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                                                                                            uvod  4

uvod

Novi pristopi v kmetijstvu so kmetom olajšali delo in povečali 
količino pridelka. Pogosto pa so s tem porušili naravno ravnovesje 
in ogrozili preživetje številnih rastlinskih in živalskih vrst, vezanih 
na tradicionalno kmetijsko krajino. Naravne danosti območja 
Triglavskega narodnega parka z okolico so manj primerne za izrazito 
intenzivno kmetijstvo, ki močno zmanjšuje vrstno in krajinsko 
pestrost, a negativni vplivi sprememb rabe prostora so kljub temu 
vidni. Mozaičnost kulturne krajine v parku zato predstavlja bogastvo 
z biodiverzitetnega in estetskega vidika. 

Lastniki zemljišč, predvsem kmetje, se pogosto znajdejo v precepu 
med dobičkom, birokratskimi pritiski in lastnimi željami ter pogledi, 
kaj in kako bi bilo prav. Ker je treba preživeti, odločitve najpogosteje 
temeljijo na materialni plati. Pa vendar je nujno, da skuša človek z 
naravo ostati v sozvočju, kajti le gospodarjenje, ki upošteva potrebe 
tudi drugih živih bitij ter spoštuje naravne danosti in omejitve, je 
lahko trajnostno, torej dolgoročno uspešno. 

Namen knjižice je predstaviti ravnanja z zemljišči, ki so biotski 
pestrosti v prid, ter osvetliti za naravo problematične (ne)dejavnosti 
v kmetijstvu. Pogosto se namreč zgodi, da človek nevede uniči 
pomemben habitat, čeprav je poseg majhen in pravzaprav malo 
ali celo nepomemben s stališča prihodka. Po drugi strani pa lahko 
s svojo dejavnostjo ohranja izredno pestre dele narave, pa se tega 
sploh ne zaveda. Naša želja je, da lastniki zemljišč pri odločitvah 
za posege prisluhnejo priporočilom te knjižice in s tem prispevajo 
k ohranjanju narave in kulturne krajine Triglavskega narodnega 
parka. 

Prepričani smo, da bo knjižica uporabna za vse prebivalce v parku, 
še zlasti za kmete, ki so glavni oblikovalci krajine. Tudi turistični 
delavci na terenu lahko znanje, pridobljeno iz knjižice, uporabijo pri 
predstavitvi posebnosti in prednosti naših krajev.

Publikacija je razdeljena na pet vsebinskih sklopov: travnike in 
pašnike; gozdne robove, gozdne otoke in mejice; sadovnjake, vrtove 
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in njive; ter gospodarske in druge objekte. Pri vsakem sklopu 
so predstavljene rastline in živali, ki so vezane nanj in živijo v 
Triglavskem narodnem parku ali neposredni okolici, problematika 
tega okolja ter ustrezna ravnanja za njegovo ohranitev. Pogosto se 
rešitev skriva prav v tradicionalnih znanjih in dejavnostih, ki lahko 
in morajo z nekaj iznajdljivosti in prilagoditvami najti mesto tudi v 
sodobnem svetu.

Če se bo knjižica z nasveti približala vsaj nekaj ljudem, ki bodo 
delček novega vedenja prelili tudi v prakso, bo njen namen dosežen. 
Prijetno branje vam želimo in veliko navdušujočih odkritij ob 
raziskovanju in spreminjanju okolice vašega doma!

Knjižica je pod okriljem Triglavskega narodnega parka nastala v 
okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013, v 
sklopu  projekta Nature Experience. Delno je financirana s strani 
Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani 
Ministrstva za regionalni razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.



                                                                                                        



          



                                                              

travniki in pašniki
1. 



      

1. Travišča pod naravno gozdno mejo, 
med katera uvrščamo travnike in 
pašnike, so v Triglavskem narodnem 
parku nastala s krčenjem gozdnih 
površin.

2. Vrstno bogati travniki, na 
katerih najdemo travniško kaduljo 
(Salvia pratensis) in ivanjščico 
(Leucanthemum ircutianum), so 
gnojeni zmerno. V srednji Evropi jih 
je vse manj.

3. Travniki s korenjem (Daucus 
carota), z navadnim deženom 
(Heracleum sphondylium), navadnim 
rebrincem (Pastinaca sativa) (na 
sliki) in spomladi številnim regratom 
(Taraxacum officinale agg.) so v 
dolinah Triglavskega narodnega 
parka in okolice med najpogostejšimi 
in kažejo na zmerno do intenzivno 
gnojenost.
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1. značilnosti travišč 

Travišča, med katera prištevamo travnike in pašnike, so življenjska 
okolja z izredno pestrostjo rastlinskih vrst, med katerimi 
prevladujejo predvsem trave in ostale zelnate rastline. Vrstno jih 
bogatijo tudi živali, zlasti žuželke. 

