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Leta 2017 sta bila na Seznam svetovne naravne dediš-

čine UNESCO vpisana dva slovenska gozdna rezerva-

ta, pragozd Krokar in gozdni rezervat Snežnik, v skupni 

nominaciji Starodavnih in prvinskih bukovih gozdov 

Karpatov in drugih delov Evrope, ki po zadnji širitvi leta 

2021, vključuje 94 območij gozdov v 18 državah. Razlog 

za vpis na UNESCO seznam so odlično ohranjeni, pr-

vobitni bukovi gozdovi, kjer v preteklosti zaradi težje 

dostopnosti ni bilo gospodarjenja ali pa je bilo zelo šibko. 

Postopek nominacije gozdnih rezervatov za vpis na Se-

znam svetovne dediščine UNESCO je v imenu Republi-

ke Slovenije vodilo Ministrstvo za okolje in prostor. Vpis 

je mogoč, če prijavitelj dokaže tako imenovano izjemno 

univerzalno vrednost območja ali vrednote po najmanj 

enem od desetih kriterijev. 

Ti gozdovi nam pripovedujejo zgodbo o širjenju bukve 

po Evropi po zadnji ledeni dobi pred 12.000 leti. Dobro 

ohranjeni prvobitni bukovi gozdovi so primeri izjemno 

kompleksnih gozdnih ekosistemov, ki zagotavljajo habi-

tate za številne ozko specializirane vrste in pomembne 

ekosistemske storitve za človeštvo in njegov obstoj. 

Navadna bukev (Fagus sylvatica) je drevesna vrsta, ka-

tere naravna rastišča se nahajajo le v Evropi. V času 

ledenih dob se je ohranila le v posameznih ledenodob-

nih zatočiščih na območjih južne Italije, Pirinejev, južne 

Slovenije (Borovška gora), Grčije in francoskih Alp. V 

zadnjih 10.000 letih pa se je od tod hitro razširila po vsej 

Evropi in oblikovala prevladujoče gozdne ekosisteme, 

ki odločilno prispevajo k življenju na stari celini. Proces 

širjenja bukve poteka še danes, obenem pa so se ne-

kateri bukovi gozdovi že morali umakniti urbanizaciji in 

kmetijstvu. V Srednji Evropi je bila večina bukovih goz-

dov v preteklosti izkrčena, najbolj ohranjeni in najmanj 

modificirani deli, pa so danes zavarovani. Z varovanjem 

prvobitnih bukovih gozdov hkrati varujemo dolgotrajen 

proces širjenja bukve in dragoceno genetsko bazo te 

ključne drevesne vrste v Evropi. Razširila se je vse od 

območij iz južne Italije, vse do Baltskega morja in celo 

juga Švedske. Najdemo jo na nadmorski višini 0 m 

(Jasmund, Nemčija) pa vse do nadmorske višine 1900 

m (Lumi i Gashit v Albaniji).

Gozdni rezervat Snežnik (občini Loška dolina in Ilirska 

Bistrica) je od leta 1990 največji gozdni rezervat v Slove-

niji. Obsega 720,24 hektarjev veliko površino, ki vključuje 

vrh Snežnika, pas ruševja in najvišje ležeče podalpinske 

in visokogorske bukove gozdove z manjšimi obmo-

čji mraziščnih smrekovih gozdov. Rezervat obkroža 

varstveni pas s površino 128,80 hektarjev. V gozdnem 

rezervatu Snežnik, bukovi gozdovi tvorijo zgornjo 

gozdno mejo, kar je ovrednoteno kot izjemna univerzal-

na vrednost, ki jo ta rezervat prispeva k skupni dediščini 

evropskih bukovih gozdov. Snežnik je edinstveni primer 

v Evropi, kjer bukev tvori zgornjo gozdno mejo.

Pragozd Krokar (občini Kočevje in Osilnica) je zava-

rovan kot gozdni rezervat s strogim varstvenim reži-

mom (vstop vanj ni dovoljen) in pokriva 74,49 hektar-

jev. Obkroža ga gozdni rezervat Borovec s površino 

45,83 hektarjev, ki ima blažji varstveni režim (obisk le 

po označenih poteh). Danes pragozd Krokar velja za 

11. 6. 2022 ob 11. uri
SPLOŠNO JAVNO VODENJE PO 
RAZSTAVI MOJA LJUBLJANICA
Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

27. 9. 2019 - 13. 9. 2022
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OBčASNA RAZSTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja
Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike Slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

