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Gozdovi za jutri – ohranimo jih
Teden gozdov je v tem letu minil pod naslovom
»Gozdovi za jutri – ohranimo jih!«, s katerim smo
gozdarji želeli opozoriti na pomen gozdov za
prihodnje generacije.

V sklopu gozdarskih prireditev so se na
Gozdarskem inštitutu Slovenije zvrstili številni
dogodki , kjer se je s svojimi vsebinami predstavil
tudi projekt GoForMura:

Pogovor je stekel tudi o načinih predstavljanja
vsebin povezanih z Naturo 2000 in varovanjem
narave v šolah, kjer smo predstavili tudi vsebine
projekta GoForMura. Z njimi ne le opozarjamo na
pomen gozdov ob reki Muri temveč skušamo preko
različnih dejavnosti mladim približati naravo in v
njih krepiti spoštljiv odnos do nje.

19. maja smo v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol
sodelovali na seminarju za pedagoge v Preddvoru.
Pripravili smo učno uro na prostem, kjer smo
udeležence seminarja seznanili z različnimi pristopi
merjenja dreves brez pomoči metra.

Stojni ca na Točki . Za te. (foto: K. Fl a jš ma n)

Pod okriljem Zelene prestolnice Evrope, se je

Hm, ka ko vi s oko je? (foto: S . Vochl )

projekt GoForMura 24. maja že drugič predstavil
pred mestno hišo v Ljubljani. Naključnim
mimoidočim smo predstavili prostoživeče živali, ki
zaradi številnih koristi rade zaidejo v urbani
prostor. Spoznavali smo zavarovane, lovne in
invazivne živalske vrste. Največ pozornosti je med

mimoidočimi prejel dermoplastični preparat samca
vidre. Ob podatku, da sta vidra in bober vrsti, ki ju
spremljamo tudi v projektu GoForMura na reki Muri,
so bili številni zelo začudeni: »Kako, ali sta prisotna
tudi pri nas – v Sloveniji?«

S strani učencev smo na koncu prejeli prav
simpatičen komentar: »Hvala, ker ste nam
predstavili naše novo najljubše sadje - gozdne
jagode. Mljaask!«

Vsem nadobudnim otrokom, ki so 25. maja obiskali

vprašanje je letos med številnimi izvajalci delavnic
na BioBlitzu v Veržeju iskala tudi ekipa
GoForMura. In ga tudi našla. V prijetni družbi
radovednih otrok in ob številnih dejavnostih ter
dobri hrani je čas mineval hitreje kot bi rekel:
»GoForMura!« Organizatorji so se zares izkazali in
z veliko mero dobre volje so z jutranjega neba
pregnali celo deževne oblake.

Gozdarski inštitut, smo skozi različne dejavnosti na
prostem in v laboratorijih predstavili naše delo. Med
mladimi radovedneži je bil lesen gozdni spomin
GoForMura velika uspešnica. Zasnovan je namreč
nekoliko drugače kot spomin, ki smo ga vajeni iz
našega otroštva. Igralca ne le spodbuja k iskanju parov
ampak ga hkrati usmerja tudi k razmišljanju o
povezavah med rastlinami, živalmi in človekom v
naravi.

Kako 24 ur preživeti z reko Muro? Odgovor na

Li kovna ra zs ta va »Skri vnos ti gozdov ob Muri
(foto: Š. Pl a ni nš ek).

Le ka j s e s kri va na drugi s tra ni (foto: Š. Pl a ni nš ek)

Otroci iz Zavoda za gluhe in naglušne so 26. maja
naravoslovni dan preživeli na Gozdarskem inštitutu
Slovenije. Igrali so gozdni spomin in spoznavali živali
ter rastline Prekmurja. Z izdelavo plakatov iz različnih
listov, ki so jih našli v naravi, pa so si pridobili tudi naziv
listjeslovci.

Ra zgl a s i tev rezul ta tov i n podel i tev na gra d l i kovnega
na teča ja (foto: S. Vochl ).

GoForMura na spletni strani in Facebooku
Projektno dogajanje lahko sledite in se vanj tudi
aktivno vključite z vašimi komentarji ter predlogi na
spletni strani goformura.gozdis.si in Facebooku.

Li s tjeslovci zbrani pred Gozda rs ki m i nš ti tutom (foto: J. Žl oga r).
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