CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp skupaj z Pro Silva Slovenija – združenje za
sonaravno gospodarjenje z gozdovi, Triglavskim narodnim parkom ter Posoškim razvojnim
centrom

VABI NA

STROKOVNO EKSKURZIJO V PAHERNIKOVE GOZDOVE,
ki bo v soboto, 29. 8. 2020 med 7.00-18.uro
(v primeru slabega vremena se ekskurzija prestavi na 5. 9. 2020)

Negovan in zdrav gozd je bolj odporen na pričakovane učinke podnebnih sprememb. Nega se
glede na cilje gospodarjenja z gozdom razlikuje, v Sloveniji je v uveljavi sonaravno, trajnostno
in mnogotero upravljanje gozdnih sestojev, predvsem z namenom izkoriščanja lesnih
proizvodov in drugih materialnih dobrin.
Strokovna ekskurzija je namenjena obstoječim in bodočim lastnikom gozdov, ki se bodo
spoznali s socialno, ekološko in proizvodno funkcijo gozdov na primeru Pahernikovih gozdov.
Gozdna posest je oblikovana kot učni objekt, kjer se teoretična spoznanja preizkušajo v
praksi.
Poudarki strokovne ekskurzije:
-

predstavitev sonaravnega načina gospodarjenja z gozdom (zgodovina in sedanji čas),
pomen nege za odporen in kakovosten gozd (prihodki iz gozda) ter
pomen in sobivanje različnih funkcij gozdov (poudarek na socialni vlogi).

Program:
- O Franju Paherniku, gozdarju – zgodovina gospodarjenja, sonaravno gospodarjenje z
gozdom
- Predstavitev raziskovalne ploskev Biotehnične fakultete – redčenje (poudarki: nega in
socialni vidiki gozdov, obnova, zvrsti gojenja, STG (sproščena tehnika gojenja gozdov),
prebiralno gospodarjenje – v povezavi s socialno vlogo gozda, gospodarjenje s
Pahernikovimi gozdovi danes, izzivi, problemi)
- Marteloskop – predstavitev ploskve, vloga drevesnih mikrohabitatov, biodiverzitete in
odmrlih dreves, virtualno redčenje.
- Spomenik smreki –kulturni pomen sonaravnega načina gospodarjenja z gozdovi
- Zdravje in socialne funkcije gozda, gozdna pedagogika
LOGISTIKA:
- KDAJ: sobota, 29. 8. 2020
- KJE: Pahernikovi gozdovi (Ribnica na Pohorju, Hudi kot)
- CENA: brezplačno, v programu je vključena tudi brezplačna malica
- ZBOR: ob 7.00 na parkirišču pri Večni poti 2, 1000 Ljubljana (pobiramo vzdolž poti)
- PRIJAVE: preko spletnega obrazca do 15. 8. 2020: https://forms.gle/XJtFxhrJt42pGnbK6

Projekt GozdNega vodi CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp s
partnerji ProSilva Slovenija, Triglavskim narodnim parkom ter
Posoškim razvojnim centrom. Projekt v podporo izvajanju Alpske
konvencije sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi
Podnebnega sklada.

