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VABILO NA PRIREDITEV GOZD, VODA IN MLINČEK

Ljubljana, 6. 5. 2011
Spoštovani!

Spet je tukaj mesec maj in z njim vseslovenski teden gozdov. Praznik v prazniku! Saj je letos
vendar mednarodno leto gozdov. Razglasila ga je Generalna skupščina Združenih narodov, z
namenom, da bi pod geslom »Gozdovi za ljudi« poudarjali pomen gozdov za prebivalstvo
našega planeta. Zeleni gozdni plašč se namreč iz leta v leto krči. V zadnjem desetletju se je
na svetu izsekalo 130 milijonov hektarjev gozdov, kar pomeni v vsakih dveh mesecih površino
ene Slovenije. Zaskrbljenost je upravičena. Članice Združenih narodov so si zato za cilj med
drugim postavile zaustavitev krčenja gozdov, oblikovanje varovanih območij ter nasploh rast
zanimanja javnosti za gozdove.

Tem ciljem sledi tudi Slovenija, v kateri se sicer glede količine in
stanja gozdov upravičeno lahko počutimo privilegirane. Gozdovi
namreč preraščajo dobrih 60% površine, zaradi načrtnega in
sonaravnega gospodarjenja so relativno dobro ohranjeni. Žal se
pomena  tega bogastva in s tem tudi naše odgovornosti zanj še
vedno premalo zavedamo. Gozd je namreč pomemben v mnogih
vlogah. Med drugim je zakladnica lesa, katerega v Sloveniji še
premalo cenimo in uporabljamo. Za gozd smo odgovorni vsi in prav
vsi lahko zanj tudi kaj storimo!

Pomen in cilje mednarodnega leta gozdov, v svetu in v Sloveniji, bomo še posebej poudarjali v
letošnjem slovenskem tednu gozdov.

Kdaj in kje? Tudi na naših »mlinčkih«!
Že od leta 2003 dalje v tednu gozdov v Sračji dolini na potoku Črnušnjici postavljamo
mlinčke. Letošnja prireditev bo torej že deveta po vrsti. Pod geslom »Gozdovi za ljudi«
bomo poleg tradicionalnih dejavnosti kot sta postavljanje mlinčkov in hoja po slepi stezi
spoznavali posebnosti gozdov izven meja naše domovine, ponovili bomo gozdni bonton,
ustvarjali v gozdni galeriji, spoznavali vlogo gozdarja in vlogo lovca, uživali v gozdnih vonjih in
počeli še marsikaj.

Prisrčno ste torej vabljeni na prireditev GOZD, VODA IN MLINČEK, ki bo
v sredo, 25. maja 2011, v Sračji dolini pri Črnučah, od 9. do 12. ure.

Na prireditev vabimo šole, vrtce, tabornike … in vas! Skratka vse, ki uživate v gozdu in v
žuborenju potoka!



Že pred prireditvijo izdelajte vsaj en mlinček in ga prinesite s seboj!

Udeležba na prireditvi je brezplačna.

Prosimo vas za predhodno prijavo!

Lep pozdrav!
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Več o mednarodnem letu gozdov si lahko preberete na spletni strani Združenih narodov:
http://www.un.org/en/events/iyof2011/) in na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki je koordinator kampanje ob mednarodnem letu gozdov v Sloveniji:
http://www.letogozdov.si/.


