
PARK ŠKOCJANSKE JAME

Zavarovano območje parka
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Park Škocjanske jame je razdeljen na dva dela: zavarovano in vplivno območje.
2Zavarovano območje parka Škocjanske jame obsega 4,13 km  (413 ha) 

in na njem najdemo vse pomembnejše kraške pojave, ki jih je ustvarila Reka 
pri prehodu s flišne podlage na matični kras. Lahko našteješ nekatere? 

Znotraj zavarovanega območja se nahajajo številni naravni in kulturni spomeniki.
Naštej jih nekaj (pomagaj si s skico):

Katere vasi ležijo znotraj parka? 

Napiši si nekaj zanimivosti, ki si si jih zapomnil ob obisku Parka Škocjanske jame. 
Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

Na sliki: Zavarovano območje 
parka Škocjanske jame

SLO

Regijski park -  je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi 
deli prvobitne narave 
Naravni spomenik - je območje z eno ali več naravnimi vrednotami, ki imajo izjemno 
obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote

Na sliki: Zračni pogled na vasi
Matavun in Škocjan

Jame, brezna, udorne doline, ponor, slepa dolina

Velika dolina, Mala dolina, Okroglica, so NARAVNI SPOMENIKI
vas Škocjan in Betanja, cerkev sv Kancijana 
Betanjčeva domačija, Vnckova domačija, ledenica...so KULTURNI SPOMENIKI

Slika v ozadju: pogled iz razgledišča
na Veliko in Malo dolino
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Vasi Škocjan, Matavun in Betanja



Vplivno območje parka

Park Škocjanske jame
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2Vplivno območje Parka Škocjanske jame zajema porečje Reke, veliko 450 km  
(45.000 ha). Na skici imaš prikazano JZ Slovenijo z vrisanim vplivnim območjem 
parka. 
V katero morje se izliva Reka? ........V Jadransko morje....
Naštej nekaj večjih pritokov Reke. 

Dolina Reke je bila v preteklosti znana tudi kot dolina mlinov in žag. 
Ob strugi Reke, dolgi 55 km, in ob številnih pritokih je zraslo kar 72 večjih 
in manjših mlinov in žag. Večina jih je delovala do 2. svetovne vojne.
V soteski Reke v parku je bilo.....5 pet...... mlinov. 
Ob Reki in njenih pritokih je ohranjenih več dvorcev in gradov. 
Poimenuj jih in jih vriši na spodnjo skico.

V snežniških gozdovih srečamo redke predstavnike divjih zveri, kot so: 
medved, volk, ris, divja mačka. 
Prostrano sklenjeno območje gozdov, ki se nadaljujejo na Kočevsko in v Risnjak, 
je zelo pomembno za njihovo ohranitev na tem območju. 
V večjem delu Evrope so te živali namreč že ...izumrle-iztrebljene...

PARK ŠKOCJANSKE JAME

Največje naselje v vplivnem območju parka je Ilirska Bistrica. Najgosteje je 
poseljena dolina Reke, ob kateri leži tudi Ilirska Bistrica s približno 5000 
prebivalci. Katere dejavnosti najdemo na tem območju in zakaj so se razvile?  

Širša zavarovana območja - so območje narave, kjer je velika abiotska, 
biotska in krajinska raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih 
vrednot
Porečje - ozemlje, s katerega odteka voda v isto reko
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Zaradi ugodnih naravnih danosti - veliko gozdov - lesna ind.
dolina Reke - kmetijstvo

Sušica, Padež, Podstenjšek,....

Na sliki: Medved, največja
evropska zver

Na sliki: Vplivno območje parka
Škocjanske jame, 450 km2

Na sliki v ozadju: Vrh Snežnika, 
naše najvišje nealpske gore

Školj, Prem

Školj

Prem


