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Bukovi gozdovi

Bukev kot vrsta
Evropa je edina celina s čistimi in mešanimi gozdovi navadne bukve 

(Fagus sylvatica). Gozdovi navadne bukve so evropska posebnost, saj 

rastejo le na tej celini. 

Bukev je ekološko zelo prilagodljiva drevesna vrsta. Uspeva lahko v raz-

ličnih podnebnih razmerah, na različnih tipih prsti in geoloških podlag, 

ki jih najdemo po vsej Evropi. 

Odlična prilagodljivost na različne razmere pomeni, da je bukov gozd 

stabilno in predvidljivo okolje z veliko pestrostjo življenja. V bukovih 

gozdovih najdemo veliko število vseh oblik življenja, od mikroorganiz-

mov, prek gliv in nevretenčarjev, do ptic in velikih sesalcev. Ti gozdovi 

predstavljajo dom 20 % kopenskih živali Srednje Evrope, ki so svoj 

življenjski ritem prilagodile sezonskemu ritmu bukve, katerega glavna 

lastnost je listopadnost v jesenskem času. Najbolj očitna posledica 

listopadnosti je spreminjanje svetlobnih razmer na gozdnih tleh. Tako 

lahko spomladi v gozdovih brez listja na gozdnih tleh uspeva bogata 

blazina podrasti, ki z olistanjem do poletja odmre. Olistani gozdovi 

poleti do gozdnih tal prepustijo le malo svetlobe, na kar je bukev dobro 

prilagojena. V senci odraslih dreves lahko mlada bukev preživi tudi 

več desetletij, medtem ko čaka na svetlobo, ki ji omogoči rast v višino 

in doseganje optimalne faze rasti. Odrasla bukev lahko tako doseže 

višino več kot 40 metrov in premer debla preko enega metra. Bukev ob 

primernih pogojih največjo višino doseže okoli svojega 100. leta. Prvi 

obrod žira se pojavi med 50. in 70. letom, nato pa nastopi vsakih 5-8 let. 

Bukev lahko živi do 300 let; tudi po smrti drevesa se njegova vloga v 

gozdu ne zaključi. 

Odmrlo drevo je enako pomembno kot mlada in odrasla drevesa. Ko-

ličina odmrle lesne mase je eden izmed faktorjev, ki vpliva na pestrost 

življenja v gozdu. Več kot je odmrlega lesa v gozdu, večja je življenjska 

pestrost. Pomembna je tudi neokrnjenost okolja, saj se nekateri pogoji, 

v katerih lahko vrste uspevajo, razvijejo šele v desetletjih oziroma celo 

stoletjih. V bukovem pragozdu se istočasno pojavljajo vse tri glavne 

faze razvoja: pomladitvena faza z mladovjem, optimalna faza odraslih 

dreves in faza odmiranja z umirajočimi in odmrlimi drevesi.

Zgodovina bukovih gozdov
Zgodba današnjih bukovih gozdov se začne pred 12.000 leti ob koncu 

zadnje ledene dobe. Takrat je bil velik delež Evrope prekrit z ledom. 

Bukovi gozdovi so preživeli le kot manjši ostanki v ledenodobnih zato-

čiščih v južni Evropi. Ta območja so zaradi primernih podnebnih razmer 

omogočila preživetje bukovih gozdov. Iz teh osamljenih zatočišč se je 

bukev le v nekaj tisoč letih razširila po celotni Evropi in poselila skoraj 

50 % svojega trenutnega razpona. Razširila se je od južne Italije vse do 
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juga Švedske. Najdemo jo lahko tako ob morski obali kot v visokogorju, 

kjer tvori drevesno mejo. Širjenje bukve je opazno še danes predvsem 

na Britanskem otočju, v Skandinaviji in na Poljskem.

V vsej svoji zgodovini bukvi ni uspelo dokončno poseliti vseh območij, 

ki so ugodna zanjo. Razlog za to je predvsem človek, saj širjenje bukve 

po ledeni dobi časovno sovpada z razvojem kmetijstva in oblikovan-

jem stalnih naselij. Tako širjenje bukovih gozdov že od začetka poteka 

istočasno kot njihovo izsekavanje za človekove potrebe. V neolitiku 

so se izsekani gozdovi obnavljali, že v kovinskih dobah in antiki pa je 

bilo izsekavanje tako intenzivno, da se je pokritost z gozdovi manjšala. 

