, karbonski skrilavci in peπËenjaki,
na katerih so nastala dobro rodovitna rjava karbonatna in rjava
silikatna tla. Na njih so se razvile naslednje gozdne zdruæbe: zdruæba
jelke z glistovnico, zdruæba hrasta in belega gabra ter zdruæba bora z
borovniËevjem.
Drevesa tvorijo naraven meπan sestoj smreke, rdeËega bora, jelke,
hrasta, bukve, belega gabra, gorskega javorja, velikega jesena in
ostalih listavcev. Nekaj je manjπih sestojev Ëistega rdeËega bora na
suhih in plitvih tleh. Na poti lahko sreËamo tudi pas posajene smreke
in duglazije iz leta 1966.
Ker je del ©umberka iz apnencev, ti skupaj z vodo ustvarjajo zanimiv
kraπki svet, ki ga najlepπe predstavljata Podreπka in Dolga jama. Na
poboËjih, ki so iz apnencev, pa lahko naletimo tudi na kraπke vrtaËe.
V zadnjem delu uËne poti je prehod iz karbonatne na silikatno
kamninsko podlago dobro viden, saj se na silikatni podlagi priËne
pojavljati borovniËevje.

Ali znaπ izraËunati relativno viπino ©umberka?

Ali veπ, da je na ©umberku domnevno nahajaliπËe prazgodovinskega
orodja in oroæja?

Arheologi domnevajo, da so si ljudje postavili prva prebivaliπËa na
©umberku v prazgodovini. Æal arheoloπkih raziskav na tem prostoru
πe ni bilo, zato ne moremo natanËneje opredeliti Ëasa prve naselitve.
Edine znane najdbe s ©umberπkega hriba so: kamnita sekira, kamnito
strgalo, dva kosa ærmelj (ærmlje so preprost roËni mlin, izdelan iz
kamna za mletje æit in pripravo moke) ter æivalski zobje. Kamnito
sekiro je leta 1893 na ©umberku sluËajno naπel in podaril Narodnemu
muzeju v Ljubljani F. Ogrinc, æivalsko zobovje pa je leta 1953 pri 
lomljenju kamna v kamnolomu ©umberk naπel Valentin Zajc.
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Vir: Digitalni ortofoto naËrt © Geodetska uprava Republike Slovenije, 1998.
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Leta 1956 so pri kopanju prekopa za strugo Kamniπke Bistrice v globini
dveh metrov v produ, pribliæno 100 metrov juæno od ©umberka, naπli
bronasto bodalo (na fotografiji). Prav mogoËe je, da ga je naneslo s
hriba in da so ga tamkajπnji prebivalci v Ëasu okoli 1500 pr. n. πt.
uporabljali v bojne namene. Bodalo hrani Narodni muzej v Ljubljani.

Bronasto bodalo Foto: Tomaæ Lauko

V prazgodovini so ljudje æiveli veËinoma v lesenih hiπah, ometanih z
glino. Preæivljali so se z lovom, ribolovom, nabiranjem gozdnih plodov
in sadeæev. Potem, ko so se trajneje naselili, pa so se zaËeli ukvarjati
πe z æivinorejo in poljedelstvom. V bakreni, bronasti in æelezni dobi so
se uveljavili predvsem tisti, ki so poznali recepture za predelavo
kovin. Iz njih so vlivali razno orodje in oroæje, ki je bilo dotlej veËino-
ma kamnito, koπËeno ali izdelano iz rogov in drugih kosti lovnih æivali.
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Pravila obnaπanja na uËni poti

Znaki zgoraj se imenujejo piktogrami. Ali veπ, od kod beseda
piktogram?

Piktogrami so slikovni zapisi oziroma zapisi v obliki podob,
piktografija pa pomeni pisavo v podobah, v obliki slik.

©e sam nariπi piktogram! Nariπi, Ëesa se πe ne sme delati na uËni poti! 

Ko hodiπ skozi gozd, bodi pozoren na vse okoli sebe! Napni oËi, uπesa,
uporabljaj tudi nos, niËesar pa ne smeπ poskuπati, razen plodov, ki jih
poznaπ, kot so: borovnice, maline ali robidnice.
»e boπ sreËal kakπno æival, jo Ëisto tiho opazuj. Ne smeπ je preplaπiti
s kriËanjem ali glasnim lomastenjem. Priπel si na obisk k æivalim, v njihov
dom.
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• psa imejmo na vrvici

• smeti meËimo v koπ

• prepoved voænje
z motornimi kolesi

• prepoved voænje
s kolesi

• ne kurimo ognja

• ni dovoljeno trganje
gozdnih roæ

• hodimo samo po
zaznamovani poti

• ne ogroæajmo æivali,
predvsem æuæelk

• ne nabirajmo gob

• ne motimo tiπine
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Niæinski hrastov gozd

Ozrimo se okrog sebe. MogoËna drevesa, ki jih vidimo naokrog, so
hrasti. Poznamo pribliæno 450 vrst teh dreves. Pri nas raste sedem
vrst hrasta. Najbolj znana sta dob in graden.
Hrast je drevo niæin in nekoË je to drevo raslo na vseh obronkih tu
okoli. Kasneje je bila veËina niæinskih hrastovih gozdov spremenjenih
v naselja, polja in travnike, ki jih danes lahko vidimo, Ëe nas pot
zanese v domæalsko okolico. Ponekod so ostali le manjπi otoËki ali
zaplate, kakor jim tudi pravimo.

Æelod je zaradi Ëreslovin za Ëloveka neuæiten, rade pa ga imajo æivali
kot denimo polh in divji praπiË.
Iz dobovega lesa danes delajo pohiπtvo in parket, saj je hrastovina
zaradi Ëreslovine odporna proti gnitju.
Poleg hrastov v bliæini rastejo πe druge drevesne vrste: beli gaber,
lipa, robinija, smreka in rdeËi bor. Vsa ta drevesa bomo ob poti πe
sreËali in jih opisali.

Ali veπ, od kod izhaja ime naselja Dob pri Domæalah? To krajevno ime
priËa o moËni zastopanosti hrasta doba v okoliπkih gozdovih.

Si æe kdaj naletel na rumenkasto ali rjavkasto kroglico, premera kak
centimeter, prilepljeno na hrastov list ali na vejico? Takπno kroglico
imenujemo hrastova πiπka. ©iπka nastane, ker se drevo brani pred
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vsiljivci. ObiËajno je to osa πiπkarica. V vsaki takπni πiπki je osja liËin-
ka, ki se hrani znotraj tako nastalega varovalnega ovoja. Pozno
poleti πiπka odpade z lista ali vejice na tla in liËinka se dokonËno
razvije v odpadlem listu.

Ali veπ, da na Primorskem rastejo Ëisti akacijevi gozdovi? Robinija je
namreË pravo ime za akacijo. Po okoliπkih vaseh jo imenujejo tudi
ahac ali Kristusovo drevo, ker ima trne. Zelo znan je akacijev med,
kar pomeni, da je robinija pomembna tudi kot Ëebelarska vrsta. Les
je zaradi svoje trajnosti uporaben zlasti za vinogradniπke kole ali
ograje.

Ali veπ, zakaj so robinijo sadili ob æelezniπkih progah? Njen les zelo
teæko gori, poleg tega njene korenine odliËno veæejo tla strmih breæin.

