
Stare gozdarske knjige in drugi zapisi nam 
omogoËajo odliËen vpogled v preteklost sneæni-  
πkih gozdov. Odkrivajo nam, da se skozi stoletja 
gozdovi zelo spreminjajo, Ëeprav to teæko 
opazimo. Na to vplivajo tako naravni procesi, kot 
tudi Ëlovek s svojim delovanjem.

V srednjem veku so gozdovi osrednjega dela sneæniπkega pogorja pripadali 
posestvu Sneænik. Vse do sredine 19. stoletja so jih izkoriπËali nenaËrtno. 
Precej gozdov so izkrËili in poægali za paπnike. Ker prevoz hlodovine iz od-
daljenih gozdov ni bil mogoË, so prodajali predvsem bukov æir, kresilne 
gobe, polhe ter iz bukovine pridelani pepeliko, kasneje tudi oglje. Les za 
gradnjo in kurjavo so sekali v vedno bolj izËrpanih gozdovih blizu vasi.

Obuboæano posestvo Sneænik je leta 1853 kupila 
nemπka kneæja druæina Schönburg-Waldenburg. 
S prvim ureditvenim naËrtom so æe leta 1864 
postavili temelje za nadaljnje naËrtno gospodar-
jenje. Da bi obËutljiva kraπka tla lahko stalno va-
rovalo drevje, so namesto golosekov uvedli pre-
biralno gospodarjenje. Rezultate svojega dela so 
spremljali s posebno kontrolno metodo.

Skozi desetletja so se prebiralni gozdovi razvili 
v enomerne, s prevladujoËim deleæem jelke. 
To je narekovalo spremembo naËina gospo-
darjenja. Leta 1962 so na osnovi poznavanja 
rastiπË, zgradbe sestojev in analize starosti jelk 
preπli na sodobno gospodarjenje z gozdovi na 
naËelih nege, z upoπtevanjem naravnih razvoj-
nih procesov. 

V letih 1960 - 1990 je vitalnost jelke moËno 
upadla. Obenem je pomlajevanje gozdov 
oteæevala preπtevilna rastlinojeda divjad. Deleæ 
jelke je zaËel upadati, veË je bukve in smreke. 
Nova spoznanja o tesni povezanosti vseh delov 
gozdnega ekosistema so podlaga za celostno, 
sonaravno usmerjanje razvoja gozdov.
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Zgrajena cesta 
iz Leskove 
doline na Maπun

1877

posestvo Sneænik gosti 2. strokovno ekskurzijo 
iz Hochschule für Bodenkultur, Dunaj

1910

1848
marËna revolucija, 
podeljena osebna
svoboda, 
zemljiπka odveza

Zgrajena tovarna 
za suho destilacijo 
lesa v Leskovi 
dolini (1873-88)

1873

izdelan 2. 
gozdnogospodarski 
naËrt 

 1891

1900
po smrti Georga 
posestvo Sneænik 
prevzame sin 
Herman 
Schönburg-
Waldenburg

 

Foto: Herman Sch.W.

1923

Valvazorjev 
opis

1789

1863

Izdelan 1. naËrt 
za sneæniπke 
gozdove -
revir Maπun

1864
Gradnja prve 
gozdarske hiπe 
na Maπunu - 
upor kmetov

1874
zgrajenih je bilo 
prvih 200 km 
gozdnih cest

foto: niËelni kamen

1947  -  1953
Ëas organiziranja 
gozdnih gospodarstev

ustanovljeno Gozdno 
gospodarstvo Postojna

1915

ustanovljeno 
loviπËe 
Jelen - Sneænik

1945

Schollmayer uredi 
park in zasadi lipo 
na Maπunu

1888

1943

Grad Sneænik in posestvo 
kupi Otto V. Schönburg-
Waldenburg

Foto: grad Sneænik

1853

1962

1971

1857
konËana
juæna 
æeleznica 
Dunaj-Trst

1874
odprava 
servitutnih pravic 
kmetje dobijo 
zemljo in 
gozdove

1915 - 18
1. svetovna vojna

1991
osamosvojitev 
Slovenije

2004
Slovenija se pridruæi 
Evropski skupnosti

Razglaπena 
obmoËja 
Natura 2000

1941 - 45
2. svetovna vojna

1945
FLR Jugoslavija nacionalizira 
veleposestniπke gozdove

1918 - 41
Rapalska meja deli Javornike in Sneænik 
na Kraljevino Jugoslavijo in Italijo - 
gradnja vojaπkih cest in obrambne linije