Skozi zgodovino se je ta proces le še stopnjeval, zato so danes ostanki 

nedotaknjenih bukovih pragozdov prava redkost in večinoma obstajajo 

kot majhna in osamljena območja.

UNESCO

Konvencija o svetovni dediščini
UNESCO je konvencijo o svetovni dediščini sprejel leta 1972. Gre za 

najpomembnejši mednarodni mehanizem za varovanje svetovne kul-

turne in naravne dediščine. Do danes je konvencijo potrdilo 194 držav, 

vključno s Slovenijo leta 1992. Območja svetovne dediščine imajo pri-

znano izjemno univerzalno vrednost in vsebujejo kulturno in naravno 

dediščino, pomembno za vse človeštvo. V tem smislu svetovna dedišči-

na pripada vsemu človeštvu; država, v kateri se dediščina nahaja, igra 

vlogo njenega skrbnika. 

Do leta 2021 je bilo za svetovno dediščino priznanih 1154 območij, od 

tega 897 kulturnih, 218 naravnih in 39 mešanih.

Ledenodobna zatočišča bukve, njena širitev in današnji obseg bukovih gozdov  
(povzeto po Magri in sod. - 2006)

897

218

39
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Svetovna dediščina v Sloveniji
V Sloveniji med svetovno dediščino spadajo naslednje znamenitosti. 

Prazgodovinska koliščarska naselja okrog Alp
Ta kulturna dediščina vključuje 111 območij v Avstriji, Franciji, Italiji, 

Nemčiji, Švici in Sloveniji. Dobro ohranjeni ostanki naselij pričajo o praz-

godovinskem življenju okoli Alp. Na slovenskem območju koliščarskih 

naselij je bilo najdeno tudi najstarejše leseno kolo na svetu, ki je staro 

več kot 5000 let.

Rudnika živega srebra Almadén in Idrija
Skupna dediščina Španije in Slovenije predstavlja dva največja rudnika 

živega srebra na svetu. Ta redka kovina je igrala nenadomestljivo vlogo 

v industrijskem razvoju sveta ter pridobivanju zlata in srebra v Ameriki. 

Z idrijskim rudnikom so povezane številne znamenitosti v Idriji, od teh-

niške dediščine do tradicije čipkarstva, ki jo UNESCO priznava tudi kot 

nesnovno kulturno dediščino svetovnega pomena.
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Dela Jožeta Plečnika  
v Ljubljani
Urbano oblikovanje po meri 

človeka je Jože Plečnik opravil 

v medvojnem obdobju po 

razpadu Avstro-Ogrskega 

cesarstva. Naš najbolj znan 

arhitekt je z enotnim arhi-

tekturnim jezikom preobli-

koval identiteto Ljubljane iz 

nekdanjega provincialnega 

mesta cesarstva v simbolno 

narodno prestolnico.

Škocjanske jame
Jamski sistem z največjim podzemnim kanjonom v Evropi, eno največ-

jih podzemnih dvoran na svetu in mnogimi drugimi posebnimi pojavi. 

Jame imajo tudi svetoven pomen za raziskovanje kraških pojavov. Ti 

so dobili ime ravno po Krasu, kjer je z raziskovanjem prvi začel Janez 

Vajkard Valvasor v 17. stoletju.
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Starodavni in prvobitni bukovi gozdovi 
Karpatovin drugih delov Evrope
Proces razvoja in širitve bukovih gozdov traja še danes. Da ena sama 

vrsta prevladuje gozdovom in narekuje naravni razvoj celotnega konti-

nenta, je v svetovnem merilu edinstven proces.