Ali veπ, da se dob imenuje poletni, graden pa zimski hrast? Graden
ohrani suhe liste na vejah tudi pozimi, dobu pa odpadejo na zaËetku zime.

Izdelaj piπËanËka iz æeloda! Velik in majhen æelod sta glavna dela
piπËanËka, poveæemo ju s paliËico. Glava je lahko tudi druga trda
jagoda (πipek, jerebika). PiπËanËkov rep bo peresce, nogi sta
zobotrebca, obuvalo pa æelodovi kapici.

Na poti skozi gozd naberi razliËne liste. Pobarvaj jih z vodenimi 
barvicami v razliËnih jesenskih odtenkih. Nato pobarvane liste obrni
in jih odtisni na papir!
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Ime drevesa
Viπina
Debelina debla
Lubje

Starost
Korenine
Listi

Plod

hrast
40-50 metrov
1-3 metre
sivo-rjave barve, razpokano,
hrapavo
500 do 1000 let
globoko razraπËene
pernato deljeni, pri dobu skoraj brez
pecljev, pri gradnu so peclji dolgi
æelod, pri dobu je veË plodov na
dolgem peclju, graden pa ima sedeËe
plodove skoraj brez pecljev

HRAST - osebna izkaznica

Hrastova πiπka Foto: Miha Zabret
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Vrhnja plast se imenuje gozdna stelja. V njej razliËne æivali grizejo,
drobijo in predelujejo rastlinske in druge ostanke. Tako pripravljene jih
predelajo πe bakterije in jih spremenijo v temno rjavo rodovitno plast
gozdnih tal - humus, ki leæi pod steljo. Pod to plastjo je z rudninskimi
snovmi bogata plast, v kateri se prepleta veËina korenin. Ta plast nastaja
tako, da voda iz humusne plasti nad njo in iz preperele kamnine pod
njo topi hranilne snovi ter jih prenaπa do drevesnih korenin. Poleg tega
tudi deæevniki in druge æivali meπajo talne plasti.
Pod plastjo, bogato z rudninami, se nahaja plast preperele kamnine,
pod to pa Ëvrsta matiËna kamninska podlaga.

V gozdu je veliko majhnih æivali. Ne naredi jim niË æalega! Lahko jih
opazujeπ z oËmi ali z lupo. Kako se vedejo? Se poskuπajo skriti? Se
zvijejo v klobËiË in poËakajo, da odideπ?

PoiπËi veËji kamen, debelejπo vejo ali kos debla in ga poËasi dvigni.
Kaj opaziπ? Æivali, ki jih boπ odkril spodaj, ne marajo svetlobe.
Pohitijo stran, da bi znova naπle senco.

Oglej si mravlje, kako gredo svojo pot, kot bi sledile neki nevidni cesti.
Kani jim na pot kapljico sladkane vode in opazuj, kako pijejo.

Obramba æivali s kamuflaæo 
(barvnim prikrivanjem) in adaptacijo
(prilagoditvijo)

»e opazujeπ vrhnjo plast gozdnih tal, gozdno steljo, se boπ moral kar
potruditi, da boπ opazil drobne æivali, ki tu æivijo. VeË naËinov je, kako
se æivali zlijejo z okoljem in jih zato teæko opazimo. To je eden od naËi-
nov obrambe, ki se imenuje varovalna barva. Torej ni obramba le to,
da se æival brani s silo.
Prikrivata se oba: plenilec, ki se skuπa neopazno pribliæati plenu in
plen, ki se poskuπa prikriti tako, da bi ostala Ëim bolj neopazna.

1312

Gozdna tla

»e stopimo nekoliko s poti, vidimo na desni talni prerez.
Tla nastajajo zelo poËasi in postopoma skozi tisoËletja. Na njihov
nastanek vplivajo æivi in neæivi dejavniki. Kateri?

Izdelaj preglednico in na levo stran napiπi seznam æivih dejavnikov,
ki vplivajo na nastanek tal, na desni pa neæivih. Pomagaj si s spodnjim
besedilom!

Gozdna tla nastajajo iz preperele kamnine ter razkrojenih odmrlih
delov rastlin in æivali pod vplivom delovanja podnebja, æivali, rastlin 
in Ëloveka. RazliËne æivali, ki æivijo v tleh, gobe in bakterije so kot
razgrajevalci nenadomestljive v kroænem toku snovi.

Æivi dejavniki Neæivi dejavniki

Vir: Gaia, modri planet, str. 25

Talni prerez

gozdna stelja

odpadki, humus in zgornji rudninski sloj prsti

plast preperele kamnine

matiËna kamnina

�

�

�

�
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Med seboj æivali oblike obrambe kombinirajo.

Ali si æe kdaj videl, da se pri mnogih pticah samice razlikujejo od
samcev? Kaj misliπ, zakaj?

Samice so bolj umirjeno obarvane od samcev. Samico je na gnezdu
teæko opaziti in odleti samo takrat, ko se gnezdu preveË pribliæamo.
Samci so spomladi lahko æivo obarvani, da privabijo samico, kasneje pa
pisano perje odvræejo.

Pojem kamuflaæe in adaptacije boπ laæe razumel, Ëe se boπ skupaj s
svojo uËiteljico ali uËiteljem ter prijatelji igral naslednjo igro. Nekdo
naj na stezo postavi 10 do 15 predmetov v razdalji do 20 metrov in jih
namesti tako, da je nekatere laæje, nekatere pa teæje najti, ker se 
zlivajo z okoljem. Ostali naj prehodijo stezo in pri tem πtejejo, koliko
predmetov so opazili, vendar jih ne smejo pobrati. Na koncu naj
zaπepetajo ali napiπejo, koliko so jih opazili. Kdor je razmestil predmete,
naj na koncu pove, koliko predmetov je v resnici na poti. Kdor ni
naπel vseh, naj znova poskusi.

Zdaj, ko bolje razumeπ ta dva pojma, pojdite vsi skupaj opazovat
drobne æivali (æuæelke). Opazujte, kako so zamaskirane.
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1. Æivali, ki se s svojo obarvanostjo in telesno obliko kar zlijejo z
okoljem, na primer velika podlasica ali hermelin na belem snegu.

2. Druga skupina so æivali, ki s svojo lisasto ali progasto 
obarvanostjo skuπajo razbiti sliko svojega telesa in s tem
posamezne dele vkljuËijo v okolico. Tak primer so pisana ptiËja
jajca, ki jih nekatere ptice zvalijo na tleh. 

3. V tretjo skupino sodijo æivali, ki imajo zgornji del telesa 
temnejπi od spodnjega, na primer nekatere ribe. S tem 
prikrijejo senco na spodnjem delu telesa.

4. »etrta skupina pa so æivali, ki imajo sploπËena telesa, ki jih 
pritisnejo ob tla ali v vdolbine v tleh, zato da njihovo telo ne meËe
sence.

Mravlje na gozdnih tleh

Gnezdo skrito med vejami Vse foto: Miha Zabret

Æivali uporabljajo v grobem πtiri vrste skrivanja in prikrivanja:

Primer prikrivanja-metulj na drevesnem debluPrimer prikrivanja-metulj na drevesnem deblu
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Plemenita drevesa

»eπnja, lipa, gorski javor in veliki jesen zaradi posebno iskanih lastnosti
svojega lesa med drevesno srenjo veljajo za plemenitaπe.

