
Sprehod po jesenskem gozdu

V sončnem ali deževnem vremenu se lahko odpraviš skupaj s starši na sprehod v gozd. Medtem ko
hodiš opazuj,  poslušaj, vohaj, tipaj … začuti  gozd. Opazuj spremembe, ki  se v jesenskem času
dogajajo v gozdu. Listnata drevesa so najprej spremenila barvo v rumeno, oranžno, rdeče, ko pa so
se temperature spustile so drevesa odvrgla liste. Zdaj opazimo v gozdu iglavce, ki bodo ostali zeleni
še celo zimo. Poišči, opazuj, poslušaj živali, ki jih najdemo v gozdu. Zdaj najdeš ptice, ki se niso
preselile v toplejše kraje ampak so ostale v naših gozdovih, sadovnjakih, grmičkih (kos, taščica,
sinice, plavčki, sive vrane, kanje...)

Listavci so že skoraj goli, opazimo iglavce (smreke, 
bori), podrast je tudi v jesenskih barvah (praprot in 
trave so se posušile).

V tem času so ponavadi kmetje grabili posušeno listje 
v gozdu (večinoma bukovo listje) za steljo živini.

V grmičkih najdemo naše ptice pevke 
(na sliki opazimo taščico), ki še iščejo 
zadnje plodove, semena, da se 
nahranijo preden nastopi mrzla zima.



Če dobro pogledaš opaziš dve igrivi 
sinici, ki se v skupini kličejo, igrajo, 
lovijo, iščejo hrano.
Sinice so zelo igrive, zvedave in v 
skupini preiščejo grmičke, da najdejo 
hrano. Medtem so zelo glasne in se 
kličejo.

Kos tudi ostane pozimi pri nas in je zelo 
pogost obiskovalec ptičje krmilnice. 
Preden nastopi mrzla zima in tla 
zmrznejo, si kos še vedno najde hrano v 
grmičkih in na tleh med travo.



V deževnem vremenu 
pridejo na plan tudi 
močeradi, ki iščejo hrano. 
Dobro jih opazuj in 
spremljaj njihov način 
gibanja. Ko bodo 
temperature padle se 
bodo močeradi zarili v 
luknje, špranje, duplinice 
in otrpnili ter počakali na 
pomlad.

V gozdu najdemo tudi veliko gob, ki pomagajo gozdu pri razgradnji rastlinskih ostankov (štori, 
stara debla, ...).



Želim vam lep sprehod in lep 
jesenski pozdrav!
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