 

UNESCO je edinstven razvojni proces in prevlado bukovih gozdov nad 

celotno evropsko celino leta 2007 prepoznal kot naravno dediščino 

svetovnega pomena. Z razširitvijo zavarovanih območij leta 2017 sta 

status svetovne dediščine dobila tudi dva gozdna rezervata v Sloveniji: 

Prikaz območij svetovne dediščine bukovih gozdov
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Pragozd Krokar in Snežnik. Pod oznako »Starodavni in prvobitni bukovi 

gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope« danes spada 94 območij v 

18 evropskih državah. Ta območja so ostanki starodavnih ali prvobitnih 

bukovih gozdov in predstavljajo neprecenljiv genetski bazen bukve; 

kot starodavni gozdovi nudijo zatočišče mnogim vrstam, ki drugje ne 

bi mogle uspevati. Kot neokrnjena območja bukovih gozdov pričajo o 

pestri evolucijski zgodovini bukve kot vrste, ki je krojila usodo celotne 

evropske celine. Ti neokrnjeni, kompleksni gozdni ostanki predstavljajo 

celoten naravni proces širitve bukve v vseh njenih fazah rasti in razvoja 

ter v različnih podnebnih in geoloških pogojih. Bukev je eden najpo-

membnejših elementov evropskih listnatih gozdov. Zgodba o preži-

vetju, izjemno hitri širitvi in prevladi na območju celotne Evrope je živ 

dokaz o trpežnosti in prilagodljivosti te drevesne vrste.

Gozdni rezervati v Sloveniji
Gozdni rezervati so gozdovi, prepuščeni naravnemu razvoju. Zaradi 

svoje zgodovine, razvoja in odsotnosti človekovih posegov so izjemno 

pomembni za raziskovanje in spremljanje naravnega razvoja gozdov, 

kot tudi za varovanje biotske pestrosti, naravnih vrednot in kulturne 

dediščine. 

 

V Sloveniji imamo 170 gozdnih rezervatov s skupno površino 9.508 

hektarov. Od tega je 14 ostankov pragozdov s površino 540 hektarov. 

To so gozdovi, v katere človek nikoli ni posegal ali pa se nemoteno 

razvijajo že toliko časa, da so pridobili pragozdni značaj. Razvoj v njih 

poteka brez neposrednega vpliva človeka. Največ pragozdnih ostankov 

oz. prvobitnih gozdov leži na jugu države v objemu obširnih gozdov 

Dinarskega gorstva. Mednje spadata tudi gozdna rezervata Snežnik 

in Pragozd Krokar, ki sta od leta 2017 vpisana na seznam 

svetovne naravne dediščine.

Lokacije gozdnih rezervatov v Sloveniji
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Obiskovanje gozdnih rezervatov in pragozdov ni dovoljeno, razen kjer 

je izrecno urejeno drugače. Gozdni rezervati, pragozdni ostanki in ostali 

gozdovi s posebnim namenom so izjemni primeri gozdov, v katerih še 

vedno nemoteno potekajo naravni procesi. Zaradi varovanja teh proce-

sov je nujno spoštovanje prepovedi in omejitev gibanja v teh gozdovih. 

Obiskovanje je dovoljeno po označenih planinskih in učnih poteh.

Gozdne rezervate ločimo na tiste s strogim in blažjim varstvenim 

režimom. V vseh gozdnih rezervatih so prepovedane vse gospodarske, 

rekreacijske, raziskovalne in druge dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli spre-

menile obstoječe naravno stanje in vplivale na nemoten naravni razvoj 

v prihodnosti. V rezervatih z blažjim režimom se dovoljuje obiskovanje 

po gozdnih učnih poteh oziroma uporabo javnih poti (označene planin-

ske poti in gozdne ceste), ki vodijo skozi rezervat. V rezervatih s strogim 

varstvenim režimom obisk ni dovoljen. V teh rezervatih ni urejenih pla-

ninskih in gozdnih učnih poti. Vanje se lahko vstopa le z dovoljenjem 

ministrstva za potrebe raziskovanja, izobraževanja in varovanja.

Meje gozdnih rezervatov so na terenu označene z eno ali dvema mod-

rima črtama na drevju in skalah, s pomočjo katerih vemo, kje poteka 

meja zavarovanega območja.