Na naπi levi vidimo drevo, ki se imenuje gorski javor, drugo njegovo
ime pa je beli javor. List gorskega javorja imajo KanadËani v svoji zastavi,
ker je tam veliko javorovih gozdov.

Najbolje uspeva na globokih, sveæih, rahlih in humoznih tleh, predvsem
v alpskem in subalpskem pasu bukovih gozdov. Raste posamiË ali v
skupinah na boljπih rastiπËih, zlasti v plitvih kotanjah in vrtaËah, v
katerih se ne zadræuje hladen zrak.

V Sloveniji uspeva πest avtohtonih in nekaj tujih vrst javorov. Javori
imajo pomembno estetsko vlogo v naπih gozdovih, ker se njihovi listi
v jeseni rumenordeËe obarvajo.

Javorov drevesni sok ponekod uporabljajo kot sirup, iz njega se lahko
pridobiva tudi sladkor. Zaradi leska in lepe svetle barve je javorov les
zelo cenjen. Iz njega izdelujejo notranjo opremo stanovanj, suhorobarji
pa ga potrebujejo za izdelavo lesenih kroænikov.

16

Ime drevesa
Viπina
Debelina debla
Lubje

Starost
Korenine

Listi

Plod

lipa
do 40 metrov
do 5 metrov
v mladosti zelenkastorjavo in gladko,
pri starejπih drevesih pa postane
temnosivo in vzdolæno brazdasto razpoka
do 1000 let
dobro razvit koreninski sistem
s povrπinskimi in globjimi koreninami
srËasti, na vrhu priostreni listi
z nazobËanim robom
zelo trdi majhni oreπki s petimi
moËnimi roboviIme drevesa

Viπina
Debelina debla
Lubje

Starost
Listi

Plod

gorski ali beli javor
do 30 metrov
do 1 meter
skorja razpoka v tanke in velike
rdeËkastorjave luske, ki postopoma
odpadajo
do 400 let
veliki, dlanasto deljeni listi s
po pet listnimi krpami
sestavljen je iz dveh krilatih plodiËev,
ki po zraku letijo kot vetrnice

GORSKI ali BELI JAVOR - osebna izkaznicaGORSKI ali BELI JAVOR - osebna izkaznica

LIPA - osebna izkaznica

Lipa oziroma lipov list je slovenski narodni simbol. Pri Slovencih lipa
pomeni drevo æivljenja, kot pri mnogih narodih. Pomeni tudi boæje
drevo in ponazarja æivljenje in napredek vse skupnosti. Zato je po stari
navadi lipa rasla sredi vasi in pod njo se je zbirala vaπka srenja. Pod
lipo so sklepali o vaπkih zadevah, razsojali spore in tudi plesali.
V Ëasu cvetenja (junij, julij) je lipa pomembna kot Ëebelarska vrsta; v
domaËem zdravilstvu se uporabljajo lipovi cvetovi, plodovi, listi in
celo skorja.

Ali veπ, da v Sloveniji rasteta dve vrsti lip: velikolistna lipa in 
malolistna lipa ali lipovec.

Lipa doseæe viπjo starost, njeni listi so veËji in imajo na spodnji strani
v razcepkih æil bele dlaËice, za razliko od lipovca, pri katerem so
dlaËice rjavkaste. Pri lipi so ovrπni listi socvetja sedeËi, plodovi so
veËji in jih med prsti teæko stremo. Lipovec ima pecljate ovrπne liste in
manjπe, krhke plodove, ki jih brez teæav stremo med prsti. Zraste le
25-30 metrov visoko.

Ali veπ, da je mehak lipov les zelo priljubljen pri rezbarjih? Tudi
Martin Krpan si je naredil lipov kij. Lipov les zelo dobro prenaπa
vremenske spremembe, zato je primeren za izdelavo pasti za lovljenje
polhov, panjev za Ëebelarjenje in za izdelavo vhodnih vrat.

vodnicek 2007.qxd  11/26/07  11:06 AM  Page 16



Sam naredi osebno izkaznico velikega jesena!

Ali veπ, da iz jesenovega lesa izdelujejo poleg pohiπtva in parketa
tudi razliËno orodje in najzahtevnejπe πportne rekvizite, kot so:
smuËi, orodje za gimnastiko in podobno. Jesenov les namreË ses-
tavljajo znaËilna dolga vlakna, ki mu dajejo potrebno elastiËnost.

Na poti poiπËi posamezne dele dreves: vejice, koreninice, liste,
plodove, kose lubja, cvetove. Ugotovi, kateremu drevesu pripadajo!

Vzgojiteljica ali starπi naj v dve koπari poloæijo enake predmete, na
primer storæ, leπnik, æelod, mah, lubje... Otroku nato z ruto prekrijemo
oËi. Iz ene koπare naj vzame en predmet, z drugo roko mora v drugi
koπari poiskati enak predmet.

19

Divja Ëeπnja cveti aprila, istoËasno z olistanjem; cvetovi so zdruæeni v
kobulasta socvetja. Drobni plodovi dozorijo julija ali avgusta in so
zelo okusni, zato so dobrodoπla popestritev na jedilnikih gozdnih ptic.
DomaËe Ëeπnje so pridobljene s cepljenjem in imajo debelejπe
plodove.

Ali veπ, da so vËasih Ëeπnjev les uporabljali za najbolj cenjeno
masivno pohiπtvo, ki so si ga privoπËili zlasti premoænejπi?

Veliki jesen je hitro rastoËa vrsta. Zraste do 40 metrov v viπino in do 1
meter v debelino. Skorja je pri mladih drevesih siva in gladka, 
kasneje zlasti vzdolæno razpoka. Njegovi listi so 30 centimetrov dolgi in 
sestavljeni iz 9 do 15 podolgovatih suliËastih listiËev, na robovih 
nazobËanih, brez pecljev. Poganjki so dolgi in debeli, s Ërnimi popki.
Cveti pred olistanjem; plodovi so ploπËati rjavkasti krilati oreπki, ki v
grozdih visijo z vej in dozorijo septembra in oktobra, odpadajo pa
preko cele zime do pomladi. Doseæe starost do 250 let.

18

Ime drevesa
Viπina
Debelina debla
Lubje

Starost
Listi

Plod

divja Ëeπnja
do 20 metrov
do pol metra
temnosiva, tanka skorja, s πirokimi
preËnimi progami, ki se imenujejo
lenticele
do 100 let
do 10 cm dolgi, jajËasti in koniËasti,
tenki, na robovih neenakomerno
nazobËani
kot grah veliki mesnati
koπËiËasti plodovi

DIVJA »E©NJA - osebna izkaznica

Ime drevesa

Viπina

Debelina debla

Lubje

Starost

Listi

Plod
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Pri vsakem drevesu loËimo rast v viπino in rast v debelino. Drevo raste
v viπino samo do doloËenega obdobja, s starostjo se potem viπinska
rast ustavi, nadaljuje pa se rast drevesa v debelino. Na panju lahko
vidimo letnice in tako za nazaj razberemo vsakoletno rast drevesa.
Drevo navadno vsako leto spomladi zelo hitro raste v viπino in debelino.
Pri veËini vrst se rast v viπino kmalu ustavi in nadaljuje πele naslednje
leto. Nekatere drevesne vrste so izjema in rastejo v viπino πe kratek
Ëas poleti, na primer dob ali smreka. Rast v debelino se po hitri
spomladanski rasti poleti upoËasni, les poËasi raste πe jeseni, pozimi
se nato rast ustavi, spomladi pa se celoten proces ponovi zopet od
zaËetka.
Med lesom in skorjo je neæno tkivo, ki ga imenujemo kambij. Ta
omogoËa rast drevesa v debelino. Kambij navzven proizvaja skorjo,
navznoter pa les. Enoletni prirastek lesa, ki se vsako leto kot plaπË
naloæi pod skorjo, imenujemo branika. Ta je sestavljena iz
svetlejπega ranega lesa (spomladanskega) in temnejπega poznega
lesa (jesenskega). Mejo med dvema branikama imenujemo letnica.
Drevo je torej staro toliko let, kolikor je letnic, in dodatno prvih nekaj let 
(do 10), ki so skrita v stræenu in jih ne moremo preπteti.

