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Brione sestavlja arhipelag 14 otokov na severnem 
Jadranu med Pulo in Rovinjem, od katerih je največji 
otok Veliki Brion in je urejen v narodni park, ki ga 
lahko obiščejo turisti. Brioni imajo bogato rastlinstvo, 
raznovrstno živalstvo, ponašajo pa se tudi z bogatimi 
kulturno zgodovinskimi spomeniki. Otočje so leta 
1949 razglasili za prvi hrvaški narodni park, od leta 
1979 pa je na seznamu svetovne dediščine UNESCO. 

Na otok Veliki Brion lahko pridemo z ladjo, ki vozi 
na redni liniji iz Fažane, ali s turistično ladjo, ki orga-
nizira enodnevne izlete ob istrski obali. Vsak dan otok 
obišče veliko turistov, ki pridejo tja na enodnevni iz-
let, manj pa je stalnih gostov, ki preživljajo počitnice v 
treh hotelih, ki so na otoku. Na otok lahko pridete 
tudi z lastno ladjo za dan ali več dni, vendar je potreb-
no za to posebno dovoljenje, privez pa je precej drag. 
Prav tako ne moremo pripeljati na otok svojega oseb-

nega avtomobila. Na otoku so edina prevozna sredstva 
bicikel in električni avtomobil, ki ju lahko najamete. 
Otok pa si lahko ogledate tudi v okviru organizirane 
turistične ponudbe s posebnim vlakom, ki vam v do-
bri uri razkaže najpomembnejšee točke Brionov. 

Brione so naseljevali že ljudje iz kamene dobe. Iz 
bronaste dobe lahko vidimo ostanke utrjenega naselja 
kot tudi ostanke rimskih zgradb iz 1. stoletja. 

O zgodovini Brionov je napisano več knjig – od pr-
vih naseljencev do danes. Najbolj jih poznamo po 
tem, da je tu imel svojo rezidenco (od leta 1954 do 
1979) nekdanji predsednik Jugoslavije Josip Broz 
Tito, po njegovi smrti pa je bil otok urejen v narodni 
park. Manj poznano pa je, da je otok Veliki Brion 
pred prvo svetovno vojno (leta 1893) kupil podjetnik 
Paul Kupelwieser. Velik del otoka je bil zaraščen z ma-
kijo in precej redko naseljen tudi zaradi malarije, ki je 
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bila takrat pogosta zaradi močvirnih predelov na oto-
ku. Kupelwieser je otok preuredil v letovišče in zdravi-
lišče za petične goste z luksuznim hotelom, zato je 
moral precej spremeniti ureditev otoka. Povabil je 
gozdnega strokovnjaka Antona Čuferja, rojenega leta 
1852 v Otlici na obrobju Trnovskega gozda v Občini 
Ajdovščina, da je v letih 1894 do 1907 sadil in par-
kovno uredil otok. Posekal je večino makije in otok 
načrtno nasadil z domorodnimi in s tujerodnimi ra-
stlinami. Še danes lahko občudujemo drevored pinij, 
ki so ga zasadili leta 1905 (Sl. 1). V spomin in zahvalo 
za njegovo delo mu je Kupelwiser postavil spominsko 
ploščo v steni kamnoloma (Sl. 2). Prav tako je postavil 
spominsko ploščo nobelovcu bakteriologu Robertu 
Kochu, ki ga je povabil na Brione, da je sodeloval pri 
sanaciji otoka pred malarijo (Sl. 3). Osušili so močvir-
ja in tako onemogočili širjenje malarije. Kupelwieser-
jev sin pa je zgradil še igrišče za golf in polo.

Prav zaradi pestrosti rastlinstva (čeprav ni vse avtoh-
tono) kot  tudi živalstva, ki so ga delno tudi naselili na 
otok (na primer jelene, pave, muflone), je otok raj za 
ljubitelje narave.

Na otoku Veliki Brion lahko občudujemo travnike, 
kjer se pasejo jeleni, mufloni in zajci, skupine dreves 
črnega hrasta, makijo in urejene parke. Tu rastejo 
predvsem vedno zelene rastline, kot so črni hrast (čr-
nika), pinija, različne vrste borov (alpski in črni), olj-
ka, libanonska cedra, cipresa, sekvoja, lovor, rožmarin, 
navadna jagodičnica, mirta, oleander, opuncija, agava, 
različne vrste palm in mnoge druge rastline. Listopa-
dnih dreves je malo.  Vendar opazimo tudi kakšno 
lipo, domači kostanj, beli topol, poljski brest ali gaber. 
Na Brionih raste več kot 700 različnih vrst rastlin (do-
morodnih in tujerodnih). Posebnost je stara oljka (Sl. 
4), ki naj bi bila ena najstarejših na Mediteranu. Zasa-
dili so jo v 4. stoletju in je stara več kot 1600 let.
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Veliki Brion je zanimiv tudi zaradi muzejev in učnih 
poti, ki obiskovalcu prikažejo pestrost živalstva in ra-
stlinstva. 

V prirodoslovnem muzeju si lahko ogledamo prepa-
rirane in razstavljene živali v vitrinah, ki prikazujejo 
njihovo naravno okolje. V drugem muzeju, ki je pre-
novljena bivša čolnarna, pa se lahko seznanimo z do-
morodnimi rastlinami in živalmi, ki živijo na otoku in 
v morju.

