
UČNA POT
škrata Bisera

Info podatki: 
Ana: 040 254 409 (Biserjeva druščina)

Tomaž: 031 318 101 (Domačija Lamperček)

Škrat Biser je zbral nekaj zanimivosti

ALI STE VEDELI?

•	 Da velja Lamperčkova lipa za eno najstarejših 
dreves na slovenskem? Stara naj bi bila okoli 500 
let, s premerom 1,5 m.

•	 da bukev lahko v 80-letih zraste za 25 m visoko, ima 
premer 15 m, prostornine 2700 m3 in 800.000 listov 
s skupno površino 1600 m2? Vsako uro porabi 2,4 
kg CO2 in 1 kg vode ter proizvede 1,6 kg grozdnega 
sladkorja in 1,7 kg kisika. Ta kisik zadostuje za dihanje 
10 ljudi. V 80 letih tako predela 40 milijonov m3 zraka, 
vsebuje 15 m3 lesa, ki posušen tehta 12 ton. 

•	 da v večih kulturah po svetu bor izraža simbol 
nesmrtnosti?

•	 da bori niso avtohtona drevesna vrsta na Krasu? 
Posadili so jih šele konec 19. stoletja. Bor doživi starost 
tudi do 500 let. Iglice mu odpadejo šele po 4-8 letih.

•	 da so od 6. stoletja naprej iz lesa navadne bukve 
izdelovali tablice za pisanje. Katere so po več skupaj 
povezali v snopiče. Tako so nastale prve knjige. Zaradi 
teh »bukev« to drevo še danes imenujemo bukev. 
Knjige so pa bukve, a ne? V Nemčiji se črke imenujejo 
»Buchstaben« in so ime dobile po bukovih deščicah. 

•	 zakaj trkamo po lesu? Zato, da bi prebudili v njem 
skritega, dobrega lesnega duha, ki naj varuje naše 
zdravje in bdi nad našo srečo.

•	 da skrivnostna moč lesene rogovile v obliki bajalice 
še danes najde vodo tam, kjer moderna znanost 
ostaja brez moči.

•	 da so lastniki Kačjega gradu dali postaviti Terme 
Dobrna, ki so najstarejše delujoče slovensko termalno 
zdravilišče, saj se ponašajo z več kot šeststoletno 
tradicijo? Leta 1403 so vodo prvič uporabljali v 
zdravstvene namene. Srce zdravilišča je termalni 
vrelec, ki se nahaja v osrednjem delu Zdraviliškega 
doma. Voda s temperaturo pri izviru od 35 do 36˚C 
prihaja iz globine 1.200 metrov in blagodejno 
zdravilno vpliva na vse vrste ženskih bolezni.

OPIS POTI

Učna pot Škrata Bisera je namenjena generacijam, 
od vrtca do rekreativnih upokojencev. Pot je oblika 
zelenega trajnostnega turizma. Povezuje dve občini 
Mestno občino Velenje in občino Dobrna. Zajema 
mnoga področja, od biologije, zgodovine, geografije, 
kulturne in naravne dediščine, prehrane, kmetijstva, 
pohodništva, psihologije in sprostitve. 

Na poti spoznate značilnosti okolja, v katerem se 
nahajate, kot je gozd, voda in lastno bit. Na gozd boste 
morda po obhodu te poti gledali drugače. Spoznali 
boste, da vam lahko koristi tudi na svojstven način. 

Podajte se, in uživajte!

KOMU JE NAMENJENA
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