21

Nasad iglavcev

Pred nami se na obeh straneh poti razprostira nasad smreke, star
dobrih 40 let. Takoj posumimo, da se to drevje ni nasemenilo samo,
ampak ga je zasadil Ëlovek. »isti smrekovi nasadi so bolj podvræeni
poπkodbam in boleznim, kakor naraven gozd. Polomi jih moker sneg
ali æled, oslabljeno drevje pa pogosto napade πe smrekov lubadar.
Nad nasadi mora stalno bdeti Ëlovek, pa tudi to vËasih ne pomaga
dosti. Naravni meπani gozdovi so veliko bolj odporni proti nepredvidljivim
nihanjem narave, saj v njih bolj uËinkovito delujejo samoregulacijski
mehanizmi. To pomeni, da svoj razvoj uravnavajo sami.

Na tem mestu smo gozdarji pripravili smrekov panj, na katerem si
bomo pogledali, kako drevo raste.

20

branika letnica stræen kambij        skorja

Nasad smreke

Prerez debla

Foto: Miha Zabret

Foto: Miha Zabret
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Na levi, malo pred ovinkom, zopet naletimo na nasad drevja, ki je
podobno naπim iglavcem. Vendar ga ne smemo zamenjati s smreko ali
jelko. To je duglazija, katere domovina je Severna Amerika, kjer
zraste tudi do 100 metrov visoko in do 4 metre v debelino. Ima podob-
no stoæËasto kroπnjo kakor smreka in ravno, enakomerno razvito
deblo. Skorja je v mladosti siva in gladka s smolnimi meπiËki, kasneje
se moËno odebeli in vzdolæno brazdasto razpoka. Iglice so dolge 2-3
centimetre, ploπËate in sabljasto ukrivljene, nameπËene so premen-
jalno in dvoredno razprte. Podobno kot pri jelki imajo iglice na spod-
nji strani dve srebrni progi. »e jih zmeËkamo med prsti, oddajajo
znaËilen vonj po limoni. Do 10 centimetrov dolgi storæi dozorijo jeseni,
sestavljeni so iz plodnih in krovnih lusk, ki opazno πtrlijo iz storæa.
Svoje ime je duglazija dobila po angleπkem botaniku Douglasu, ki jo
je v Evropo prinesel leta 1827. Z njo so priπle tudi bolezni, na primer
osip iglic. To dokazuje, da drevo ne more uiti boleznim, ki jih je imelo
v svoji domovini. Kljub temu se je duglazija pri nas kar dobro uveljavila,
predvsem zaradi svoje hitre rasti. Kot pri vsaki drugi eksotiËni vrsti
moramo biti tudi pri sajenju duglazije previdni, saj se preveliki posegi
v naravo velikokrat kaj klavrno konËajo.

22

Viπina drevesa

Pri nas nimamo tako visokih dreves kot v Severni Ameriki. Lahko pa
sam izmeriπ pribliæno viπino drevesa. To storiπ tako, da si izbereπ
primerno drevo, ki raste tako, da bo pot, po kateri se boπ oddaljeval
od drevesa, ravna. Vmes se nekajkrat ustavi ter preveri, Ëe æe vidiπ
skrajni vrh kroπnje med svojimi nogami. Ko ga boπ zagledal, oznaËi,
kje si dosegel to toËko. Ta razdalja med teboj ter drevesom je enaka
viπini drevesa. Zdaj jo izmeri, lahko tudi tako, da πtejeπ korake in
izmeriπ dolæino svojega koraka.

23

Vir: V gozdu in na travniku, s. 17

Vir: Trees of Britain and Europe, s. 73
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»udeæni glog

Glog je grmovnica, ki prispeva k veËji vrstni raznolikosti gozdov.
Cvetove, liste in plodove uporabljajo v zdravilstvu; pomembna je njegova
estetska vloga, zlasti na gozdnem robu. 

»arobna moË gloga

Glog sodi poleg hrasta in jesena med rastline, o katerih so si ljudje
najraje pripovedovali zgodbe in kot tak se je uvrstil med rastline s
Ëarobno in varovalno moËjo. 

V srednjem veku so imeli kmeËki ljudje spomladi navado spletati
trnove glogove venËke, ki so jih okrasili s cvetjem in jih obeπali po
gmajnah okoli vasi. PonoËi so ponje priπle vile in si jih nadele. »igar
venËek so odnesle, ta je bil za celo leto reπen skrbi, ker je lahko raËu-
nal, da mu bodo vile pomagale pri delu na polju in v hiπi, zato pravijo
glogu tudi sveto vilinsko drevo.

Za glog nekateri verjamejo, da varuje hiπo pred zlimi duhovi, pa tudi,
da kdor ima pri sebi palico iz glogovega lesa, tega ne bo ugriznila kaËa.

25

RazglediπËe

Ob lepem vremenu nam od tod seæe pogled od Kamniπkih Alp, preko
Karavank in Julijskih Alp, pa tja do Ljubljane in Krima.

Kateri so najviπji vrhovi teh treh gorskih skupin?

V gozdovih bodimo pozorni na razgledne toËke, hkrati pa pazimo na
svojo varnost. Spodaj pod nami lahko vidimo, da raste drevje na veliki
strmini. Tu gozd opravlja πe posebej pomembno vlogo, saj varuje tla
in jih s svojimi koreninami veæe, hkrati pa zadræuje zemljo ob nalivih.
Gozd je tu nepogreπljiv. Gozdarji oznaËujemo takπne gozdove kot
varovalne gozdove in to upoπtevamo pri gospodarjenju z njimi. V
takπnih gozdovih ne sme biti golih mest, drevje mora nenehoma
opravljati svojo vlogo .
»e tla niso zaπËitena, lahko rodovitno plast odpihne veter ali odplavi
voda. Tak pojav imenujemo erozija. Odvisno od tega, kaj jo povzroËi,
jo imenujemo vetrna ali vodna erozija, poznamo pa tudi πe druge
vrste erozije. Gozd je zelo dobra zaπËita pred erozijo, saj rastline s
prepletenimi koreninami, stebli, debli, listi in kroπnjami varujejo tla
pred odnaπanjem.