V Triglavskem narodnem parku so se travišča po naravni poti oblikovala 
le nad gornjo gozdno mejo, kjer predvsem nizke temperature zavirajo 
rast strnjenega gozda. Kot ena najbolj ohranjenih življenjskih okolij 
se ponašajo z izjemno vrstno pestrostjo rastlin in živali, med katerimi 
so tudi redke, ogrožene ali endemične vrste. 

Nižje ležeči travniki in pašniki so drugotnega nastanka. Ustvaril 
in vzdrževal jih je človek z izsekavanjem gozdov zaradi potrebe po 
širitvi svoje poselitve ali pridobitvi pašnih in obdelovalnih površin. 
Na takih izkrčenih gozdnih površinah so primeren prostor za 
naselitev našle travniške vrste rastlin in živali. V naravi so slednje 
omejene le na območja v gozdnem prostoru, kot so jase in površine, 
ki so jih prizadejale naravne ujme. 

Na raznovrstnost travišč vplivajo naravnogeografske razmere in 
način njihovega vzdrževanja. Tako negnojene travniške površine, ki 
tudi v Triglavskem narodnem parku postajajo vse redkejše, krasijo 
v pomladanskem in poletnem času številne kukavičevke, bolj znane 
kot ‘divje’ orhideje. Med njimi se pogosteje pojavljajo piramidasti 
pilovec in mačja ušesa. Poleg gnojenja jih ogroža tudi zaraščanje 
zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti. Zmerno suhe ekstenzivne 
travnike in senožeti prepoznamo tudi po drugih značilnih vrstah 
rastlin, kot so skalna glota, pokončna stoklasa, gredljasti luk, 
navadni klinček (kartavžar) in drobnolistni lan. 

Na zmerno intenzivnih travnikih, ki so po navadi gnojeni s hlevskim 
gnojem in do dvakrat na leto pokošeni, prevladujejo visoka pahovka, 
pasja trava, travniška kozja brada, navadna ivanjščica, navadni 
glavinec, navadno korenje, ptičja grašica in jajčasti repuš. 

Vrstna pestrost travniških površin z intenzivno kmetijsko rabo je 
osiromašena, saj se v pretežni meri pojavljajo le angleška ljuljka, 
plazeča detelja, navadni plešec in travniški mačji rep. 



       

4. Pikastocvetna kukavica (Orchis 
ustulata) raste na pustih suhih do 
vlažnih travnikih.

5. Napajalna korita in kali na pašnikih 
so pomembno zavetišče za dvoživke: 
pupke, paglavce žab in ličinke 
močeradov.

6. Navadni rman (Achillea 
millefolium) je stara zdravilna rastlina. 
Njeni listi se uporabljajo za hitrejše 
celjenje površinskih ran, posušeni 
cvetovi pa za čaj za urejanje prebave. 
Mlade liste lahko uporabimo tudi kot 
spomladansko zelenjavo.
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Zaradi osuševanja je vse manj tudi mokrotnih travnikov, kjer uspevajo 
na vlažno okolje prilagojene rastline, kot so modra stožka, rušnata 
masnica, zdravilna strašnica, brestovolistni oslad, močvirski svišč, 
kačja dresen in navadni čistec. 

2. zakaj je travišča pomembno ohranjati?

Travišča so za človeka pomembna kot vir preskrbe s hrano in 
zdravilnimi zelišči, so nepogrešljiva pri kroženju vode in hranilnih 
snovi ter ustvarjanju značilne podobe mozaične kulturne krajine. 
Hkrati na pobočjih preprečujejo erozijo, številnim vrstam rastlin in 
živali pa so edini primeren življenjski prostor.

Uporabne travniške rastline
Nekatere travniške rastline, kot so navadni rman, prava lakota, 
navadno korenje in navadna kumina, lahko uporabimo za popestritev 
prehrane in v zdravilne namene.

Čeprav je travnike in pašnike ustvaril človek v nuji po preskrbi 
s hrano, pa so ti tudi izrednega naravovarstvenega pomena. 
Z njihovim vzdrževanjem ohranjamo pester mozaik različnih 
življenjskih okolij, ki zagotavljajo obstoj vrstam rastlin in živali, 
vezanih na odprto pokrajino, hkrati pa so pomembni koridorji med 
posameznimi habitati. Travišča predstavljajo pomemben vir hrane 
za številne žuželke in tudi druge živalske vrste, kot so jelenjad, 
srnjad, netopirji in ptice. Zanimivo je bilo tudi opazovanje jerebice v 
Vojah nad Bohinjem. Čeprav je to vrsta, vezana na ravninske predele 
Slovenije, na območja žitnih polj z živimi mejami, se je v tem delu 
Triglavskega narodnega parka pojavljala na košenini, gnezdila pa v 
goščavi v tleh.

