
Plod pravega kostanja je pomembna sestavina 
več okusnih jedi.

Najmogočnejši pravi kostanj pri nas je 
Gašperjev kostanj na Močilnem pri Radečah
z obsegom debla 1057 cm. 

Izjemno debela in visoka, zanimivo oblikovana 
ali kako drugače posebna drevesa so naša naravna 
dediščina.

Ali veste?

Pravi kostanj je imel v nekaterih deželah enako 
prehransko vlogo kot jo ima danes  krompir. 

Eno kostanjevo drevo daje v povprečju letno od 
100 do 200 kg kostanja.

Najdebelejša kostanjeva drevesa rastejo na
pobočjih vulkana Etna na Siciliji. Stara so več 
kot 2500 let in imajo premer debla do 6 metrov. 

Vzhodno drevo
Obseg debla: 643 cm
Prsni premer: 204 cm 

Zahodno drevo: 
Obseg debla: 645 cm
Prsni premer: 205 cm 

Prava kostanja (Castanea sativa Mill.) sta 
zavarovana z odlokom občine Škofja Loka in 
imata tudi status drevesne naravne vrednote 
(id. št. 7871 Breznica – domača kostanja). 
Drevesi sta bili strokovno sanirani leta 2009.

Besedilo: Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana / Vir: Brus R., Kotar M. 1999. Naše drevesne vrste. Ljubljana, Slovenska matica: 399 str. / 
Brus R. 2004. Drevesne vrste na Slovenskem. Ljubljana, Mladinska knjiga: 320 str.

 Fotografije: Peter Skoberne  / Oblikovanje in izdelava: Studiovizual / Založila: Občina Škofja Loka / Leto izdelave: 2010

Moška socvetja Ježice ali skledice Odprta ježica s plodovi

OBČINA ŠKOFJA LOKA

PRAVA KOSTANJA



Najmogočnejši pravi kostanj pri nas je 
Gašperjev kostanj na Močilnem pri Radečah 
z obsegom debla 1057 cm. 

Izjemno debela in visoka, zanimivo oblikovana   
ali kako drugače posebna drevesa so naša 
naravna dediščina.

Drevesi sta zavarovani z odlokom občine Škofja 
Loka in imata tudi status drevesne naravne 
vrednote (id. št. 381 Zejčarjeva kostanja)

Ali veste?

Pravi kostanj je imel v nekaterih deželah enako 
prehransko vlogo kot jo ima danes  krompir. 

Plod pravega kostanja je pomembna sestavina 
več okusnih jedi.

Eno kostanjevo drevo daje v povprečju letno od 
100 do 200 kg kostanja.

Najdebelejša kostanjeva drevesa rastejo na 
pobočjih vulkana Etna na Siciliji. Stara so več kot 
2500 let in imajo premer debla do 6 metrov. 

Severno drevo: 
Obseg debla: 790 cm
Prsni premer: 251 cm

Južno drevo: 
Obseg debla: 655 cm
Prsni premer: 208 cm 

Zejčarjeva kostanja sta med najdebeljšimi 
slovenskimi pravimi kostanji (Castanea 
sativa Mill.). V devetdesetih letih sta večkrat 
zagorela. Sledovi ognja so še vidni na obeh 
deblih. Preden se je leta 2007 severno drevo 
razklalo na pol, je njegov obseg v prsni višini 
znašal 1020 cm. Drevesi sta bili strokovno 
sanirani leta 2009.

Besedilo: Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana / Vir: Brus R. Kotar, M. 1999. Naše drevesne vrste. Ljubljana, Slovenska matica: 399 str./
 Brus R. 2004. Drevesne vrste na Slovenskem. Ljubljana, Mladinska knjiga: 320 str.

 Fotografije: Baldomir Svetličič, Peter Skoberne  / Oblikovanje in izdelava: Studiovizual / Založila: Občina Škofja Loka / Leto izdelave: 2010

Zejčarjeva kostanja leta 1980 Debelejše (severno) drevo leta 1980. Odprta ježica s plodovi
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