24

Vznoæje ©umberka, v ozadju Kamniπke Alpe

Glog s plodovi Foto: Miha Zabret

Foto: Miha Zabret
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Smreka

Ustavimo se pri smreki, ki je najbolj razπirjen iglavec v Sloveniji.
Njeno deblo je ravno in gladko, enakomerno razvito do vrha.
Spomladi, ko smreka cveti, so ob obilnem obrodu (semensko leto) tla
v smrekovem gozdu posuta z rumenim cvetnim prahom. Storæi so med
opraπitvijo pokonËni, potem se obrnejo navzdol, dozorijo in iz njih se
razsuje seme. Smrekovi storæi, za razliko od jelkinih, padejo na tla
celi. Iglice se pri zdravi smreki zamenjajo v pribliæno 7 letih, vendar ne
vse naenkrat, tako da je smreka vedno zelena.
Smreka je borealno-alpska rastlina, zato ji ugaja hladnejπe celinsko
podnebje z obilo padavinami, ki ohranjajo sveæa tla in vlaæno ozraËje.
V Sloveniji naravno uspeva v Alpah na nadmorski viπini 800 do 1800
metrov in v Dinarskem gorstvu v mraziπËih na nadmorski viπini 600 do
1000 metrov. Drugod jo je s pomoËjo njene prilagodljivosti zaradi svo-
jih koristi naselil Ëlovek.
V zadnjih desetletjih smo priËa razliËnim naravnim katastrofam, od
snegolomov in æledolomov do prenamnoæitev lubadarja. Ti ogroæajo
zlasti umetno nastale nasade Ëiste smreke.

Ali veπ, zakaj je smrekov les v gradbeniπtvu bolj cenjen od jelovega?
Za kaj se πe uporablja smrekova smola?

27

Legend in pripovedk o Ëudeæni moËi gloga je veliko, vsekakor pa velja
glog za izvrstno zdravilno rastlino, s katero lahko ublaæimo ali 
pozdravimo vrsto bolezni in teæav, zato je med zeliπËarji izredno 
cenjena.

Uporaba

Glog se uporablja kot zdravilo proti boleznim srca in oæilja, proti
æivËnosti in depresiji, proti driski, za veËjo odpornost in vzdræljivost
ter proti stresu in nespeËnosti, priporoËljiv pa je tudi pri zdravljenju
gripe ali pljuËnice.

Iz njegovih plodov lahko pripravimo medeni sirup ali celo marmelado.
Za lajπanje razliËnih tegob pomaga Ëaj, ki ga pripravimo bodisi iz 
cvetov, listja ali plodov, vendar pitje v prevelikih koliËinah ni 
priporoËljivo. Bolje je, Ëe pripravimo Ëajno meπanico, kjer je glog le
ena od sestavin, tako kot na primer v znanem planinskem Ëaju.

ZeliπËarji priporoËajo naslednji recept za glogov Ëaj zoper angino:
50 gramov stolËenih suhih glogovih plodov vsujemo v liter vrele
vode in pustimo stati pet minut. Precedimo in ko se shladi, dodamo
med ter grgramo.
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Ime drevesa
Viπina
Debelina debla
Lubje

Starost
Korenine

Listi

Plod

smreka
do 40 metrov
do 1 meter
tanka skorja, rdeËkasto rjave barve,
ki æe zgodaj razpoka in se luπËi
v obliki okroglastih lusk
do 300 let
zelo plitev koreninski sistem, zaradi
Ëesar se smreka ob raznih ujmah
rada izpuli in prevrne
rombaste (v prerezu), temno zelene
iglice, ki so na koncu priostrene
in rastejo πËetkasto okrog vejice
storæ

SMREKA - osebna izkaznica

Glogovi listi Foto: Miha Zabret
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Opazuj, na kakπen naËin so razporejene iglice na vejah smreke! Ali so
razporejene v eni ravnini ali okoli veje?

Potipaj iglico! Kakπna je, trda ali mehka? Posvaljkaj iglico med prsti!
Je smrekova iglica okrogla ali triroba? Ali je konica iglice lepo
zaobljena ali koniËasta? Koliko svetlih prog vidiπ na hrbtni strani
smrekove iglice?

Naberi nekaj storæev. Dobro si jih oglej! V njih so semena iglavcev.
Ob toplem vremenu se storæi odprejo in semena odletijo z vetrom, da
bi iz njih zrasel nov iglavec.

Odtis storæa narediπ tako, da razvaljaπ nekaj gline ali modelirne
mase in ga vtisneπ vanjo. Opazuj, kakπne vzorce dajo posamezni
storæi in kateremu drevesu pripadajo.

28

©kratovo drevo

Drevo na desni se imenuje beli gaber. Spoznamo ga po gladki, sivi
skorji, ki je ælebasto zasukana z leve proti desni. Njegova nenavadna
podoba nas s kanËkom domiπljije popelje v pravljiËno deæelo πkratov.
Raste zlasti v niæinskem pasu v druæbi s hrastom gradnom, velikokrat
ga najdemo tudi ob vlaænih jarkih, ponavadi kot podstojno drevo. To
pomeni, da ponavadi raste pod hrasti, ker prenese veË sence. Hrast,
ki potrebuje veË svetlobe, zraste viπje in tako razvije lepπe deblo.
Ker se beli gaber dobro obraπËa po obrezovanju, ga pogosto uporabljajo
za æive meje. Spada k senËnim drevesnim vrstam, vendar potrebuje
veË svetlobe kot bukev. 

Poskusi se spomniti, kako πe imenujemo πkrate?

©kratje in palËki imajo æe od nekdaj posebno vlogo v ljudskem
verovanju. Veliki so lahko kot Ëlovek ali pa tako majhni, da jih komaj
vidimo. Imajo nadnaravne sposobnosti, saj lahko vidijo v prihodnost
in napovedujejo vreme. Lahko æivijo veË sto let. Slovijo kot izvrstni
kovaËi. Ker znajo pridobivati razliËne kovine, jih pogosto omenjajo v
povezavi z rudniki. MoËno oponaπajo ljudi, zato se oblaËijo kot oni,
gradijo podobne hiπe, vendar pa se v moderno æivljenje po ljudskem
verovanju niso mogli vklopiti, ker so preveË nazadnjaπki.
O njih pripoveduje neπteto pravljic.

29

Ime drevesa
Viπina

Debelina debla
Lubje

Starost
Listi

Plod

beli gaber
25 do 30 metrov, lahko pa raste
kot grm
do 70 centimetrov
gladko, sivo rdeËkasto, na katerem se
kasneje pojavijo razpoke in zadebeline
do 150 let
po robu so dvojno nazobËani, z
izrazitimi ravnimi æilami in
enakomerno nagubano povrπino
plodovi so kot drobni oreπki in se
razvijejo na znaËilnih trokrpih
krovnih luskah

BELI GABER - osebna izkaznica

Po opraπitvi se smrekovi storæi obrnejo navzdol Foto: Miha Zabret
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Prosi vzgojiteljico, naj pove kakπno pravljico o palËkih ali πkratih. Ali
tudi sam poznaπ katero?

V Sloveniji palËka ali πkrata v razliËnih predelih razliËno imenujejo. V
Gorjancih mu pravijo gugljaj, ker se guga na drevesnih vejah. V
©Ëavniπkem dolu ga imenujejo πkratec, poznajo pa tudi babjega
πentka ali πotka. V Ëasih oglarstva pri nas so imeli tudi oglarji svojega
πkrata, imenovali so ga dimek, ki je Ërn in sajast, labus pa je bel in
svetel. Rudarjem v jamah pomaga berkmandeljc, straπnik pa je πkrat,
ki straπi. Malik ali maliË je gozdni πkrat, puga je duh, ki straπi zveËer,
gnjec pa je πkrat, ki duπi v spanju. Na Goriπkem poznajo kapiËa ali tudi
πkarifiËa. Na Pohorju æivijo enci. Eno od imen za gozdnega πkrata je
Ëateæ, ki ga poznajo tudi v Soπki dolini.
Kot vidiπ, so ljudje πkrate po razliËnih koncih Slovenije razliËno
poimenovali.