PRAGOZD 
KROKAR

Zgodba
Pragozd Krokar leži v objemu kočevskih gozdov in je ostanek ohranje-

nih pragozdnih sestojev na Borovški gori. Je edinstven predel kočevskih 

gozdov, ki so del evropskega omrežja Natura 2000 in pokrivajo več kot 

90.000 hektarov.

Območje dinarskega gorstva ni najbolj primerno za kmetijstvo, zato 

tu od nekdaj prevladuje gozd. Zaradi nedostopnosti in oddaljenosti 

od lesnih trgov se je gospodarjenje z gozdovi tu začelo šele v drugi 

polovici 19. stoletja. V kočevskih gozdovih je zaradi odročnosti in skope 

kraške zemlje le nekaj sledi pradavne človeške prisotnosti: kamnita 

orožja ledenodobnih lovcev iz Željnskih jam, nekaj ostankov iz bronaste 

dobe in trgovalne poti rimskega cesarstva. 
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Na območju pragozda Krokar nikoli 

ni bil prisoten močan človeški vpliv. 

Nedostopnost in neformalna zaščita 

velikega dela Borovške gore ob 

začetku gozdnega gospodarjenja 

sta poskrbela za nedotaknjenost 

pragozda. 

 

Načrtno ohranjanje narave v Slove-

niji se je rodilo ravno v slovenskih 

gozdovih. Na Kočevskem so gozdarji 

sredi tedanjih prvobitnih gozdov 

med prvimi v Evropi zavarovali pra-

gozdove z namenom, da jih ohranijo 

poznejšim rodovom. Razgledanost 

lastnika kočevskih gozdov, kneza Auersperga, in naravovarstvena vizija 

upravitelja knežjih gozdov, gozdarja dr. Leopolda Hufnagla, sta nam 

ohranili mogočne jelovo bukove gozdove. Umni gozdar nam je z drob-

no pripombo v gozdnogospodarskem načrtu, »naj se ohrani kot pra-

gozd«, že pred 130 leti predal v varovanje dragoceno naravno dediščino. 

Leto 1892 pomeni začetek načrtnega varstva narave v Sloveniji.

 

Prvi korak k formalnemu zavarovanju Pragozda Krokar je bil storjen leta 

1961, ko je bil pragozd v gozdnogospodarskem načrtu imenovan kot 

gozd s posebnim namenom Ravenski pragozd. Leta 1962 je bil predla-

gan za zavarovanje; leta 1991 je bil formalno zavarovan s strani občine 

Kočevje; leta 2004 ga je Republika Slovenija prepoznala za naravno 

vrednoto državnega pomena; leta 2005 je bil z Uredbo o varovalnih 

gozdovih in gozdovih s posebnim namenom zavarovan kot strogi gozd-

ni rezervat Pragozd Krokar.

Rezervat pokriva območje v velikosti dobrih 74 hektarov in se nahaja 

med 840 in 1170 metri nadmorske višine. Leži na visoki kraški planoti 

z izrazitim vrhom Krokar (1122 m. n. v.). Vzhodni in južni del rezervata 

omejujejo strma pobočja, ki se spuščajo v dolino Kolpe. Rezervat leži na 

tipičnem kraškem svetu, kjer prevladujeta apnenec in dolomit. Površje 

je valovito in polno kraških pojavov, kot so vrtače. Podnebje je zmerno 

celinsko z letno količino padavin 1500 mm in povprečno letno tempe-

raturo 7 °C.

Pragozd Krokar leži na stičišču dinarske, preddinarske, subpanonske in 

submediteranske rastlinske regije. Območje predstavlja gorski rastlinski 

pas z bukovimi in jelovo-bukovimi gozdovi. Najbolj zanimivi so suhi 

robovi pobočij, kjer se čuti vpliv tako celinskega kot mediteranskega 

podnebja. Tam najdemo veliko pestrost rastlin, od alpskih in severnih 

vrst do toploljubnih in suholjubnih vrst mediteranskega podnebja. Naj-

bolj pomembne pa so mezofilne vrste, ki so tam preživele ledene dobe.

