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Mednarodni dan gozdov 2018: Gozdovi za trajnostna mesta
Na pobudo generalne skupščine Združenih narodov obeležujemo 21. marca mednarodni dan
gozdov, dan posvečen promociji in ozaveščanju o pomenu trajnostne in skrbne rabe gozda, kot
enega najpomembnejših naravnih bogastev. Skupna tema letošnjega mednarodnega dneva
gozdov po vsem svetu je »Gozdovi za trajnostna mesta«.
Mestni in primestni gozdovi ter mestno drevje prebivalcem nudijo številne pozitivne učinke, med
katerimi izpostavljamo:











Drevesa izboljšujejo lokalno mikroklimo in nam lahko pomagajo prihraniti med 20 in 50
% energije za ogrevanje.
Strateško umeščanje dreves v urbani prostor lahko shladi mestni zrak tudi do 8° C in
posledično zmanjša potrebo po uporabi klimatskih naprav za do 30 %.
Gozdovi in drevesa skladiščijo ogljik, ki pomaga blažiti učinke podnebnih sprememb.
Drevesa delujejo kot »zračni filter«, ki odstranjuje škodljiva onesnažila in delce iz zraka.
Drevesa zmanjšujejo onesnaženje s hrupom in ščitijo naše domove pred bližnjimi
cestami in industrijskimi območji.
Gozdovi v in ob urbanih območjih zadržujejo vodo, preprečujejo poplave in delujejo kot
filter - pomagajo jo čistiti.
Ustrezno gospodarjeni urbani gozdovi predstavljajo pomemben habitat, vir hrane in
zaščite za številne rastlinske in živalske vrste. Pomagajo ohranjati in povečevati biotsko
pestrost mest.
Mestni in primestni gozdovi pozitivno vplivajo na turizem in ustvarjajo zelena delovna
mesta.
Mestni in primestni gozdovi spodbujajo aktiven in zdrav življenjski slog in so zelo koristni
za fizično in psihično zdravje in počutje prebivalcev. Predstavljajo tudi pomembno okolje
za druženje.

Tudi mesto Murska Sobota se ponaša z velikim urejenim mestnim parkom v okolici soboškega
gradu, z 18 ha velikim rekreacijskim parkom Fazanerija, z množico lepih drevoredov in obilico
posameznih dreves, ki vsi skupaj delajo mesto prijazno in zeleno.
Mestni park je eden najlepših ohranjenih grajskih parkov v Sloveniji in se razprostira na
površini 9,5 hektarjev okrog nekdanjega Szaparyjevega gradu. Po številu drevnin (okrog 260
vrst in sort) je med najbogatejšimi v Sloveniji, v njem pa je tudi majhno umetno jezero. Park se
ponaša tudi z bogatim živalskim svetom. Fazanerija je edini večji gozdni kompleks v bližini
mesta, ki je namenjen rekreaciji mestnega prebivalstva. Zato se je mestna občina odločila in v
letu 2010 pristopila k revitalizaciji mestnega gozda tako, da je postal obiskovalcem dostopnejši
in prijaznejši tudi ob slabem vremenu in v vseh letnih časih. V Fazaneriji so trim steza,
kopališče, teniško igrišče, nogometni stadion, skozi njo se vijejo sprehajalne in pohodniške poti,
ki so primerne tudi za nordijsko hojo. Ob Fazaneriji se vije tudi kolesarska Pot užitka, ki objame
Mursko Soboto in okolico. Po zelenih površinah mesta vodi Soboška zelena pout, ki poveže
Fazanerijo z mestom. Fazanerija predstavlja tudi odlično izhodišče za pohode, rekreativni tek in
sprehode ob rečici Ledava, Puconskem potoku in še dlje proti Goričkem.
Ob mednarodnem dnevu gozdov izpostavljamo pomen in vlogo razpoložljivih zelenih površin
mesta Murska Sobota. Z veseljem lahko ugotovimo, da so te površine v dobrem stanju in zato
velja povabilo za obisk in njihovo trajnostno rabo po načelu, da smo v gozdu gost!
Skrbnik zelenih površin – Komunala Murska Sobota d.o.o. in Zavod za gozdove Slovenije, OE
Murska Sobota si bomo v spomladanskem obdobju drevesa podrobno ogledali in dogovorili
potrebne ukrepe, da bo stanje za uporabnike in za drevesa čim bolj ugodno.
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