Nariπi πkrata ali palËka!

30 31
vir: Vile i vilenjaci

©kratovo drevo - deblo belega gabra

Foto: Miha Zabret

vir: Vile i vilenjaci
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Brezno

Jame in brezna so pojavi na apnencu, znaËilni za kraπki svet.
©umberk je le deloma iz apnenca, preostali del je iz silikatnih kamnin,
skrilavcev. Poleg dveh jam, ki ju najdemo na ©umberku, so dobro
vidne tudi nekatere vrtaËe. 

Jama, ob kateri stojiπ, se imenuje Podreπka jama. Leæi na vzhodnem
poboËju ©umberka na nadmorski viπini 325 metrov. Dolga je 55
metrov in doseæe globino 8 metrov.
V jamo se spustimo skozi metrsko odprtino v manjπi prostor, od koder
se jama nadaljuje v osem metrov globoko brezno. Na dnu brezna
doseæemo najglobjo toËko jame, ki se nadaljuje po blatnem poboËju v
dvorano dimenzij 20 x 20 metrov in viπine pet metrov. Na skrajnem
koncu jame je nekaj razvejanih rovov, ki se konËajo v tektonskih
razpokah.
Vhodni deli jame so podornega, notranji deli pa korozijsko-erozijskega
znaËaja polzeËe vode, ki je je v jami v vsakem letnem Ëasu obilo.
TekoËe ali ujete vode, kar je znaËilnost mnogih slovenskih jam (npr.
Postojnske), v jami ni.
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Pozor! Ne hodi v jamo, ker je lahko nevarno, da se izgubiπ ali
poπkodujeπ!

»e æeliπ kaj veË zvedeti o tej, pa tudi o drugih kraπkih jamah, se lahko
obrneπ na jamarje Druπtva za raziskovanje jam Simon RobiË iz
Domæal.

Blizu kamnoloma je πe ena jama, imenuje se Dolga jama, vendar
gozdna uËna pot ne vodi mimo. V tej jami so si nekatere gozdne æivali
naπle zatoËiπËe.

Pojem vodne erozije si æe spoznal. Kaj pa je vodna korozija?

Za razliko od vodne erozije, ki pomeni mehansko delovanje vode,
pomeni vodna korozija kemiËno delovanje vode. Tako voda raztaplja
apnenec. 

Katere kraπke pojave πe poznaπ?

33

Prerez Podreπke jame 

Narisal: Aleπ StraæarPodreπka jama

Vhod v Podreπko jamo Foto: Miha Zabret
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Jelovo bukov gozd

Pred nami sta dva predstavnika iglavcev. S smreko kot drevesno vrsto
smo se æe seznanili, tukaj bomo sliπali πe nekaj zanimivosti o jelki.

Kroπnja je pri mladi jelki sprva stoæËasta, pri starejπem drevesu pa
postane valjasta s ploπËatim vrhom. Jelka doseæe visoko starost,
sposobna je dolgo Ëasa Ëakati v senci odraslih dreves. Ko se odpre
prostor nad njo, lahko tudi po 100 letih Ëakanja hitro zraste v odraslo
drevo in potem πe nekaj sto let polno priraπËa.

Na æalost smo v zadnjih desetletjih priËa hiranju ali celo izumiranju te
drevesne vrste. Pravega vzroka ne vemo, domnevamo pa, da je umiranje
jelk posledica njihove obËutljivosti na onesnaæeno ozraËje. Nekateri
gozdarji so mnenja, da je hiranje jelk posledica moËnega presvetljevanja
sestojev, kar jelka kot senËna vrsta slabo prenaπa. Kakorkoli æe,
zdravih jelk je vse manj.

Jelka cveti od aprila do junija. Po opraπitvi se iz æenskih cvetov razvijejo
storæi, ki dozorijo septembra ali oktobra. Les jelke je za razliko od
smreke brez smole.

34 35

Ime drevesa
Viπina
Debelina debla
Lubje

Starost
Listi

Plod

jelka
40 - 60 metrov
do 2 metra
skorja jelke je tanka, sivkasta, s smolnimi
meπiËki, pri mladih drevesih gladka,
pri starejπih razpoka v okrogle luske
300 ali celo 500 let
ploπËate, bleπËeËe, temno zelene iglice
so premenjalno razvrπËene po vejici
(razËesane), na spodnji strani imajo po
dve beli progi, ki jih tvorijo listne reæe
sedeË storæ, ki razpade na drevesu

JELKA - osebna izkaznica

Vrste gozdov

Na tej toËki se bomo pogovorili o tem, kakπne gozdove poznamo.
Najbræ ste æe sliπali, da se gozdovi delijo na meπane, kjer rastejo
iglavci in listavci, ter na Ëiste iglaste in listnate gozdove.
»isti gozdovi so bolj obËutljivi od meπanih, kajti razliËne bolezni in
πkodljivci lahko povzroËijo v njih veËjo πkodo. V Ëistih gozdovih raste
velikokrat le ena drevesna vrsta. Takπni so denimo Ëisti smrekovi 
gozdovi. Imenujemo jih tudi monokulture. Smrekove monokulture
zaradi plitvega koreninskega sistema ogroæa tudi veter.
Gozdove delimo πe na enodobne in raznodobne. Enodobni gozdovi
so tisti, kjer je vse drevje enako staro.
Na ©umberku imamo opraviti s skupinami razliËno starega drevja, od
mladovja do debeljaka. Zato pravimo, da so ti sestoji skupinsko
oziroma malopovrπinsko raznodobni. To pomeni, da na majhni
povrπini najdemo od odraslih dreves, do tistih, ki so komaj zaËela
svojo rast.

Skorja

Skorja ali lubje je tako rekoË koæa drevesa, ki ga πËiti pred 
mrazom, deæjem in æuæelkami. Manjπe poπkodbe na skorji se zacelijo,
vendar ostanejo brazgotine. Zato ne smemo z noæiËki pisati po
drevesnih deblih, kot to delajo nekateri. 
Vsa drevesa pa nimajo enake skorje. Nekatere so gladke, druge hrapave,
razlikujejo se tudi po barvi.

Vzemi veË odtisov drevesnega lubja in jih primerjaj med seboj! Odtis
vzameπ tako, da kos papirja pritrdiπ z vrvico ali bucikami ob drevesno
deblo, lahko ti ga kdo pomaga dræati. Zatem z voπËenko prebarvaj
povrπino lista, tako da boπ dobil jasen odtis. Na list napiπi, kakπne
vrste drevesu si vzel odtis in njegovo pribliæno starost, kajti vzorci
lubja se pri enakih vrstah dreves razliËne starosti razlikujejo, ter
viπino odtisa od tal. Primerjaj odtise med seboj!

Dotakni se lubja z zaprtimi oËmi! Kaj Ëutiπ? Lahko je hrapavo in
razpokano, lahko je gladko.
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Bukev

Na desni sedaj lahko vidimo bukev. To je naπ najbolj pogost listavec.
Ko se bukev olista, imamo zares obËutek, da je pomlad pregnala zimo.
V zadnjih letih veËkrat opazimo, da so bukovi listi moËno naluknjani,
kar je posledica napada bukovega rilËkarja. »e napad ni prehud, bukvi
to skoraj ne πkoduje, saj se v naravi ponavadi kmalu namnoæi naravni
sovraænik, ki zopet vzpostavi naravno ravnoteæje.

