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Prostor za značko Risove pešpoti!

 RISJI LOV ZA 
ZAKLADOM - SEZNAM

  Ali lahko prepoznate 
znake aktivnosti srn? 
Poskusite najti dve 
mesti z njihovimi 
sledmi.

 Najdite vsaj eno 
vrsto, ki bi se lahko 
hranila z risovim 
ulovom, ali njene 
sledi.

 Poiščite nedostopne 
skale in grebene, 

obdane z gostim 
rastlinjem. Si lahko 
predstavljate, kako 
ris tam počiva

 Poiščite znake mest 
označevanja. Morda 
boste začutili oster 

vonj urina zveri ali 
pa boste našli dlake 
živali.

 Zabeležite vsaj en 
zvok živalskega 
oglašanja. Lahko 
določite, za katero 

vrsto gre? Ne 
pozabite na manjše 
vrste, kot so npr. 
netopirji!

 Poiščite mesto za 
skrivanje, kamor 
bi se lahko skrila 

le žival, velika kot 
mačji mladiček. 
Skale so idealen 
prostor za to!

 Gozdovi so lahko 
čudovita igrišča 
za mnoge vrste, 

tudi za nas! Še 
zabavnejši so 
zaradi padlih debel, 
na katerih lahko 
mladiči vadijo 
ravnotežje in za 
katerimi se lahko 
skrivajo. Poiščite 

mesto, ki bi bilo 
zabavno igrišče za 
malega risa.
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Slovenija

Hrvaška

Jadransko 
morje

Skenirajte kodo QR, 
shranite pot, delite 
jo s prijatelji ...

Stran: https://out.ac/mH9Oa

Skenirajte kodo QR, 
shranite pot, delite 
jo s prijatelji ...

Stran: https://out.ac/mHJnp

RISOVA PEŠPOT - HRVAŠKA 
Dolžina: 50.1 km • Trajanje: 15:49 h
Prikaz višine:

RISOVA PEŠPOT - SLOVENIJA 
Dolžina: 40.3 km • Trajanje: 12:49 h
Prikaz višine:

RISOVA PEŠPOT - PRIPOROČENA POT

Risova pešpot 
94,45 km

Meja

Nacionalni park Risnjak

Gozdni rezervat  
Snežnik-Ždrocle

Oglejte si VODNIK PO RISOVI PEŠPOTI 

10

11

© google maps

A  OBMOČJE LOVA –  
primer, kako bi izgledalo 

 območje, kjer ris lovi

B  MESTO ZA SKRIVANJE 
PLENA – primer mesta,  
kamor bi ris skril  
ulovljeni plen 

C  POČIVALIŠČE – pogled  
s skalnate vzpetine,  
kjer bi ris počival 

Č  MESTO OZNAČEVANJA 
TERITORIJA – primer 
mesta, ki bi ga ris uporabil 
za označevanje 

D  MESTO, KJER JE DORU 
PRVIČ JEDEL NA HRVAŠKEM 

F  BRLOG – primer lokacije, 
kjer bi bil risov brlog  

G  GOZD KOT PROSTOR 
ODRAŠČANJA IN IGRE – 
področje, kjer ljudje ne 
izkoriščajo gozda,  
s številnimi padlimi 
drevesi in zanimivimi 
mesti, ki služijo kot igrišče

1  Gozdna hiša Mašun – 
 center za informacije in 

izobraževanje

2  Planinski dom Sviščaki

3  Planinski dom Draga 
Karolina na Snežniku

4  Vas Leskovna Dolina

5  Vas Babno Polje –  
mejni prehod

6  Vas Prezid –  
mejni prehod 

7  Lovska hiša Milanov vrh

8  Gozdarjeva hiša

9  Planinski dom Platak

 Planinski dom  
Schlosserjev dom

 Nacionalni park Risnjak – 
gostilna

1  Županov laz –  
spomenik neznanim 

 partizanskim herojem  
in zdravnikom

2  Spomenik slovenskemu 
pilotu Josipu Križaju

3  Bunker iz druge svetovne 
vojne 



O projektu
Ime: Reševanje dinarske in 

jugovzhodne alpske  
populacije risa pred izumrtjem

Akronim: LIFE Lynx

Projekt je sofinanciran s 
strani Ureda za udruge Vlade 

Republike Hrvaške.

