SPOROČILO ZA JAVNOST
Gozdna rezervata pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle vpisana na
UNESCO Seznam svetovne dediščine
Krakov, 7. julij 2017 – Odbor za svetovno dediščino (World Heritage Committee)
organizacije UNESCO je na svojem 41. zasedanju v Krakovu na Poljskem, v sklopu
transnacionalne razširitvene nominacije, na UNESCO Seznam svetovne dediščine med
drugimi uvrstil tudi slovenske državne bukove gozdove v dveh gozdnih rezervatih
Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle, s katerima sicer gospodari družba Slovenski
državni gozdovi, d.o.o.
Oba rezervata ležita sredi obsežnih gozdnih kompleksov, ki so del omrežja Natura 2000
v Sloveniji. Pragozd Krokar predstavlja nedotaknjene prvinske državne gozdove v
osrčju tudi sicer dobro ohranjenih gozdov Kočevske, gozdni rezervat Snežnik-Ždrocle
pa predstavlja starodavne bukove gozdove, s predeli prvinskih gozdov, na
Notranjskem.
Ta gozdna rezervata sta bila kot območji posebne univerzalne vrednosti na Seznam
svetovne dediščine uvrščena skupaj s 63 novimi območji starodavnih in prvinskih
bukovih gozdov v desetih državah, in sicer v okviru razširitve predhodno priznanih in na
seznam uvrščenih gozdov z nazivom »Prvinski bukovi gozdovi Karpatov in starodavni
gozdovi Nemčije«. Leta 2007 je namreč Odbor za svetovno dediščino UNESCO v
seznam vpisalo bukove gozdove v Ukrajini in Slovaški, leta 2011 je to serijo razširilo še z
območji v Nemčiji. S sedanjim vpisom se je serija dopolnila še z območji v Albaniji,
Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Hrvaški, Italiji, Romuniji, Sloveniji, Slovaški, Španiji in Ukrajini. Tem
gozdovom je bila priznana posebna univerzalno vrednost, ker skupno predstavljajo
dokaz izjemnega razvoja in vpliva bukovih ekosistemov v Evropi, ki so jih imeli od zadnje
ledene dobe.
Potrjena razširitev je rezultat mednarodnega sodelovanja, ki se je pričelo leta 2012.
Skupina je identificirala in klasificirala vse najbolj ohranjene bukove gozdove v Evropi,
pri čemer je upoštevala različne dejavnike: prvinskost, lokacijo glede na širitev bukve
po zadnji poledenitvi, ekološke razmere, velikost, stopnjo zavarovanja. Na podlagi teh
kriterijev so strokovnjaki določili najbolj reprezentativna in posebna območja, ki so zdaj
vključena v Seznam svetovne dediščine.
Za Slovenijo je to drugi vpis na UNESCO Seznam svetovne naravne dediščine, odkar so
bile pred tridesetimi leti vpisane Škocjanske jame.
Na tej povezavi https://www.youtube.com/watch?v=u-ScUvhTLcs&feature=youtu.be
si lahko ogledate kratek predstavitveni film nominacije.
Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