 

Na enem hektarju rezervata lahko najdemo več kot 80 m3 odmrle lesne 

mase. Tako visok delež odmrlega lesa nudi življenjski prostor in hrano 

ogromnemu številu živih bitij, od gliv do hroščev ter ptic.
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Tako lahko na tem območju poleg tipičnih vrst dinarskih gozdov, kot 

so rjavi medved (Ursus arctos), volk (Canis lupus), ris (Lynx lynx), kozača 

(Strix uralensis) in lesna sova (Strix aluco), najdemo tudi zelo redke vrste, 

kot je belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) in njegov plen, alpski 

kozliček (Rosalia alpina). Na pobočjih južnega dela rezervata gnezdijo 

tudi planinski orel (Aquila chrysaetos), sokol selec (Falco peregrinus) in 

seveda krokar (Corvus corax).

Območje pragozda je med ledenimi dobami nudilo ugodno podnebje 

in ni bilo zaledenelo, zato je bilo pomembno zatočišče za bukev. Na 

območju Krokarja sta bili temperatura in količina padavin dovolj ugod-

ni, da so se bukovi gozdovi tu ohranili. V nižjih legah je bilo podnebje 

presuho, v višjih pa premrzlo.

Ilirska gozdna regija, ki obsega območje od Slovenije do Grčije, je bila 

najpomembnejša za ponovno razširitev bukovih gozdov po kon-

cu ledenih dob. Večino bukovih dreves Srednje Evrope spada v isto 

genetsko skupino kot bukve Ilirske regije, saj se je po ledenih dobah 

bukev od tu razširila po Evropi. Zato je Pragozd Krokar kot predstavnik 

prvobitnih ilirskih bukovih gozdov zelo pomemben za celotno zgodo-

vino ekosistema bukovih gozdov. Danes predstavlja enega redkih še 

neokrnjenih ostankov bukovih pragozdov v Evropi.

Ogled
Ker gre za strogo varovano območje svetovnega pomena, je vstop v 

Pragozd Krokar prepovedan. Ogled pragozda je možen po dveh uradno 
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označenih poteh, to sta Borovška naravoslovna pot in Pragozdna pot 

Krokar. Ti sta v gozdnem rezervatu Borovec, ki obdaja pragozd Krokar. 

Hoja zunaj uradno označenih poti ni dovoljena kot tudi ne uporaba 

prevoznih sredstev, taborjenje ali kurjenje ognja. Iz gozda ni dovoljeno 

odnašanje rastlin, gob ali naravnih spominkov. Za sabo ne puščamo 

smeti: kar prinesemo na obisk v gozd, s seboj tudi odnesemo.

Pragozdna pot Krokar
Krožno speljana Pragozdna pot Krokar je dolga približno 2 kilometra s 

150 višinskimi metri razmeroma strmega vzpona. Z zmernim tempom 

in primerno obutvijo jo lahko prehodimo v eni uri, z ustavljanjem na 

zanimivih točkah pa potrebujemo nekaj več časa. Pot nas skozi gozd-

ni rezervat Borovec popelje do roba pragozda Krokar, kjer lahko brez 

vstopanja občudujemo rezultat tisočletnega nemotenega naravnega 

razvoja; na najvišji točki poti, vrhu Cerk, se nam odkriva razgled na 

obsežne gozdove Kočevske.

Borovška naravoslovna pot
Borovška naravoslovna pot z izhodiščem v Borovcu je dolga približno 

7,5 kilometra z 280 metri višinske razlike. V obratni smeri urinega kazal-

ca se rahlo vzpenja, zato ni preveč naporna. Brez ustavljanja ob zanimi-

vostih jo lahko prehodimo v treh urah. Približno polovica poti poteka 

ob robu pragozda Krokar, kar nam nudi čudovit vpogled v neokrnjeno 

naravo. Pot nam omogoča tudi obisk razglednih točk brez zahajanja 

na vrh Krokar. Razgledišča na prelazu in vrhu Krempa nam ponujajo 

razgled na pravo morje gozdov. 

Firštov rep
Poleg omenjenih gozdnih poti lahko obiščemo še bližnjo planinsko pot 

na Firštov rep, ki ponuja čudovite poglede na skalovja Pragozda Krokar 

in ostala hribovja, pokrita z gozdom, ter prelepo Kolpsko dolino. 

