
GOZDNA HIŠA MAŠUN...

…je informacijsko in izobraževalno središče Zavoda za gozdove 
Slovenije. V nekdanji logarski hiši sredi prelepih gozdov  
je urejena stalna razstava o velikih zvereh, medvedu, volku 
in risu, v njihovem osrednjem življenjskem prostoru, 
snežniško-javorniških gozdovih.

Velike zveri soustvarjajo najboljše gozdove, spoštujmo jih!

Velike zveri so ključne vrste v gozdnem ekosistemu,  
saj ga pomembno sooblikujejo. Volk in ris močno vplivata
na populacije plenskih vrst, zlasti jelenjadi in srnjadi. Z ostanki
njihovega plena se hrani cela vrsta mrhovinarjev. Medved
je vsejed zato ima zelo širok vpliv na gozdni ekosistem, tudi
na rastlinstvo. Spoznavanje življenja velikih zveri je pomembno 
za njihovo varovanje in uspešno sobivanje z njimi.

Gozdna hiša Mašun, skupaj z Mašunsko gozdno učno potjo, 
predstavlja vstopno točko za spoznavanje življenja
snežniško-javorniških gozdov in središče za raznovrstna 
strokovna srečanja, izobraževanja, posvete, delavnice.

Ponudba za skupine (najmanj 10 oseb):
>  Vodeni ogledi stalne razstave o velikih zvereh in gozdovih 

 v Gozdni hiši Mašun;
>  Doživljajsko vodenje po Mašunski gozdni učni poti.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE

Besedilo > Špela Koblar Habič in Gregor Koželj; Fotografije > Špela Koblar Habič; 
Oblikovanje > Ivana Kučko / Kahla studio; Izdal > Zavod za gozdove Slovenije; 
Naklada > 5000 izvodov; Leto izida > 2020

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna
T: +386 (0)5 700 06 10,  M: +386 (0)41 657 305
E: oepostojna@zgs.si; www.zgs.si

SPOZNAJTE
VELIKE ZVERI
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GOZDOVI NA SNEŽNIKU MAŠUNSKA GOZDNA UČNA POT

Na snežniško-javorniškem visokokraškem pogorju prevladujejo 
dinarski jelovo-bukovi gozdovi ter visokogorski bukovi gozdovi. 
Dolga tradicija sonaravnega gospodarjenja zagotavlja raznovrstnim 
rastiščem prilagojeno naravno sestavo drevesnih vrst in razgibano 
zgradbo sestojev. Zaradi ohranjene visoke biotske pestrosti  
so ti gozdovi vključeni v omrežje Natura 2000.

Sredi snežniških gozdov je stara gozdarska naselbina Mašun.  
V bližini je skozi najlepši del gozdov speljana Mašunska gozdna 
učna pot. Obiskovalci na zanimiv in zabaven način spoznavajo 
bogastvo in pestrost gozdov ter njihove najraznovrstnejše 
prebivalce s posebnim poudarkom na vseh treh vrstah velikih zveri, 
volku, medvedu in risu.  

Posebnosti na poti: 
>  z Anine skale se odpira lep razgled na severna pobočja 1796 m 

visokega Snežnika;
>  čisto pravi medvedji brlog;
>  drevesni telefon za pogovor s sopotnikom;
>  tako debela bukev, da je trije ne morejo objeti;
>  in druge zanimivosti.

Obisk Mašunske gozdne učne poti v spremstvu gozdarja   
je posebno doživetje. Preverite ponudbo za skupine.
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Zahtevnost: lahka, 
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