1869

1867
v deæelnem zboru
Kranjske slovenski 
poslanci dobijo 
veËino - 
uvedba slovenπËine

“V teh krajih zajemajo 
divjine mnogo prostora 
in njihovo πtevilo se zelo 
kopiËi, ker se gozd pri 
Sneæniku razteza 
mnogo milj dale … 
V njem so straπne, 
ostudne in neverjetne 
pustinje. Povsod je dosti 
hribov in dolin; povrhu je 
πe zelo kamniten, tako 
da se mora njegovi 
neprijaznosti izogibati ne 
le oko, ampak tudi noga. 
Ne plaπi pa se njegovega 
kamnitega tlaka nobeno 
drevo. Bukve, jelke, 
smreke in podobna 
drevesa zrastejo v njem 
kar najviπje.” 

J. V. Valvasor, 1689

Drugi listavci Jelenjad BukevSmrekaJelka

Dvoslojni gozdovi s starimi jelkami in bukvami ter obilnim jelovim podmladkom Prebiralni gozdovi Malopovr insko raznomerni in raznodobni gozdovi©tevilo
jelenjadi

Lesna zaloga
m3/ha

294 m3/ha

140 m3/ha

240 m3/ha

378 m3/ha

Nihanje lesne zaloge, razmerja drevesnih vrst in 
πtevilËnosti jelenjadi v osrednjem delu sneæniπkih gozdov

Izdal: Zavod za gozdove Slovenije v okviru projekta Life “Ohranitev velikih zveri v Sloveniji - Faza I (Rjavi medved)”, ki sta ga 
finanËno podprli Evropska unija ter Ministrstvo za okolje in prostor. Leto: 2005, Produkcija: Pristop d.o.o., Tisk: Tiskarna Pleπko d.o.o.
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obseæna pomladitev jelke moËne seËnje starih bukovih sestojev najbolj intenzivno oglarjenje izrazito poslabπanje vitalnosti jelke in hude teæave z njenim pomlajevanjem

Prva gozdarska πola 
v slovenskem jeziku - 
pri gradu Sneænik 
(1869-75)

1919
gozdarsko hiπo na 
Maπunu uniËi poæar

H. Schollmayer 
napiπe kroniko 
posestva Sneænik

poægan lovski gradiË na Maπunu 

Foto: lovski gradiË1889
posestvo Sneænik 
gosti 1. strokovno 
ekskurzijo s Hrvaπke

postavljena 1. 
gostilna na  Maπunu

1890

v oboro v 
Leskovi dolini 
naselijo
jelenjad 
izpuπËena 
1907

F. GaπperπiË 
utemelji 
opustitev 
prebiralnega 
gospodarjenje 
zaradi 
spremenjene 
zgradbe sestojev

izdelan 1. obmoËni 
gozdnogospodarski 
naËrt

1993
sprejet novi 
zakon o gozdovih

1997
postavljena 
maπunska gozdna 
uËna pot 

1899

H. Schollmayer 
izdela navodila 
za prebiralno 
gospodarjenje 
in kontrolno 
metodo

1906

izdelan naËrt, 
ki vpelje 
prebiralno 
gospodarjenje
in kontrolno 
metodo

1912

postavljena 1. ograja za spremljanje 
vpliva rastlinojede divjadi na 
pomlajevanje gozda

1965
1953

1960 - 1965 
zaËetek uvajanja 
mehanizacije pri seËnji 
in spravilu lesa

1964
zaËetek pisanja 
kronike revirjev

1969
Maπun z okolico 
razglaπen za
gozd s posebnim 
namenom

1980
razglaπeni 
gozdni
rezervati

2005
odprta gozdna 
hiπa Maπun1975

gojitveno loviπËe Jelen - Sneænik 
se prikljuËi h GG Postojna

1975
dokazan vpliv 
rastlinojede divjadi 
na obnovo gozdov

1994
reorganizacija 
gozdarstva, 
ustanovljen 
Zavod 
za gozdove 
Slovenije

dokonËna 
odprava paπe 
v gozdovih

Posestvo Sneænik 
podeduje Georg 
Schönburg-
Waldenburg 

Foto: Georg Sch.W.
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