Zdrava narava je vir zdravja
za ljudi, živali in rastline.
Naravoslovna pot se pričane pri Benediški
slatini. Položno se vzpenja južno skozi gozd, mimo
največjega hrasta v ekomuzeju do Piramide. Nato
poteka po grebenu mimo travniškega sadovnjaka,
travnikov in polj do gozda. Pot se spusti do ribnika
in v dolino pritoka potoka Drvanje. Nadaljuje se pod
tradicionalno kmetijo nazaj do Benediške slatine.
Veselimo se vašega obiska naravoslovne poti
in predlagamo vam, da na poti razmišljate
o varstvu okolja in narave ter spoznavate
nekatera življenjska okolja rastlin in živali
ter njihovo biotsko raznovrstnost.
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Biotska raznovrstnost se v naravi ohranja z ohranjanjem
naravnega ravnovesja. Naravno ravnovesje je stanje
medsebojno uravnoteženih odnosov in vplivov živih bitij
med seboj in z njihovimi habitati (življenjskimi prostori).
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Ob poti vam predstavljamo prst, vodo, gozd in
kulturno krajino ter medsebojno povezanost
življenjskih prostorov rastlin in živali.
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Dolžina poti: 2,94 km

Atmosfera
ozračje

Potreben čas: približno 45 minut
Primerna oprema: Športna oblačila
in obutev, daljnogled

Biosfera
življenski prostor

Hidrosfera
vodovje

Podatki o naravoslovni poti

Vreme: Primerno v toplem in suhem vremenu

Več informacij na: ekomuzej.benedikt.si
Litosfera
zemlja

Informativna tabla je del operacije UREDITEV EKOMUZEJA DOLINA MIRU, BENEDIKT, ki ga je
pripravila Občina Benedikt (vodja projekta: mag. Milan Repič) ob sodelovanju partnerjev
v projektu. Avtorji besedil: Jernej Lasbaher, Janez Ferlinc. Foto: Robert Šiško, Jernej
Lasbaher. Grafično oblikovanje: Grafika, grafične komunikacije, Jernej Lasbaher s.p.
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LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

NAZIV OPERACIJE: UREDITEV EKOMUZEJA DOLINA MIRU,BENEDIKT, UKREP LEADER ( 19.2 )

Vodilni partner: Občina Benedikt. Partnerja: Turistično društvo Atlantida, Benedikt in Gostišče na kmetiji Kaučič Olga Kaučič s. p.

Naravoslovna pot v
Ekomuzeju Benedikt

Seznanimo se z varstvom
okolja in narave

Gozd in življenje v njem
Gozdovi so zaklad Slovenije
in Slovenskih goric

Kako ohranimo in varujmo okolje

Opazujmo naravno krajino in njen
relief ter začutima trdna tla pod
nogami. Na četrti informativni
tabli boste spoznali koliko so
stara tla v okolici Benedikta,
kako so se oblikovala in kakšna
je danes njihova značilnost in
namembnost. Spoznali bomo nekaj
dragocenih živalskih in rastlinskih
vrst, ki živijo v odprti krajini.
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Najpomembnejše naravno
bogastvo so rodovitna tla

Na poti skozi gozd se s pomočjo
učnih tabel seznanimo z ekološkimi,
socialnimi in proizvodnimi funkcijami
gozda ter pomenom, ki ga ima gozd
v ekosistemu in človeški družbi.

Živali in rastline niso zgolj lepe na pogled – brez
njih ljudje ne bi mogli živeti. Z uničevanjem in
ogrožanjem naravnega okolja ogrožamo naš obstoj.
Na poti spoznamo temeljna načela varstva okolja
in odkrivamo ogrožene živalske in rastlinske vrste.
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Podnebje slovenskih goric je vodno bogato in
zato tudi polno življenja. Brez vode namreč ni
živih organizmov in prav ugodnemu podnebju
ter rodovitnim tlem se lahko zahvalimo za
biotsko raznovrstnost v Ekomuzeju Benedikt.
Na tej točki spoznajte klimatske razmere
in vodni sistem ter življenje ob vodi.
Občudujte številne manjše potočke, izvire
in rodovitnost kmetijskih površin.
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Ohranjajmo in varujmo
čisto, zdravo in živo vodo
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