Stališča, izražena v tej 
publikaciji, so izključno 

odgovornost Društva Biom in 
ne izražajo nujno stališč Ureda 

za udruge Vlade Republike 
Hrvaške. 

Koordinator: Zavod za 
gozdove Slovenije 

Partnerij: Sofinancirajo:

1. 
Planinski močerad, 
lat. Salamandra atra – 
dvoživka, ki ne potrebuje 
vode, ker se mladiči izležejo 
popolnoma razviti.

2.
Navadni gad, lat. Vipera 
berus – kača, ki ima rada 
mrzlo vreme in v Dinaridih 
živi samo na višjih legah.

3.
Horvatova kuščarica, 
lat. Iberolacerta horvathi – 
specializirana za vzpenjanje 
po kamnih, zelo podobna 
je močno razširjeni pozidni 
kuščarici.  

4.
Kozača, lat. Strix uralensis 
– borealna vrsta sove, ki živi 
na planinah južne Evrope. 
Ne približujte se mladičem, 
saj vas lahko odrasla sova 
napade s kljuvanjem v glavo!

5.
Belohrbti detel, lat. 
Dendrocopos leucotos – 
podvrsta južne Evrope (ssp. 
lilfordii) ima črtast hrbet, 
ne belega.

NE SPREGLEJTE TEH VRST:
6.
Rumenoglavi kraljiček, 
lat. Regulus ignicapilla – 
ena od dveh najmanjših ptic  
v Evropi, ki je šestkrat lažja  
od vrabca.

7.
Komatar, lat. Turdus  
torquatus – planinski 
sorodnik navadnega kosa.

8.
Alpski kozliček, 
lat. Rosalia alpina –  
ličinke se razvijajo v  
starih bukvah na  
visokih legah.

9.
Polh, 
lat. Glis glis – glede 
biomase je najštevilčnejši 
sesalec dinarskih gozdov; 
obstaja stara lokalna 
tradicija lovljenja  
polhov. 

10.
Gams, lat. Rupicapra 
rupicapra – ni v ožjem 
sorodstvu z domačo kozo, 
vendar je odličen plezalec, 
ki je varen tudi na najbolj 
navpičnih pečinah.

1.
Navadna borovnica, lat. 
Vaccinium myrtillus – divja 
sorodnica borovnic in 
pomembna hrana gozdnim 
živalim – od malih ptic do 
rjavega medveda. 

2.
Ruševje, lat. Pinus mugo – 
vrsta bora, ki naravno raste 
na gozdni meji in je drevo, ki 
izgleda kot grm. 

3.
Volčja češnja, 
lat. Atropa belladona – 
strupena rastlina, ki se 
je uporabljala za širjenje 
šarenic, od koder prihaja ime 
„belladonna“ („lepa ženska“).

4.
Kranjska lilija, lat. Lilium 
carniolicum – manjša od 
vrtne lilije, a prav tako lepa. 

5.
Orhideje – znane in 
čudovite rože, manjše od 
tropskih sorodnikov, zato jih 
je treba pogledati bližje.

6.
Orlice, lat. Aquilegia species 
- mnogo vrst je prisotnih v 
vrtovih, njihov divji cvet je 
prav tako lep; dolgi čašni listi 
skrivajo veliko nektarja.  

7.
Čemaž, lat. Alium ursinum – 
gozdni sorodnik vrtne čebule, 
ki se razvija zgodaj spomladi in 
izgine kmalu po tem, ko bukve 
dobijo listje. Do naslednjega 
leta počakajo kot čebulice.

8.
Malina, lat. Rubus idaeus 
– vredna iskanja, ker je divji 
plod okusnejši od domačega.

9.
Jelenov jezik, lat. Phylitis 
scolopendrium – v nasprotju 
z večino drugih vrst ima 
ta praprot enostavne in 
podolgovate liste; na zadnji 
strani ima list sporangije oz. 
spore, kar je znak, da je to 
praprot.

10.
Lišaj iz skupine Lobaria 
pulmonaria (lat.) – velik 
lišaj, ki je odvisen od starih, 
večinoma pragozdov in je 
indikator čistega zraka.
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