KTD Pod krivo jelko Duplje, Občina Naklo in FD Janez Puhar Kranj
vas prijazno vabijo na otvoritev in ogled samostojne razstave
fotografa VIKTORJA ŠMIDA z naslovom

ČAROBNI GOZD
ki bo v galeriji Graščine Duplje, Spodnje Duplje
22. septembra ob 18. uri

Razstava bo na ogled ob predhodni najavi po tel. (04) 25 71 503
ali po GSM 041 517 476 do 14 oktobra.
Glasbeni del bo ob otvoritvi izvedla mlada flavtistka Ula Uranič
Razstavo so omogočili

O GOZDU
Udin boršt je eden od zadnjih sklenjenih območij nižinskega gozda na
Gorenjskem in se razteza severno od Kranja. Porašča ga mešani gozd,
mestoma prevladujeta rdeči bor in smreka. Geološko gledano pa ga
večinoma gradijo rumenkasto sivi apnenčasti konglomerati. V taki
kamninski osnovi je nastal 'konglomeratni kras', v katerem so nastale
površinske kraške oblike, kraške jame in kraški izviri.
Udin boršt (Vojvodin boršt oziroma gozd) je svoje ime verjetno dobil
po nadvojvodi Karlu V. (1564-1590), ki naj bi z gozdom upravljal. V
srednjem veku je bil gozd dostopen le grajski gospodi, ki ga je
uporabljala za lov. Ostali so smeli les voziti le z vojvodovim
dovoljenjem. Strogo je bilo omejeno tudi drvarjenje, steljarjenje in
nabiranje gozdnih sadežev. Sčasoma je nadzor popuščal in okoliški
kmetje so si v začetku 19. stoletja gozd prisvojili.
V življenju domačinov je Udin boršt odigral pomembno vlogo, še
posebno jame so jim večkrat v zgodovini nudile skrivališče. Valvasor
na območju Udin boršta v Slavi vojvodine Kranjske omenja 4 jame, od
katerih danes z gotovostjo prepoznamo le Arneševo luknjo. Valvasor
navaja še, da so se v njej domačini skrivali pred Turki.
Poseben pečat so Udin borštu vtisnili rokovnjači, ki so prebivali in se
klatili v njem v letih od 1825 do 1853, ko jih je dokončno pregnala
vojska. Rokovnjači so bili mladi fantje, ki niso hoteli služiti naporne in
dolge vojaške službe in so se raje skrivali po gozdovih. Sprva so jim
domači prinašali hrano, pozneje pa so se navadili lagodnega življenja in
so začeli ropati po domačijah in cerkvah. Zbirali so se pri Krivi jelki,
kjer so prirejali finfranje (rokovnjaška veselica).
Zaradi pomena, ki ga je imel med NOB, je bil Udin boršt leta 1985
zavarovan kot spominski park. Z leti je ta pomen zamrl, ohranila pa se
je dragocena naravna in kulturna dediščina. Gozd ima zdaj status
krajinskega parka in je prava zelena oaza, ki nudi zatočišče številnim
ljubiteljem narave. Nagovarja nas v vseh letnih časih, nas navdihuje in
v dobi, ko se izgubljamo v virtualnih resničnostih, krepi prvinski stik z
naravo.
Dr. Mateja Šmid Hribar