Bukev je senËna vrsta. To pomeni, da prenaπa tudi gosto senco nad
seboj. Ko bukovo seme vzkali, najprej zrasteta 2 ledviËasto oblikovana
kliËna lista, ki sta nasprotna in metuljasto razprta. Nato bukev zlasti v
gosti senci raste zelo poËasi, dokler se ne prebije v obmoËje z veË
svetlobe. Potem raste razmeroma hitro in svojo najveËjo viπino obiËa-
jno doseæe okrog stotega leta. Doæivi 200 do 300 let, Ëe je prej ne
posekamo. Bukev tudi sama daje gosto senco, saj so ugotovili, da
odrasla zdrava bukev tla pod svojo kroπnjo s povrπino svojih listov kar
8-krat prekrije.

V preteklosti bukve niso dosti cenili, saj so jo iztrebljali na raËun
takrat bolj donosnih iglavcev, zlasti smreke. Iz bukovega lesa so s
seæiganjem pridobivali pepeliko za steklarske obrate (glaæute) ter v
znaËilnih oglarskih kopah kuhali kakovostno bukovo oglje. Poseke so
potem obiËajno zasadili s smreko. Danes bukev bolj cenimo in ji
skuπamo vrniti mesto, ki ji v naπih gozdovih pripada. 

Ime drevesa
Viπina
Debelina debla
Lubje
Starost
Listi

Plod

bukev
do 40 metrov
1 - 2 metra
tanka in gladka siva skorja
200 - 300 let
mladi listi so neæni in svetlo zeleni, ki
kasneje postanejo bolj Ëvrsti in temnejπi,
bleπËeËi, po robu pa niso nazobËani
æir, ima tri robove, je rjave barve, skrit v
skledici, porasli z mehkimi bodicami
(hrana vevericam, polhom, divjim svinjam,
πojam...)

BUKEV - osebna izkaznica

»e æeliπ dobiti odtis lista, list poloæi na gladko povrπino, denimo na
mizo. Prekrij ga s kosom papirja. Papir trdo dræi. Nato z voπËeno barvico
neæno drsi Ëez list in dobil boπ Ëudovit posnetek listov, ki si jih
nabral.

Mladika bukve Foto: Miha Zabret
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Æivljenje drevesa

Starost drevesa je povsem neprimerljiva s Ëlovekovo. Od majhne klice
do mogoËnega drevesa lahko preteËe veË sto let.

Drevo zraste iz semena, ki se nahaja v plodu. Hrast, denimo, zraste iz
æeloda, bukev pa iz æira. Vendar je moænost, da bo iz odpadlega ploda
zraslo mogoËno drevo, izredno majhna. Samo pomisli, koliko plodov
pade jeseni z drevesa na tla in koliko jih zares zraste.

Kaj misliπ, kaj se zgodi s preostalimi odpadlimi plodovi, iz katerih ne
zrastejo drevesa?

VeËino plodov pojedo æivali. Nekateri padejo na mesta, kjer ne morejo
vzkaliti, na primer v vodo, do spomladi, ko se kalitev priËne, pa je πe
tako daleË.

Tista semena, ki doËakajo pomladno otoplitev, ko nastopijo pogoji za
kalitev, bodo vzklila. Vendar tudi tu nastopi tako imenovana naravna
selekcija ali naravni izbor. Nekatera tako drobna, komaj vzklila
drevesca ali mladike, bodo pohodile ali obgrizle æivali. Poπkoduje jih
lahko tudi Ëlovek. Zgodi se, da se drevesce usidra preblizu svojega
matiËnega drevesa in ker za svojo rast prejema premalo svetlobe,
odmre. 

39

Pogled v mogoËno drevesno kroπnjo

Narisan imaπ list bukve. Ob listu imaπ napisane dele lista. Na Ërte ob
narisanem listu zapiπi πtevilke, ki jih najdeπ pred deli lista.

Foto: Miha Zabret

1 - LISTNI ROB
2 - LISTNI PECELJ
3 - LISTNA PLOSKEV
4 - LISTNA ÆILA
5 - LISTNO DNO
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Borov gozd

Zdi se, kot da smo stopili v drug gozd, tako se je spremenila njegova
podoba. To je gozd rdeËega bora. 

RdeËi bor spoznamo po znaËilni rdeËkasti skorji debla. Glede tal je
zaradi svojih skromnih æivljenjskih zahtev najprilagodljivejπa vrsta
med iglavci. Optimalno uspeva v pogojih, ki so za druge drevesne
vrste æe neugodni in tako poraπËa izpostavljene grebene, sonËne in
suπne lege ter revna gozdna tla. RdeËi bor πtejemo med hitro rastoËe
domaËe iglavce. Dobro se obnese kot pionirska vrsta na golih
povrπinah, kjer je dovolj svetlobe. Pri ostalih pogojih je razmeroma
nezahteven. Uspeva na zelo suhih, kamnitih ali na precej sveæih
rastiπËih. Raste na kislih, pa tudi na baziËnih tleh. Na boljπih rastiπËih
je manj uspeπen, ker potrebuje veliko svetlobe in ga zato izpodrivajo
druge vrste, ki bolje prenaπajo zasenËenost. RdeËi bor s svojimi
kroπnjami ustvarja primerne razmere za uspevanje zahtevnejπih vrst
kot so: jelka, smreka ali hrast.

Borovi gozdovi imajo ugoden vpliv na zrak, ker izloËajo eteriËna olja
in tudi precej baktericidnih snovi. Iglice vsebujejo veliko vitamina C.
Po blagodejnem uËinku na dihala so znana letoviπËa na Jadranu, kjer
rastejo borovi gozdovi, na primer Mali in Veli Loπinj.
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Na koncu jih preæivi le prgiπËe. Kako raste drevo, si spoznal pri Ëetrti
toËki ob smrekovem panju. Kako pa drevo odmre?
Pri vsakem drevesu za obdobjem t.i. fizioloπke zrelosti nastopi smrt
ali odmrtje. Njegovo smrt lahko povzroËijo razliËni naravni dejavniki.
Nekatere smo æe omenili, na primer vetrolom, snegolom ali æledolom.
Lahko ga napadejo æivalski ali rastlinski zajedalci, kot je na primer
bela omela. Ti mu jemljejo hranila in ga vse bolj slabijo, dokler se
drevesni sok nekega dne ne preneha pretakati po njem. Takrat pravi-
mo, da je drevo mrtvo.

Odmrlo drevo ali kadaver poselijo razliËne æivali in glive. Drevo tako
spet oæivi z drugaËnim poslanstvom, na drugaËen naËin.

Posadi drevo! V gozdu naberi nekaj æeloda, kostanja in drugih
plodov s trdo lupino. »ez noË jih namakaj v skledi vode, naslednje
jutro pa posadi vsak plod v svoj lonËek in jih oznaËi z napisom. »ez
zimo jih nekaj pusti v hiπi, nekaj pa jih odnesi ven. »e boπ imel sreËo,
se bodo spomladi iz njih zaËela razvijati drevesa.

Opazuj, kateri plodovi zaËnejo prej rasti - tisti zunaj ali notri? Opazuj,
kako hitro rastejo!