1

2

3

4

Pragozd Krokar

Borovec 

Krempa 

Firštov rep

Pragozdna pot Krokar

Borovška naravoslovna pot

Kočevska planinska pot 

Gozdne potiGozdni rezervati
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SNEŽNIK

Zgodba
Snežnik je visoka kraška planota na dinarskem območju jugozahodne 

Slovenije. Njen najvišji vrh, Veliki Snežnik, je s 1796 metri najvišji vrh v 

Sloveniji zunaj alpskega območja. Ker ga poraščajo le vrstno izredno 

bogata travišča, se razgled z njega odpira na vse strani, proti severu čez 

Javornike vse do Alp, proti vzhodu čez Notranjska podolja do sten nad 

dolino Kolpe in do Pragozda Krokar, na jugu čez Gorski kotar v Kvarner-

ski zaliv, na zahodu čez dolini Reke in Pivke do Slavnika.

Snežniško planoto poraščajo obširni, strnjeni gozdovi, ki jih je prvi 

opisal Janez Vajkard Valvasor že pred dobrimi tristo leti v Slavi vojvodi-

ne Kranjske: »V teh krajih zajemajo divjine mnogo prostora in njihovo 

število se zelo kopiči, ker se gozd pri Snežniku razteza mnogo milj daleč 

in se zajeda tako globoko v Turčijo, da teče po njej nekaj dnevov hoda; 

a tu na Kranjskem gre po vsej deželi do Koroške. Kjer je najbolj ozek, 

meri tri milje, ponekod je mnogo širši. V njem so strašne, ostudne in 

neverjetne pustinje. Povsod je dosti hribov in dolin: povrhu je še zelo 

kamniten, tako da se mora njegovi neprijaznosti izogibati ne le oko, 

ampak tudi noga. Ne plaši pa se njegovega kamnitega tlaka nobeno 

drevo. Bukve, jelke, smreke in podobna drevesa zrastejo v njem kar 

najviše …«

V 18. stoletju so bili glavni dohodki iz snežniških gozdov bukov žir, lov 

na polhe, kresilne gobe in pepelika, ki so jo pridelovali iz bukovega 

lesa. Les prave vrednosti takrat ni imel; posekali so ga le za 300 vozov 

letno. Vir dohodkov so bili tudi lazi oziroma travniki ter gozdna paša. Na 

snežniško planoto so pastirji iz Istre, Kvarnerja in bližnjih otokov vsako 

leto prignali na pašo na stotine ovac. Da je bila ta ugodnejša, so krčili in 

požigali gozdove.
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Zaradi teh posegov je večina snežniških gozdovi že davno izgubila 

značaj pragozda. Med leti 1707 in 1853 je snežniško posest posedovala 

plemiška družina Lichtenberg, vendar je zaradi slabega gospodarjen-

ja posestvo propadlo. Leta 1853 ga je kupil nemški knez Otto Viktor 

Schönburg-Waldenburg, čigar sin Jurij je začel načrtno gospodariti z 

gozdovi. Po izmeri in razdelitvi gozdov na revirje so izdelali prve gozd-

nogospodarske načrte za celotno posestvo ter začeli graditi gozdne 

ceste in drugo potrebno infrastrukturo.

Z letom 1906 se je začelo obdobje prebiralnega gospodarjenja na Snež-

niku, ki ga je uvedel višji gozdar in upravitelj posestva Henrik Scholl-

mayer–Lichtenberg. Vzpostavil je tudi inovativno kontrolno metodo za 

spremljanje rezultatov gospodarjenja, ki je v uporabi še danes.

Po letu 1962 lahko govorimo o sodobnem načinu gospodarjenja z 

gozdovi. Tu je odločilno spoštovanje individualne pestrosti in poseb-

nosti rastišč. Pomembno je tudi upoštevanje naravnega razvoja gozd-

nih združb. Hkrati mora zadovoljevati veliko funkcij, ki jih uporabniki 

gozda zahtevamo.