Kot dokaz o eni izmed uveljavljenih preteklih človekovih dejavnosti 
so travniki in pašniki tudi kulturnega in zgodovinskega pomena. 
Izjemna biotska pestrost, kulturni in zgodovinski pečat območij 
pa z opustitvijo paše ali košnje izginejo, saj taka travišča kaj hitro 
ponovno preraste gozd.



       

7. Travišča so pomemben prehranje-
valni habitat navadne postovke (Falco 
tinnunculus). 

8. Repaljščica (Saxicola rubetra) živi 
na rastiščih z visokimi steblikami, 
do dva metra visokimi zelnatimi 
rastlinami, od koder opreza za 
žuželkami. Za njeno ohranjanje je 
najprimernejša košnja travnika na 
vsake tri do štiri leta, lahko pa v tem 
času puščamo nepokošen le dva metra 
širok rob travnika.

9. Metuljnice sprejemajo dušik iz 
zraka in s tem izboljšajo kakovost 
prsti. Prav tako so pomembna hrana 
za nekatere vrste metuljev in njihove 
gosenice. Če jih želimo ohranjati v 
travni ruši, moramo biti pri gnojenju z 
dušikom (zlasti iz mineralnih gnojil ali 
gnojevke) zelo zmerni.
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3. kaj lahko storimo za ohranjanje vrstno pestrih 
travišč?

Vrstno bogata travišča ogrožajo predvsem: (pretirano) gnojenje 
in uporaba umetnih gnojil, dosejevanje s travnimi mešanicami, 
prepogosta, prezgodnja in napačna košnja, baliranje, neustrezna 
paša, neprimerno vzdrževanje travnih površin in zaraščanje zaradi 
opuščanja košnje ali paše.

Gnojenje
Za ohranjanje negnojenih travnikov lahko sami veliko naredimo 
že s tem, da vsaj manjšega dela travnika nikoli ne pognojimo in ga 
vsako leto ali vsaj vsakih nekaj let tudi pokosimo. 

V primeru gnojenja je najbolj primerna uporaba hlevskega gnoja, 
ki v tla vrača fosfor, kalij in mikroelemente ter povečuje količino 
pridelka. Seveda pa se z dognojevanjem spremeni vrstna sestava 
rastlin ter živali in marsikatere vrste izginejo. 

Pri pretiranem gnojenju se v mladi krmi nakopiči čezmerna količina 
surovih beljakovin ter večje količine nitrata, predvsem v jesenskem 
času. Slednji lahko v uveli silaži povzroči methemoglobinemijo v 
krvi krav, s čimer se poveča možnost poškodb organov in spontanih 
splavov. Pretiran vnos dušika lahko vodi v pomanjkanje nekaterih 
elementov v krmi, še posebno bakra, kobalta, selena, mangana 
in joda. Nasprotno pa se v mrvi kopiči kalij, s tem pa se zmanjša 
vsebnost magnezija in natrija. Krma, ki vsebuje zadosti natrija, je 
bolj okusna, zato jo živina več poje.

Uporaba travnih mešanic
Pri dosejevanju se izogibajmo uporabi komercialno pripravljenih 
travnih mešanic. S tem preprečujemo enostransko izčrpavanje 
zemlje, hkrati pa ohranjamo njihovo vrstno pestrost.

Košnja
Travnike je najprimerneje kositi enkrat do dvakrat letno, pri čemer 
naj bo prva košnja konec junija, ko večina rastlin dozori in odvrže 
semena. Površine mokrotnih travnikov, pomembnih za v travi 



      

10. Zaradi pretiranega gnojenja ali 
intenzivne paše se travna ruša rada 
‘zapleveli’ z nezaželenimi zelmi, kot so 
zlatice (Ranunculus sp.) (na sliki) ali 
kislice (Rumex sp.)

11. Največja pestrost rastlin se ohranja 
na negnojenih travnikih. Na takih 
travnikih uspeva tudi gorska narcisa, 
bedenica ali ključavnica (Narcissus 
poeticus subsp. radiiflorus). 