18. 6. 2022, 18.00-24.00  
POLETNA MUZEJSKA NOč
Dan odprtih vrat 
Vljudno vabljeni v razstavišče Moja Ljubljanica na 
brezplačni ogled stalne in občasne razstave.
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V Sloveniji gozd prekriva 58,0 % celotnega 
ozemlja, to je 1.176.069 ha (11.176 km2). Od 
tega je gozdnih rezervatov 0,8 % površine 
gozdov oz. 9.426 ha. Skupno predstavljata 
gozdna rezervata Snežnik in pragozd Krokar 
0,08% celotne površine gozdov oz. 0,04% 
celotne površine Slovenije. Ob spoznavanju 
slovenskih gozdov in drugih naravnih 
vrednot upoštevajmo pravila obnašanja v 
teh izjemnih in nedotaknjenih območjih. 
Spoštovanje do teh izjemnih gozdov nam 
narekuje, naj svoje aktivnosti preselimo v 
območja, kjer bomo za naravo manj moteči. 
Če pa se že odločimo za obisk teh območij, 
pa moramo skrbno upoštevati pravila 
obnašanja.

Prikaz območij svetovne dediščine bukovih gozdov

enega redkih nespremenjenih ostankov bukovih pra-

gozdov. Pragozd Krokar je izrednega pomena za celot-

no zgodovino bukve, saj je eno izmed najpomembnejših 

ledenodobnih zatočišč od koder se je bukev razširila po 

vsej Evropi. Večina bukovih gozdov v Evropi, nosi ravno 

Krokarjev genetski zapis.

Vpis dveh slovenskih rezervatov na seznam UNESCO 

svetovne naravne dediščine predstavlja izjemno pri-

znanje slovenskemu gozdarstvu in načinu gospodar-

jenja s slovenskimi gozdovi. Zasluge za ohranitev obeh 

rezervatov in za zavarovanje območij, ki imajo danes 

izjemno vrednost gre pripisati vizionarskemu, premi-

šljenemu in trajnostnemu delu slovenskih gozdarjev. 

V skladu s Konvencijo o svetovni dediščini pa je to tudi 

obveza današnjih generacij, da prepoznamo to izjemno 

univerzalno vrednost območij in ju ohranjamo še nap-

rej za sedanje in vse bodoče generacije človeštva. 

Vpis na UNESCO seznam pomeni med drugim tudi 

večjo prepoznavnost območij in posledično večji obisk 

obiskovalcev. Zaradi ohranjanja naravnih procesov v 

gozdnih rezervatih je pomembno, da so ti primerno za-

varovani na način, ki jim omogoča nemoten razvoj brez 

človeških intervencij in motenj.

Na obeh zavarovanih območjih so prepovedani 

vsakršni gozdnogospodarski posegi in dejavnosti. Gozd 

je tako v celoti prepuščen izključno naravnemu razvo-

ju. Poleg gozdnogospodarskih aktivnosti, so izjemno 

omejene tudi ostale aktivnosti v gozdnih rezervatih. To 

med drugim zajema tudi hojo in obiskovanje, ki je dovo-

ljeno le po označenih obstoječih poteh (npr. markirane 

planinske in učne poti na Snežniku in v gozdnem rezer-

vatu Borovec, ki obdaja pragozd Krokar). Gibanje izven 

teh poti ni dovoljeno, saj bi obiskovalci vplivali na  delo-

vanje naravnih procesov, ki se odvijajo v gozdu.  Rav-

no tako ni dovoljeno nabiranje gozdnih sadežev, zelišč 

in ostalih gozdnih proizvodov ter odlaganje odpadkov. 

Enaka določila veljajo za vse gozdne rezervate v Slo-

veniji. Izjema so gozdni rezervati s strogim varstvenim 

režimom (npr. pragozdni rezervati na Kočevskem, ka-

mor spada tudi pragozd Krokar), katerih obiskovanje 

ni dovoljeno.

Pripravil: Miha Varga, Zavod za gozdove Slovenije

Bukev, ki raste na Snežniku na zgornji gozdni meji v grmičasti obliki 
(Foto: Špela E. Koblar Habič, 2019)

STARODAVNI IN PRVINSKI BUKOVI gOZDOVI KARPATOV IN DRUgIH DELOV EVROPE – 
gOZDNI REZERVAT SNEžNIK IN PRAgOZD KROKAR 

Borovška naravoslovna učna pot, ki poteka ob robu pragozda 
Krokar (Foto: Sašo Gorjanc, 2020)
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