Snežniška planota predstavlja izrazito naravno prepreko med primor-

skim in celinskim svetom. Gorsko klimo na Snežniku oblikujejo vplivi 

iz Sredozemlja in celinskih območij. Dolgoletno povprečje padavin 

je nad 3100 mm; večina teh pade v jesenskem obdobju, pozimi tudi 

v obliki snega. Podlaga je karbonatna, kar je značilno za kraški svet, 

zato je območje skoraj brez površinskih voda. Večino gozdnih združb 

predstavljajo zgornje gorska in subalpinska bukovja; sledijo jim jelovja. 

Smrekovja, predvsem v mraziščih, so ena od rastlinskih posebnosti 

snežniške planote.

Ker je naravno okolje dobro ohranjeno, območje nudi večini avtohtonih 

gozdnih vrst dobre življenjske pogoje. Snežniško-javorniški gozdovi v 

celoti ležijo v območjih Natura 2000, v okviru katerih varujemo kar 12 

vrst ptic in 15 drugih živalskih vrst ter 7 gozdnih habitatnih tipov. Tu je 

osrednji življenjski prostor velikih zveri, saj so stalno prisotni rjavi med-

ved (Ursus arctos), volk (Canis lupus) in ris (Lynx lynx). Med zavarovanimi 

pticami lahko tu srečamo divjega petelina (Tetrao urogallus), gozdnega 

jereba (Bonasia bonasia), malega skovika (Otus scops), koconogega 

čuka (Aegolius funereus), kozačo (Strix uralensis), črno žolno (Dryocopus 

martius), pivko (Picus canus), triprstega detla (Picoides tridactylus) in 

belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos). V snežniških gozdovih živita 

tudi zavarovana bukov (Morimus funereus) in alpski kozliček (Rosalia 

alpina). Med netopirji izpostavimo širokouhega oz. mulastega netopirja 

(Barbastella barbastellus). 
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Konec 70. let prejšnjega stoletja je bilo na pobudo prof. dr. Dušana 

Mlinška zavarovanih več manjših površin na območju sedanjega 

rezervata. Leta 1988 je bil pod vodstvom mag. Živana Veseliča obliko-

van večji gozdni rezervat, ki obsega celotno območje ovršja Snežnika. 

Skupaj z vsemi drugimi gozdnimi rezervati v Sloveniji je od leta 2005 

zavarovan z Uredbo Vlade Republike Slovenije.

Gozdni rezervat Snežnik je s 794 hektari največji gozdni rezervat v 

Sloveniji. Severni del, ki ga najlažje prepoznamo po velikih površinah 

ruševja in nizko-raslih bukvah na zgornji gozdni meji, obsega ovršje 

Snežnika. Proti jugovzhodu se širi v najbolj ohranjene visokogorske 

bukove gozdove pragozdnega značaja. 

Posebnost rezervata, zaradi katere je bil uvrščen na seznam svetovne 

dediščine, so bukovi gozdovi na zgornji gozdni meji. V Alpah tovrstnih 

gozdov ni, saj zgornjo gozdno mejo tvorijo gozdovi macesna in smreke. 

V ostrem podnebju na Snežniku je bukev izpostavljena močnim vet-

rovom in dolgotrajni, obilni snežni odeji. Raste v šopih in je posebnih 

zavitih, skrivenčenih in »sabljastih« oblik. Je tudi bistveno nižja in tanjša 

v primerjavi z bukvami visokogorskih ali nižje ležečih gozdov.

Z umestitvijo gozdnega rezervata Snežnik na svetovni seznam narav-

ne dediščine so snežniški gozdovi zasijali v novi luči. To je posebno 

priznanje vsem gozdarjem, lovcem, lastnikom gozdov in drugim, ki so 

v preteklosti delovali v tem prostoru. Sedanji generaciji prinaša obvez-

nosti ohranjanja gozdov in narave tudi v prihodnje. Slednje velja tudi za 

vse obiskovalce snežniških gozdov.

Gozdni rezervat Snežnik je razdeljen na dva dela. Severni del obsega 

vrh Snežnika in spada med rezervate z blažjim varstvenim režimom. 

