Haloze. Žetale. Gozd. GUP.

OBIŠČITE EKOLOŠKO OBARVAN
ŠPORTNI ALI NARAVOSLOVNI DAN

PO GOZDNI UČNI POTI K DEBELI
BUKVI
Gozd je zaključen ekosistem. Sestavljen je iz ene ali več drevesnih vrst,
grmovja, zelišč, mahov. Zanimiv je za opazovanje, raziskovanje in spoznavanje
življenja živali in rastlin v njem v vseh letnih časih.

V Žetalah, na severnem pobočju Maclja, poteka gozdna učna pot k Debeli
bukvi. V letu 2011/12 smo jo temeljito obnovili in opremili s pojasnjevalnimi
tablami, lovsko prežo, krmilnico za divjad, oglarsko kopo, kozolcem z žigom in
vpisno knjigo ter s klopcami za počitek.

Gozdna učna pot (GUP) je krožna, dolga 4,5 km. Glavna
zanimivost je Debela bukev. Pot je označena z rumeno gobo.
Na njej je 12 kontrolnih točk. Začetek in zaključek poti je pri
OŠ Žetale, kjer je tudi parkirišče.

Macelj… Pod Donačko goro je živel silak z
imenom Ajd, ki pa se zmaja ni ustrašil.
Pripravil je orjaško kopje in ga z vso silo
zagnal v zmajevo srce. Pošast je vztrepetala,
se nekoliko zgrbančila in za vedno
obmirovala. Njen okamneli trup, ki mu
pravimo Macelj, je prekril gozd…
Kontrolne točke
Kt1 – Haloze
Kt2 - Pri potoku
Kt3 - Gozd
Kt4 – Voda
Kt5 - Podrast
Kt6 - Gozdna cesta;
lovstvo
Kt7 - Oglarska kopa
Kt8 - Matična podlaga - tla
Kt9 - Bolezni in škodljivci gozdnih dreves
Kt10 - Debela bukev
Kt11 - Mravljišče
Kt12 - Gozdni rob; prebivalstvo

GUP je namenjena izobraževanju in vzgoji osnovnošolske mladine o pomenu okolja, narave
in kulturne dediščine.
Služi za organizacijo: - naravoslovnih dni,
- športnih dni (orientacijski pohod ali orientacijsko tekmovanje).
Prav tako je primerna kot pohodna pot za vse generacije v vseh letnih časih.
Dodatna ponudba: - ogled filma
- zloženke, vodnik, topografske karte,
- učni listi,
- vodenje po poti,
- majice, kape, pisala.
OŠ Žetale, Čermožiše 45b, 2287 Žetale

tel.: 027619910, fax: 02 761 99 25

Z VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO!

