
PRAGOZDNA POT KROKAR 

 

Pragozdna pot Krokar nas popelje preko gospodarskega gozda in po gozdnem rezervatu Borovec 

(na zemljevidu označeno s svetlo modro barvo), do samega roba gozdnega rezervata pragozd 

Krokar, ki je od leta 2017 vpisan tudi na seznam svetovne UNESCO dediščine (Starodavni in 

prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope). Krokar je del širše zgodbe bukovih 

gozdov, ki zajema 78 lokacij v 12 različnih državah. 

Območje pragozda Krokar je izjemno pomembno za celotno zgodovino bukve (Fagus Sylvatica), 

saj velik del bukovih gozdov po vsej Evropi nosi Krokarjev genetski pečat. To območje je veljalo za 

eno izmed rednih ledenodobnih zatočišč, kamor se je bukev umaknila ter preživela ledeno dobo in 

od koder se je nato razširila po vsej Evropi. Pragozd Krokar velja za zaščiteno območje kamor 

človeški posegi (in tudi vstop) ni dovoljen. Tudi v preteklosti se na teh območjih ni gospodarilo in 

vanje posegalo, kar je omogočilo nemoten razvoj območja skozi tisočletja. Rezultat je visoka 

stopnja biodiverzitete, kjer najdemo vse od mikroorganizmov, gliv, nevretenčarjev, ptic in velikih 

sesalcev. Tukaj najdemo tudi redke in ogrožene vrste kot sta belohrbti detel in alpski kozliček, ki za 

svoje preživetje potrebujejo velike količine odmrlega lesa in ohranjeno okolje. 

Pragozdna pot Krokar je krožna pot, ki je dolga približno 2 kilometra. s 150-metrski višinski vzpon 

na razmeroma kratki razdalji, pa pomeni, da je pot deloma precej strma in zahtevna. Pot nam 

vzame približno 1 uro časa, priporočena pa je primerna terenska obutev.  

 



Začetek poti označujejo 3 informacijske table, ki nam predstavijo Pragozdno pot Krokar, Pragozd 

Krokar in UNESCO bukove gozdove. Table so postavljene na začetku poti, tik pred parkiriščem 

pred planinsko potjo za Cerk, s katero Pragozdna pot Krokar na začetku tudi sovpada. Vhod v 

gozdni rezervat Borovec (hoja izven poti in nabiranje gozdnih produktov ni dovoljeno!) tudi 

simbolično označujeta dve mogočni drevesi, ki predstavljata vhod vanj. Pot se v nadaljevanju 

vzpenja proti najvišji točki – Cerk 1192 m. 

Tukaj se nam odpirajo razgledi na morje gozdov okoli nas (in tudi na pragozd Krokar pod nami). 

Nato pa se pot krožno spusti proti pragozdu Krokar in doseže njegov rob, od koder ga lahko 

občudujemo, brez, da bi posegali vanj. Pot je označena z markacijo treh dreves, nad katerimi je 

streha.  

 

 

Pot se nato začne vračati proti izhodiščni točki.  

 

Pragozdna pot Krokar je pomemben pripomoček za spoznavanje gozda, prispeva k razvoju 

turizma, je učinkovito dopolnilo okoljskih izobraževalnih programov ter usmerja sam obisk v 

gozdu, s čimer se zmanjšuje škoda, ki jo v gozdu povzročata rekreacija in turizem. 


