
- Knjižne novosti v mesecu juniju za učitelje: 

FOLTIN, Simona: Izjemna drevesa Pomurja / 58 

»Odkar je človek prenehal biti nomad in se ustalil je začel oblikovati krajino. Z odstranjevanjem gozda 

je ustvarjal kmetijska zemljišča in prostor za poselitev. Kljub temu je ob svojih bivališčih velikokrat ali 

pusti obstoječe ali na novo zasadil kakšno posebno drevo. Bodisi za zaščito, zaradi plodov, zaradi 

dobrega počutja ali drugih razlogov. V času velikih dvorcev so se ob njih oblikovali parki, v katere so 

njihovi ustvarjalci vnašali domače in tuje drevesne in grmovne vrste. Pri sodobnih urbanističnih 

zasnovah je tako še danes. Parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa so del našega bivalnega 

okolja. Tudi v okolici svojih hiš oblikujemo vrtove in v nje vnašamo razne drevesne in grmovne vrste. 

Skozi desetletja in stoletja se je tako na teh ne gozdnih površinah ohranilo veliko izjemnih dendroloških 

posebnosti, ki so v ponos lastnikom in lokalnemu okolju. Nekaj takšnih dreves je ostalo tudi v gozdovih. 

Na Zavodu za gozdove Slovenije se zavedamo pomena teh izjemnih dreves in grmov tako za njihove 

lastnike kot za javnost. Zato smo v Pomurju že leta 1999 s pomočjo lokalnih skupnosti, šol in svoje 

terenske službe izvedli prvi popis in fizične meritve teh dreves, ter ob tem izdali še brošuro. Njena izdaja 

je povečala pozornost javnosti, zato smo popis leta 2009 ponovili in pri tem evidentirali skoraj 300 

izjemnih dreves. Nekatera med njimi so bila pozneje tudi zavarovana kot primeri izjemne naravne 

dediščine. Nekaterim drevesom znotraj urbanih okolij smo poiskali skrbnike, posameznike ali 

skupnosti, ki so poskrbeli, da so se drevesa ohranila. Tudi takrat je bila izdana brošura v 1 000 izvodih. 

Zaradi pogostih neurij in novih bolezni se je v zadnjem desetletju nekaj izjemnih dreves poslovilo. Nekaj 

je tudi novosti. V letošnjem tretjem popisu, v osveženi podobi, podajamo ažurno stanje izjemnih dreves 

v Pomurju. Ta drevesa zaradi svojih dimenzij, starosti in oblike pri opazovalcih zmeraj vzbujajo 

pozornost, pri lastnikih pa običajno ponos.«                                                       Zavod za gozdove Slovenije 

NOVAK, Boris A.: Oblike neba  / 8 

 

Zbirka Oblike neba sledi trem knjigam Borisa A. Novaka, v katerih so zbrane, opisane in s 

pesniškimi primeri ponazorjene pesniške oblike. Oblikam sveta ( Oblike sveta so tako široke, 

da ne poznajo meja) so sledile Oblike srca (Oblike srca so tako globoke, da nimajo dna), tem 

pa še Oblike duha (Oblike duha tako lepo zvenijo in dišijo, da se jih da poduhati in po 

novakovskih receptih lastne pesmi skuhati!). Pričujoča knjiga je skrajšana različica Oblik duha. 

»Oblike neba pa so tako visoke, 
da se pnejo do zvezda, 
kamor plezamo Boris A,, 
stari maček Manček 
ter ekipa MK in Bralnih značk.« 


