
MALA ŠOLA RUŠČINE 

РУССКОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
�TANJA ANDDER IN JANJA URBAS

V Rusiji je veliko naravnih rezervatov, kjer v nedotaknjeni naravi sobivata edinstven rastlinski in živalski svet.

Veličastni lenski stolpi ob reki Leni
Vir slike: shorturl.at/tyCJS.

Da bi preprečili izumrtje ogroženih vrst in 
naravne bisere ohranili zanamcem, so kar 

11 naravnih znamenitosti z območja Ruske fe-
deracije uvrstili na Unescov seznam svetovne 
naravne dediščine.
Bajkalsko jezero = Озеро Байкал (ozjira baj-
kal) ni le najgloblje (1637 m), je tudi najstarejše 
jezero na svetu, staro kar 25 milijonov let! 
Najdlje, od leta 1995, je na Unescovem sezna-
mu Komski pragozd = Девственные леса 
Коми (dzjefstvjinnyje ljisa komji), naravni rezer-
vat na severnem Uralu. Na Daljnem vzhodu, na 
polotoku Kamčatka, še vedno delujejo vulka-
ni = Вулканы Камчатки (vulkany kamčatkji), 
ki skupaj z ledeniki ustvarjajo slikovito pokraji-
no. Edinstvenost tega območja zaokrožajo tam 
živeči lososi, kamčatski bobri, rjavi medvedi in 
tihooceanski orli.
Na jugu zahodne Sibirije je gorovje Altaj (altaj 
v turških jezikih pomeni zlate gore) = Золотые 
Алтайские горы (zalatyje altajskjije gory). Na 
tem območju so različne vegetacijske cone, od ste-
pe in gozdne stepe prek mešanega gozda do pre-
dalpske in alpske vegetacije. Tu domuje tudi snež-
ni leopard, zelo redka in zaščitena vrsta sesalca.

Zahodni Kavkaz = Западный Кавказ (za-
padnyj kafkas) je na Unescovem seznamu zara-
di svoje nedotaknjenosti ter raznovrstnosti flo-
re in favne, osrednji del gorovja Sihote-Alin = 
Центральный Сихотэ-Алинь (centraljnyj sji-
hate aljinj) pa je na stiku tajge in subtropskega 
rastja. Je dom redke vrste sibirskega tigra. 
Kotlina jezera Ubsu-Nur = Убсунурская 
котловина (ubsunurskaja katlavjina), ki je del-
no v Mongoliji, je znana po slanem jezeru, os-
tanku nekdanjega morja. Prav tako leži delno v 
Mongoliji pokrajina Daurija = Ландшафты 
Даурии (landšafty daurjiji), ki jo prekriva naj-
večja travnata površina na svetu, sestavljena iz 
različnih vrst step. 
Vranglov otok = Остров Врангеля (ostraf 
vrangjilja), eden najstrožje varovanih naravnih 
rezervatov na svetu, imenujejo tudi Galapagos 
daljnega severa – zaradi 40 endemičnih živalskih 
in rastlinskih vrst, ki živijo samo tam. Putoran-
ska planota = Плато Путорана (plato putara-
na) pa je gorski masiv s subarktičnim in arktičnim 
ekosistemom, dom endemitske sibirske snežne 
ovce in številnih jelenov. Posebej slikoviti pa so 
lenski stolpi = Ленские столбы (ljenskjije stal-

by), večkilometrska stolpičasta kamnita stena na 
bregovih sibirske reke Lene (na sliki). 

Zanimivo in uporabno: sibirski tiger = 
сибирский тигр (sjibjirskjij tsjigr) je največ-
ja žival iz družine mačk. V povprečju tehta 
okoli 225 kg, meri več kot 2,3 m in ima kar 
1 m dolg rep!


