
O gozdni učni poti Ruta

Gozdna učna pot Ruta je krožna pot. Vstopna 
točka je domačiji Matec. Pot večinoma poteka po 
gozdnih cestah ter vlakah, deloma pa tudi po lovski 
stezi (nekdanji sprehajalni poti falske graščine). 
Lovska steza je ponekod ozka in v mokrem vremenu 
spolzka. Zato je priporočljivo, da se na pot podate v 
primerni obutvi. 

Pot je markirana z rumeno silhueta gamsa na 
zeleni krožni podlagi. Alpski gams je izbran za 
simbol poti, saj so strmi predeli Rute značilno 
življenjsko okolje vrste na Pohorju, gamse pa z 
malo sreče zlahka opazimo ob poti. Učna pot je 
opremljena z devetimi tematskimi točkami, na 
katerih lahko obiskovalci in pohodniki spoznajo 
gozdove in zgodovino Rute ter nekatera zanimiva 
dejstva o upravljanju gozdov in gozdni ekologiji. 

Pot je zelo razgledna in slikovita. S poti se v vseh 
letnih časih odpirajo čudoviti razgledi na Dravsko 
dolino, hidroelektrarno Fala, Kozjak in Pohorje. 
Priporočljivo je, da se po poteh falskih grofov 
podate v primerni pohodni obutvi, saj je pot na 
mestoma strma in spolzka. 

Vstop: Domačija Matec, Ruta 14, 2343 Fala 
Dolžina poti: 4,5 km (1 h 30 min - 2h)

Domačija Matec

Rastišča in gozdne združbe

Zdravilna moč gozda

Gozdovi Falske graščine

Vpliv ujm na gozdove

Gospodarjenje z gozdovi

Najvišja drevesa na Ruti 

Gozdna mikoriza

Veliki rastlinojedi in gozd
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Gozdna cesta in gozdna vlaka

Lovska steza (potrebna previdnost)

GUP Ruta

Glavna cesta



Gozdni bonton

Vse obiskovalce gozdne učne poti Ruta vljudno 
naprošamo, da ob obisku poti spoštujejo gozdni 
bonton. Na poti ne povzročajte nepotrebnega 
hrupa in ne vznemirjajte gozdnih živali. Vožnja z 
motornimi vozili izven kategoriziranih gozdnih cest 
je prepovedana. Prav tako je prepovedana vožnja 
s kolesi po delu poti, ki poteka po lovski stezi. Ne 
trgajte rastlin in gob po nepotrebnem. Gobarite 
in nabirajte ostale gozdne plodove izključno za 
lastno uporabo in skladno s predpisi. Ne uničujte 
dreves in infrastrukture na poti. Spoštujte ostale 
uporabnike gozdnega prostora (lastniki gozdov in 
lovci) ter njihove dejavnosti in sledite signalizaciji 
ob poti.
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O naselju Ruta

Ruta je naselje v občini Lovrenc na Pohorju in gorski 
hrbet na severnem delu Pohorja. Naselje na severu 
omejuje reka Drava, na jugu naselje Činžat, na 
zahodu Puščava in na vzhodu naselje Fala. 

Za Ruto, ki se prvič omenja leta 1289, so 
značilne samotne kmetije, kot tipična oblika 
poselitve strmejših predelov Pohorja. Kmetovanje 
in gozdarstvo sta na Ruti predstavljala 
najpomembnejši vir preživetja. Kmetovanje na 
strmih bregovih je bilo vedno izredno težavno ter 
naporno, zato so mnoge kmetije (npr. Kikl, Harih 
in Korman) danes zapuščene. Na nekdanji  velik 
pomen gozdarstva opominja nekdanji splavarski 
pristan, od katerega so stoletja po Dravi spuščali 
splave, natovorjene z lesom. 

Eden izmed najpomembnejših mejnikov v 
zgodovinskem razvoju naselja je leto 1863, ko 
je bila na desnem bregu Drave zgrajena koroška 
železnica, ki je postala za številne prebivalce 
Rute in Lovrenca novo okno v svet in je korenito 
spremenila način življenja na Ruti. Tudi obe 
svetovni vojni v 20. stoletju sta spreminjali podobo 
Rute. Mimo Rute, ob desnem bregu reke Drave, je 
nekoč potekala t.i. Rupnikova linija, sistem utrdb, 
ki jih je začela graditi Kraljevina Jugoslavija, kot 
obrambo pred italijanskim in avstrijskim napadom. 
Reka 

Drava je vseskozi predstavljala ostro naravno 
ločnico, ki je ljudi v Lovrencu in na Ruti ločevala od 
bližnjih krajev in mest. Že od začetka 20. stoletja 
so obstajali načrti o gradnji mostu čez Dravo, ki so 
se uresničili šele leta 1971. Ljudje so se znašli po 
svoje in vrsto let pred zgraditvijo mostu na Ruti je 
potnike preko reke prevažal brod, ki ga je upravljal 
legendarni brodar Pepi Hitl. 