V botaničnem vrtu (Sl. 5 in 6) si poleg različnih do-
morodnih in tujih rastlin lahko ogledamo tudi “hotel” 
za žuželke. Ta je predvsem zanimiv za otroke, da vidi-
jo, kakšna bivališča si delajo oziroma kje živijo nekate-
re žuželke (Sl. 7). 

Ob bajerju, ki je nedaleč od botaničnega vrta (Sl. 8), 
stoji tabla z opisi živali, ki jih lahko opazimo v vodi ali 
ob njej. Tu živijo divje race, zelenonoga tukalica (Gal-
linula choropus), zelenec (Carduelis chloris), kvakač 

(Nycticorax nycticorax), mali ponirek (Tchybaptus rufi-
collis) in mala bela čaplja (Egretta garzetta). Na bregu 
vode raste dvoredna močvirska cipresa (Taxsodium 
distichum), ki izvira iz južnih predelov ZDA (Sl. 9). 
Za razliko od večine drugih iglavcev jeseni odvrže li-
ste. Zraste lahko 30 do 35 m v višino in doživi visoko 
starost.  

Na Velikem Brionu je tudi solinski ornitološki park. 
Tu so bile že v rimskih časih prvič narejene soline. Ob 
treh umetno zamočvirjenih jezerih so ornitologi zabe-
ležili preko 150 različnih vrst ptic. 

Lahko prehodimo tudi učno pot, kjer se seznanimo 
z nekaj najznačilnejšimi rastlinami, ki rastejo na oto-
ku. Nekatera drevesa ali grmi so označeni s tablo, na 
kateri je ime rastline v petih jezikih (Sl. 10). Žal je pot 
slabo vzdrževana, nekatere rastline, pa bi morali nado-
mestiti z novimi, ker so že propadle ali pa se sušijo. 
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Poseben čar za obiskovalca je tako imenovan safari 
park, kjer pa je danes le skromen ostanek živali, kot je 
bil še v času Josipa Broza Tita. Sedaj se tu sprehajajo 
zebre, noji, slon po imenu Lanka, antilope in lame (Sl. 
11). Del safari parka sestavlja tako imenovani etno-
park, v katerem vidimo avtohtone domače istrske ži-
vali kot so koze, istrsko govedo boškarin (Sl. 12), ovca 
pramenka in osli. V parku pa ni več žiraf in drugih 
afriških živali, kot so bile pred več desetletji. Blizu sa-
fari parka lahko na obali v skalah vidimo ostanke od-
tisov stopal dinozavra (Sl. 13). Poleg odtisov stopal je 
postavljena skulptura tiranozavra (Sl. 14 in 15).

Prav tako ni več živalskega vrta, v katerem so prevla-
dovale predvsem živali iz družine mačk (levi, črni pan-
ter in ris) kot tudi medvedi. Živalski vrt so začeli dela-
ti že leta 1911 in je bil vse do smrti Josipa Broza Tita 
vzdrževan. Danes so od živalskega vrta ostale le prazne 
kletke (Sl. 16.) ali ostanki kletk in pa skromen predel 

s pticami, kjer živi papagaj Koki, srebrno nogi feniks, 
pekinška kokoš, istrska kokoš in zagorski puran. 

Ob sprehodu po Brionih lahko opazimo mnoge pti-
ce, ki prosto letajo, kot so šoje, golobi, galebi kot tudi 
veverice, ježi, kuščarice in žuželke, kot so metulji in 
kačji pastirji.

Za ljubitelje morskega sveta je v zalivu Verige ozna-
čena morska steza s šestimi postajami (Sl. 17.). Tu si 
lahko z masko pod morjem ogledamo alge, spužve, 
polže, rake, iglokožce in različne vrste rib, ki priplava-
jo po naključju mimo nas. Pravijo, da je v morju ob 
Brionih šestkrat več rib kot drugod prav zaradi tega, 
ker je ribolov prepovedan. Na tej označeni poti pa lah-
ko opazujemo tudi ostanke rimskega pomola iz 1. sto-
letja.

Čeprav mnoge rastline na Velikem Brionu niso do-
morodne, sestavljajo narodni park, ki daje vtis, da vanj 
ni posegal človek in da tam rastejo že od vsega začetka. 
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To je resničen raj za biologe in ljubitelje narave. Zato 
ni čudno, da je želel Paul Kupelwiser biti pokopan na 
Brionih, v tišini in lepi naravi. Tu so pokopali njegovo 
ženo, njemu pa želje niso izpolnili. Pokopan je na Du-
naju. 

Vendar danes obiski turistov, ki hodijo sicer samo na 
enodnevne izlete in ogled znamenitosti podaljšajo še z 
nekaj urnim kopanjem, že kažejo, da se vsi ne zaveda-
jo pomena in lepote otoka. Na obali puščajo različne 
odpadke, plastenke, vrečke in ostanke embalaže. Ali se 
zavedajo, da bi z ogorkom cigarete lahko povzročili 
požar in s tem povzročili neprecenljivo škodo, ker bi 
uničili stoletni trud negovanja in vzdrževanja rastlin-
stva in s tem tudi živalstva? Verjetno bi bilo bolje, če bi 
obiske turistov začeli omejevati. Res bi bil denarni pri-
liv manjši, vendar bi bila verjetnost, da ohranijo ra-
stlinstvo in živalstvo na otoku, večja.