Katero drevo predstavljam? V gozdu otroci nekaj Ëasa opazujte
oblike dreves. Nato vsak izbere svoje drevo in ko pride na vrsto, z
mimiko opiπe njegovo obliko. Ostali morajo uganiti, katero drevo
predstavlja.
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Gobe na drevesnem deblu Foto: Miha Zabret

Gozd rdeËega bora Foto: Miha Zabret
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Les rdeËega bora je lepe rdeËkaste barve, vendar je nekoliko manj
cenjen kot smrekovina. Uporabljajo ga v gradbeniπtvu, pohiπtveni
industriji ter stavbarstvu.

Zdaj si na poti sreËal in spoznal πtiri vrste iglavcev. Katere?

Vpiπi v spodnjo tabelo, kaj so znaËilnosti treh iglavcev, ki uspevajo pri
nas naravno in si jih do sedaj spoznal!

To so zimzeleni iglavci. Na poti pa lahko sreËaπ πe en iglavec. To je mace-
sen, ki sodi med listopadne iglavce. Ima mehke, srednje dolge iglice
in je edini iglavec pri nas, ki jeseni odvræe iglice. To drevo raste vse do
zgornje gozdne meje in je izredno odporno. Kljubuje vetru, 
snegu, mrazu in se zaradi surovih vremenskih razmer vËasih 
izoblikuje v zanimivo obliko drevesa, ki ga imenujemo viharnik. 
Posamezno raste tudi v niæinah, tako kot ta, ki ga sreËamo na naπi
poti.

Ali si æe videl ali sliπal πe za kakπno drugo vrsto bora, na primer Ërni
bor, zeleni ali gosposki bor, pinijo, planinski bor ali ruπje?
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Lubadar in suπice

Na tem mestu bomo spregovorili nekaj besed o æuæelkah, ki takrat,
kadar se preveË namnoæijo, lahko povzroËijo veliko πkodo na gozdnem
drevju.

V zadnjih desetletjih sta najbolj nevarna in zato poznana mali in 
veliki smrekov lubadar. Oba v normalnih razmerah napadata le
oslabljene smreke, ki jih je prevrnil ali polomil veter, sneg ali æled ali
je iz kateregakoli drugega vzroka prizadeto njihovo zdravje. Zdravim
smrekam in drugim drevesnim vrstam smrekov lubadar ni nevaren.

Ob ugodnih pogojih se lahko lubadar hitro toliko namnoæi, da je
nevaren tudi zdravim smrekam. Smreka lahko mnogo napadalcev
zalije s smolo. Ko pa jih je le preveË, se ne more veË upirati in se
posuπi. StojeËe posuπeno drevo, ki so mu prenehale æivljenske funkcije,
imenujemo suπíca.

43

kje uspeva

rast iglic

oblika iglic

plodovi 

SMREKA JELKA RDE»I BOR

Suπice Foto: Miha Zabret
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Gozdarji in lastniki gozdov se proti lubadarjem borijo na razliËne
naËine. Najbolj pomembna in uËinkovita je preventiva oziroma
predhodno ukrepanje.

Naravni meπani gozdovi so odporni proti ozko specializiranim
πkodljivcem. Dobro opravljen gozdni red po seËnji moËno zmanjπa
moænost prenamnoæitve lubadarja. Na mestih, kjer slutimo, da so se
lubadarji preveË razmnoæili, revirni gozdarji postavijo kontrolno -
lovne pasti, kakrπna je tudi na tej toËki. S pomoËjo posebnih pripravkov
(feromonov), ki z znaËilnim vonjem privabijo le doloËeno vrsto æuæelk,
ugotovijo πtevilËnost lubadarjev in po potrebi postavijo dodatne
lovne pasti in lovna drevesa. S tem se lahko ukvarjajo le strokovno
usposobljeni gozdarji, ki morajo lovne pasti redno pregledovati in jih
prazniti. »e bi ujetih lubadarjev redno ne odstranjevali iz pasti, bi ti
zaËeli smrdeti. To bi odganjalo morebitne nove lubadarje in past ne bi
imela nobenega koristnega uËinka veË.
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Oznake v gozdu

Si bil do sedaj pozoren na razliËne oznake, ki so se pojavljale ob uËni poti?

Naleteli smo na oznake za trim stezo, oznake za naπo gozdno uËno
pot (oranæna lisiËka), poleg teh pa ste gotovo opazili tudi rdeËe vodor-
avne Ërte in πtevilke nad njimi. To so gozdarske ureditvene oznake v
gozdu. Gozdarjem in lastnikom gozda omogoËajo, da se v gozdu hitre-
je znajdejo in da se s pomoËjo karte v vsakem trenutku toËno orienti-
rajo.

Dvojna rdeËa Ërta na drevesu oznaËuje mejo oddelka. V naπem
primeru je to oznaka za enajsti oddelek v katastrski obËini Brezovica.
Oddelki so veliki od 20 do 50 hektarov, v povpreËju pa okoli 30 
hektarov. Enojna rdeËa Ërta na drevesu ponavadi pomeni parcelno
mejo. Parcele so lahko razliËno velike. V posameznem oddelku je
lahko 100 parcel, moæno pa je tudi, da ena parcela poteka Ëez veË
oddelkov. PovpreËna parcela je velika en ali dva hektara. 

Koliko kvadratnih metrov pa ima hektar? Najlaæje si ga predstavljamo
kot kvadratno povrπino s stranico 100 m.

45

LiËinke lubadarja v rovnem sistemu Foto: Miha Zabret

Gozdna gospodarska karta Vir: ZGS, OE Ljubljana
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Osnovni podatki o vodniku

Ideja vsebinske zasnove: Miha Zabret
Avtorji vodnika: Bogdan Bartol, Tadeja Kriænar Jamnikar, Miha Zabret
Zbrala in uredila: Tadeja Kriænar Jamnikar
S prispevki in strokovnimi nasveti so sodelovali πe: Draga Jeretina
Anæin, Vilma Hrovat, Veronika Oblak, Aleπ Straæar, Janja Æeleznikar in
Maja Kukec
Lektoriranje: Vera Vojska 
Oblikovanje in prelom vodnika: Tanja ©eme
Oblikovanje logotipa uËne poti: Iztok ©eme
Fotografije: Miha Zabret
Fotografija bronastega bodala: Tomaæ Lauko 
Dovoljenje za reprodukcijo bronastega bodala iz ©umberka 
(inv. πt. P 13049) πtevilka 34/02
Risbe, skice in ilustracije: Tanja ©eme 
Digitalni ortofoto naËrt: Geodetska uprava Republike Slovenije,
1998, dovoljenje za objavo πt. 90411-259/2002-2
Obdelava ortofoto posnetka: LOCUS, prostorske informacijske
reπitve d.o.o.
Izdala: ObËina Domæale
Tisk: Format, Kranj
Naklada: 2000 izvodov
Leto izdaje: 2007
Cena: brezplaËno

Avtorske pravice nad celotno vsebino vodnika ima obËina Domæale.
Uporabniki imajo pravico razmnoæevati vsak del vodnika ali celoten vodnik,
Ëe je tako razmnoæevanje brezplaËno in ob pravilni oznaËbi avtorstva. Vodnik
je namenjen v izobraæevalne namene. Noben del vodnika ne sme biti prodan
ali ponatisnjen z namenom pridobivanja dobiËka brez poprejπnjega soglasja
imetnika avtorskih pravic.
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