
GGOOZZDD,,  VVOODDAA  IINN  MMLLIINNČČKKII
VVAABBIIJJOO!!

V MEDNARODNEM LETU GOZDOV
V SLOVENSKEM TEDNU GOZDOV

 

SPOZNAVANJE GOZDA
Z VSEMI ČUTILI

KJE?
Sračja dolina pri Črnučah, potok Črnušnjica
(možen dostop: po Cesti v Pečale)

                              l

KKAAJJ  BBOOMMOO  PPOOČČEELLII??

☺☺☺☺☺☺☺☺  postavljanje mlinčkov

☺☺☺☺☺☺☺☺  spoznavanje gozdnega bontona

☺☺☺☺☺☺☺☺  spoznavanje gozdov po svetu

☺☺☺☺☺☺☺☺  ustvarjanje v gozdni galeriji

☺☺☺☺☺☺☺☺  »Kako raste drevo?« (gozdne
sestavljanke, letnice in branike)

☺☺☺☺☺☺☺☺  kaj dela gozdar v gozdu

☺☺☺☺☺☺☺☺  kaj dela lovec v gozdu

☺☺☺☺☺☺☺☺  hoja po »Slepi stezi«

☺☺☺☺☺☺☺☺  gozdni vonji

☺☺☺☺☺☺☺☺  gozdno igrišče

☺☺☺☺☺☺☺☺  izdelava gozdnih »medalj«

Že pred prireditvijo
izdelajte vsaj en mlinček,

po možnosti iz naravnih materialov,
in ga prinesite s seboj!

   Vljudno vas vabimo na prireditev

GGOOZZDD,,VVOODDAA
IINN  MMLLIINNČČEEKK
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     KJE?    Sračja dolina pri Črnučah,
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GOZDOVI ZA LJUDI

Leto 2011 je MEDNARODNO LETO GOZDOV.
Za takšnega ga je razglasila Generalna skupščina
Združenih narodov, z namenom, da bi se pod
geslom »Gozdovi za ljudi« čimbolj poudarjalo
pomen gozdov za prebivalstvo našega planeta in
se trudilo doseči cilje kot so zaustavitev
krčenja gozdov, oblikovanje varovanih območij
ter rast javnega zanimanja 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.
Je zakladnica lesa, katerega v Sloveniji še
premalo cenimo in uporabljamo. Je tudi
življenjski prostor raznovrstnih bitij, enkratni
zračni filter, varuh tal in podtalnice,
zakladnica znanja,  varuh bogastva naravne in
kulturne dediščine, zatočišče, kjer lahko
obremenjeni od vsakdanjega vrveža doživimo
pristni stik z naravo, najdemo svoj mir in
sprostitev.

Zato se zavedajmo:

☺☺☺☺☺☺☺☺  Gozd je pomemben a obenem tudi
občutljiv!

☺☺☺☺☺☺☺☺  Gozd nam s svojimi dobrinami in vlogami
vsem zagotavlja kakovost življenja in varno
prihodnost!

☺☺☺☺☺☺☺☺  Trajnostno, večnamensko in sonaravno
gospodarjenje z gozdom dela z roko v roki
z naravo!

☺☺☺☺☺☺☺☺  Za gozd smo odgovorni vsi in prav vsi lahko
zanj tudi kaj storimo!

V Sloveniji kampanjo za MEDNARODNO LETO
GOZDOV 2011 koordinira Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več o tem si lahko preberete na:

☺☺☺☺☺☺☺☺  spletni strani Združenih narodov:
http://www.un.org/en/events/iyof2011/)

☺☺☺☺☺☺☺☺  slovenski spletni strani:
http://www.letogozdov.si/.

Pomen in cilje MEDNARODNEGA LETA
GOZDOV 2011 v svetu in v Sloveniji bomo še
posebej poudarjali v SLOVENSKEM TEDNU
GOZDOV 2011.

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.

Udeležba na prireditvi je brezplačna.

Prosimo vas za predhodno prijavo!

Prijava in informacije:                                                 
Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana
Telefon:  01 241 06 22, 041 657 239
e-pošta: marijana.tavcar@zgs.gov.si 

Besedilo in oblikovanje: Marijana Tavčar
Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana
Ljubljana 2011