Južni del spada med gozdne rezervate s strogim varstvenim režimom.
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Pivka

Ilirska Bistrica

Grad

Snežnik

Gozdni

rezervat

Snežnik

Mašun

Sviščaki

Ogled
Ogled značilnih bukovih gozdov in drugih posebnosti območja je mo-

goč izven rezervata na dveh gozdnih učnih poteh in sprehajalni poti, ki 

nudijo tudi čudovit pogled na vrh Snežnika.

Zapuščanje označenih poti, uporaba prevoznih sredstev, taborjenje ali 

kurjenje ognja niso dovoljeni. Iz rezervatov ni dovoljeno odnašati rast-

lin, gob ali naravnih spominkov. Kot v vseh drugih slovenskih gozdovih 

je tudi ob obiskovanju najbolj ohranjenih gozdnih rezervatov primerno 

spoštovanje gozdnega bontona, torej brez povzročanja hrupa, plašenja 

živali ter poškodovanja dreves ali gozdnih tal ali puščanja smeti 

Gozdna učna pot Mašun
Pot z dolžino 1,8 km se z lažjo terensko obutvijo prehodi v 45 minutah. 

Opremljena je s poučnimi tablami, ki obiskovalce poučijo o živalstvu in 

rastlinstvu snežniških gozdov, kot tudi o zgodovini območja. Kot zani-

mivost si obiskovalci ob poti lahko ogledajo tudi zapuščen medvedji br-

log. V bližnji Gozdni hiši Mašun si lahko ogledajo interaktivno razstavo 

o velikih zvereh in njihovih gozdovih. 

Gozdna učna pot Sviščaki
Učna pot na Sviščakih z izhodiščem v počitniškem naselju obiskovalce 

popelje na 4,3 km dolg pohod, ki traja približno tri ure. Na učni poti je 

predstavljen pomen snežniških gozdov in naselja Sviščaki. Obiskovalci 

se seznanijo z gozdom, načini gospodarjenja v gozdu in varovanjem 

naravne dediščine. Poudarjena je večnamenska vloga gozdov in intere-

si različnih uporabnikov gozdnega prostora.
 

Sprehajalna pot Pogled na Snežnik
Na Sviščakih se lahko obiskovalci sprehodijo tudi po sprehajalni poti 

»Pogled na Snežnik«. Začne se na jasi pred planinskim domom, se 

povzpne skozi naselje in poteka naprej po gozdni poti do razgledišča, 

od koder se odpre pogled na Snežnik. Sprehod lahko nadaljujemo proti 

kapelici Sv. Gabrijela, od tam pa se vrnemo na Sviščake. Za nezahteven 

sprehod potrebujemo približno pol ure.
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OHRANIMO GOZDOVE

Gozdovi so naše bogastvo
Slovenija v evropskem merilu ne prevladuje le kot izjemno gozdnata 

država, ampak tudi kot država z edinstveno naravovarstveno gozdarsko 

tradicijo. Sonaravni, trajnostni in večnamenski način gospodarjenja z 

gozdovi je metoda, ki ji slovenski gozdarji sledijo in jo izpopolnjujejo že 

desetletja. To nam omogoča, da lahko vsi uživamo v zdravih, vitalnih in 

ohranjenih gozdovih. 

Nemoten razvoj narave in delovanje ekoloških procesov znotraj zava-

rovanih območij lahko zaščitimo in ohranimo tako, da v ta območja ne 

posegamo in upoštevamo pravila obnašanja. Z nedovoljenim obis-

kovanjem zavarovanih območij povzročamo trajno in nepopravljivo 

škodo ne le gozdovom, temveč tudi našim zanamcem. Ob stopnjevanju 

kršitev bodo ti o neokrnjenih gozdovih lahko brali le še v zgodovinskih 

učbenikih. 

Ohranimo naše zavarovane gozdove v stanju, kakršnem so nam jih 

zapustili naši predniki. Upoštevajmo pravila obnašanja na teh območjih 

in poskrbimo, da bodo tudi naši vnuki lahko občudovali posebnosti 

gozdnih rezervatov. V Sloveniji imamo dovolj gozdov, kjer pravila obna-

šanja niso tako stroga kot tu – pustimo ta 1 % izjemnih gozdnih površin 

le naravi in njenim procesom!
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