
V Botaničnem vrtu 

Univerze v Ljubljani raste 

prav poseben rumeni dren, 

ta je v vrtu že od samih 

začetkov. Na Hladnikovem 

seznamu vrst je omenjen 

že leta 1812, najverjetneje 

pa je rasel že ob otvoritvi Botaničnega vrta leta 1810 

in je najstarejša rastlina v vrtu.  Maja Tomšič 

  200 LET STAR DREN 



Leto 2022 je za Center šolskih in obšolskih 

dejavnosti jubilejno leto. Leto, v katerem CŠOD 

beleži 30 let prisotnosti v slovenskem šolskem 

prostoru, 30 let pridobivanja izkušenj, 30 let 

kreiranja didaktike poučevanja na prostem. V 

vsem tem obdobju smo v CŠOD ob izvajanju 

programov na prostem, ki se jih je v vseh letih 

skupaj udeležilo preko 2 milijona otrok in 

mladostnikov, izvedli še mnogotere seminarje, 

nacionalne in mednarodne konference in 

sooblikovali razvoj didaktike učenja na prostem. 

V jubilejnem letu bomo poleg programov na 

prostem izpeljali 30 zanimivih aktivnosti, s 

katerimi bomo obeležili 30 let delovanja  CŠOD.  

30 dreves za 30 let CŠOD je aktivnost, v sklopu 

katere bomo zasadili 30 sadik rumenega drena na 

domovih CŠOD in DC. Sadike rumenega drena je 

donirala družba Slovenski državni gozdovi.  

SADNJA SADIK RUMENEGA 
DRENA 

1. Za sajenje sadik izberemo primerno orodje. 

2. Pred sajenjem je koreninski pletež sadik 

priporočljivo pomočiti v blatno brozgo. 

3. Z orodjem izkopljemo sadilno jamico, ki naj bo 

dovolj široka in globoka, da lahko v njej 

razprostremo korenine. Pri izkopu ločimo zgornjo 

humusno plast od spodnje svetlejše plasti. Sadiko 

moramo posaditi do višine koreninskega vratu, 

kakor so rasle v drevesnici.  

4. Na dno sadilne jamice nasujemo humusno 

plast prsti. Močno prepleteno koreninsko grudo 

sadik rahlo razrahljamo. Korenine sadik najprej 

zasipamo s temnejšo plastjo prsti, potem s 

svetlejšo in narahlo tlačimo z rokami. Ob 

koreninah ne sme biti praznih prostorov. Na koncu 

prst rahlo potlačimo z nogo.   

5. Ob sadiko namestimo oporni količek. Po 

potrebi sadiko zaščitimo pred divjadjo z zaščitno 

mrežo ali tremi količki iz trpežnega lesa.  

RUMENI DREN Cornus mas L. 

  Je nezahteven dolgoživ listopaden grm ali 

manjše drevo z gosto okroglo ali ovalno krošnjo. 

  Ima enostavne jajčaste liste, drobne rumene 

cvetove in užitne rdeče plodove – drnulje. 

  Cveti že februarja ali marca in je ena izmed prvih 

čebeljih paš v letu. Avgusta zorijo njegovi plodovi, 

ki so pomembna hrana za gozdne živali. 

  Zaradi razvejanega koreninskega sistema odlično 

preprečuje erozijo tal. 

  Ima zelo gost in trden les, ki so ga uporabljali pri 

orodjih, ki so morala prenesti veliko obremenitev 

(kolo, lok, puščica, kopje...). 

  Liste in plodove uporabljamo za čaj, marmelado, 

sok in mazilo. 

  Pregovor ZDRAV KOT DREN se nanaša na 

njegovo dolgoživost in trdnost.  

VČASIH JE BIL RUMENI DREN SIMBOL 
SLOVENSTVA IN SLOVENIJE. 

  30 DREVES ZA 30 LET CŠOD 

 Logotip je narisala dijakinja Urška Paska. 


