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rskanje po knjigi bo trajalo pribliæno
eno uro, ki nam bo vse prehitro minila.
Poglavja nam bodo kazale zvite lisiËke,
ki jim bomo sledili ob smernih tablah.
Po poti se lahko odpravimo sami ali pa
v druæbi gozdarjev, ki so doma na naslovu:
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE,
OE Ljubljana, KE Domæale,
Ljubljanska 72, 1230 Domæale
Tel./faks: (01) 7241 275

Opremo gozdne uËne poti
in tisk zloæenke sta omogoËila
ObËina Domæale
in Zavod za gozdove Slovenije

Spoznajmo svet
gozdnega kraljestva

Posamezne toËke na GOZDNI U»NI POTI:
niæinski hrastov gozd

πkratovo drevo

gozdna tla

brezno

plemenita drevesa

jelovo bukov gozd

nasad iglavcev

bukev

razglediπËe

æivljenje drevesa

Ëudeæni glog

borov gozd

smreka

lubadar in suπice
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umberk je zakljuËek obseænega
gozdnega grebena, ki se vleËe
prek juænega obronka Moravπke kotline.
Leæi na levem bregu osrednjega dela
Kamniπko Bistriπke ravnine.
Kopasto poboËje z dvema glavnima
vrhovoma tvorijo apnenci, karbonski
skrilavci in peπËenjaki, na katerih
so se razvila rodovitna rjava
karbonatna in rjava silikatna tla.

pnenci in voda ustvarjajo zanimiv
kraπki svet, ki ga najlepπe predstavljata
Podreπka in Dolga jama.
Njegov velik rekreativni in pouËni
pomen dopolnjujejo tudi arheoloπke
najdbe prazgodovinskega orodja in oroæja.
PoboËja pokriva meπan gozd smreke,
rdeËega bora, jelke, hrasta, bukve,
belega gabra, gorskega javorja,
velikega jesena in ostalih listavcev.
Na suhih, plitvih tleh se pojavljajo
manjπe skupine Ëistega rdeËega bora.
Daljnega leta 1966 so v smeri vzhod zahod zasadili pas smreke in duglazije.

V

eËni Ëuvar sotoËja Kamniπke Bistrice in RaËe,
zeleni plaπË, ki zastira Domæale pred avtocesto,
kraj, kjer utrujene noge in πumeËa glava
najdejo novo voljo do æivljenja, kjer se morda
prviË sreËata dva pogleda in dotakneta dve roki,
kjer so izreËene prve zaupne besede,
kjer je dovoljeno odloæiti na diπeËa gozdna tla
samo tisto navlako, ki se nakopiËi v glavah
in duπah.
Otroci zaidejo sem s svojimi uËiteljicami
ali vzgojiteljicami, da pogledajo v najveËjo
odprto knjigo, ki pripoveduje:
• o gozdnih tleh, kjer se zgodba o gozdu
sploh zaËne,

• kakπni so in kako se imenujejo najpomembnejπi
prebivalci gozda,
• kako si Ëlovek po svoje predstavlja gozd,
• kako veliko je zeleno ogrinjalo gozda, ki daje
Ëloveπkim bivaliπËem varnost in udobje,
• kje se skrivajo Ëudeæna bitja, drugaËna od nas,
pa naj vanje verjamemo ali ne,
• o skrivnostnih kraπkih tleh,
• o tem, katera drevesa se najraje druæijo in zakaj,
• o æivljenju drevesa od male kali do orjaπko neme
mogoËnosti,
• o drevesnih nadlogah, ki sploh niso nadloge,
ampak del veËnega kroga æivljenja,
• o, …

