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Dragi prijateljcek!
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Kje živim?
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Na poti se obnašaj pravilno!
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Gozd

Življenje v gozduŽivljenje v gozdu
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Gozd
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Moledovanje gozda
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Gozd

Pripravi se na izlet v gozd!
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Gozd






        


    
       



 



    

 


 


         

 
 







            


A lomb ko rona élô vi lága; Az er dôk élô vi lága
Va rázs la tos vi lág 

Drobcena gozdna skupinica
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Gozd



 



















Gozdni sloji
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Gozd

Drevesa
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Gozd





















3.

     

    

2.





15

Gozd
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Gozd


            
  





Grmi
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Gozd



  


Drevo Grm
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Gozd

Podrast je preproga gozda. Drevesa v gozdu ščitijo ostale rastline, rastoče pod njimi,
pred sušo, mrazom in močnim vetrom. Pod krošnjami dreves je malo svetlobe, zato so
se majhne rastline prisiljene prilagajati. V svetlejših delih gozda, čistinah in ob stezah
je podrast bogatejša kot v senci dreves. 

Praproti, mahovi in lišaji imajo radi vlažne in senčne lege. Cvetoče rastline rastejo
na svetlejših legah.

Kakšen je mah na otip?

Kaj začutiš, ko se dotakneš kropive?

Sloj praproti, zelišč in mahov

Uren kuščar na hrastovem panjuGozdna vijolica

V gozdu ima rad vlažne
in senčne lege.

Raste v sončnih listnatih
gozdovih, na deblih, poraš-
čenih z mahom. Iz njenih
korenin kuhajo zdravilni čaj
proti kašlju.

Čaj, pripravljen iz njenih
listov in korenin, ima zdra-
vilno moč.

1.

Mah Sladka koreninica Kopriva
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