12. Velika vsebnost nitratov v travi je 
pri paši za krave manj problematična, 
saj je pojedo manj naenkrat kot pri 
krmljenju v hlevu.
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gnezdeče ptice (kot so kosec, repaljščica, prepelica), pa kosimo 
šele v drugi polovici julija, ko ptice že vzredijo svoj zarod. Tudi 
če določeno travišče kosimo občasno le na nekaj let, lahko s tem 
pripomoremo k ohranitvi nekaterih travniških vrst. Za varstvo 
živali, ki živijo na travniku, je priporočljivo tudi, da se travniško 
površino kosi v različnih časovnih obdobjih.

Košnjo izvajamo od sredine travnika proti robu, saj se tako lahko 
živali pravočasno umaknejo na nepokošene površine. Pri tem 
je pomembno, da pokošena površina ni podvržena prevelikemu 
izsuševanju in hkrati nudi primerno zavetje za žuželke. Zato kosimo 
vsaj 10 centimetrov nad tlemi.  

Shranjevanje pokošene trave
Tradicionalno so pokošeno travno krmo več dni sušili na tleh. V 
alpskem svetu, kjer je vreme tudi poleti precej nestanovitno, pa se 
je sušenje na kozolcih izkazalo kot najboljša rešitev. Pri taki obliki 
sušenja travne krme imajo rastline možnost za pospešeno zorenje 
in odmetavanje semen, kar prispeva k naravni obnovi travnikov in 
ohranja njihovo bogato vrstno sestavo.

Sodoben način shranjevanja pokošene trave, to je baliranje, v 
veliki meri preprečuje naravno vzdrževanje travnikov. Poleg velike 
količine plastike, ki se porabi za bale zaradi takojšnjega spravila, 
semena namreč ne uspejo dozoreti in se raztrositi. Naravovarstveno 
sprejemljiva je uporaba tako imenovanega suhega baliranja, kjer 
se trava v približno treh dneh posuši na tleh, preden jo stisnejo v 
bale, ki niso ovite v plastiko. Namen suhega baliranja je predvsem 
pridobitev dodatnega prostora na skednjih.

Paša
Tudi pri paši bodimo zmerni. Čezmerna obremenitev vodi v teptanje 
in ogolitev tal ter osiromašenje rastlinske združbe, saj na taki 
površini vztrajajo le nekatere trave ter za pašo neprimerne vrste, kot 
je kislica (ščavje). Predpisana največja dopustna obremenitev je 2,5 
glave goveje živine na hektar, za ohranjanje vrst in habitatov pa sta 
na hektarski površini sprejemljivi do največ dve kravi ali pet ovac.



       

13. Kozolec, primer ljudske 
arhitekture, značilne za slovensko 
podeželje.

14. Vse pogostejša uporaba bal.

15. Zaraščanje je eden od razlogov 
za izgubo travniških habitatov. S 
tem izginjajo tudi nekatere redke 
rastlinske in živalske vrste.
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Vzdrževanje travnih površin
Za zračenje in rahljanje tal je uveljavljeno brananje, vendar večina 
trav uspeva v čvrsti in trdi zemlji. S puljenjem mladih rastlinic in 
starih šopov se tako naredi več škode kot koristi.

Izogibajmo se požiganju travne ruše. Pri rastlinah namreč povzroča 
poškodbe rastnih vršičkov, ogenj pa prizadene za tla nepogrešljive 
organizme, kot so deževniki, glive in bakterije. Grmovnate rastline 
še vedno ostanejo, saj jih z ognjem ne uničimo popolnoma.

Pri uporabi strojnega mulčenja travnikov in pašnikov bodimo 
previdni. Tak način vzdrževanja travišč je pogosto neprimeren, saj 
so tla kmetijskih zemljišč v parku plitva in skeletna. V tleh se zato z 
mletjem in drobljenjem poveča količina peščenih delcev, taka tla pa 
so dovzetnejša tudi za sušo in erozijo.



          



                                                              

gozdni robovi,
gozdni otoki in

mejice

2. 



gozdni robovi,
gozdni otoki in
mejice

gozdni otoki,
robovi in
mejice

       

16. Gozdni rob, gozdni otok in mejica 
sooblikujejo kulturno krajino.

17. Iz plodov navadnega češmina 
(Berberis vulgaris) so včasih delali 
žganje ali kis. V Tolminskih Ravnah 
so čaj iz češminovih korenin in 
jagod uporabljali tudi za zdravljenje 
skorbuta. Z vitaminom C bogat je tudi 
sok iz svežih, zrelih češminovih jagod.

18. Za črni bezeg (Sambucus nigra) 
so značilna bela socvetja, iz katerih 
lahko pripravimo tradicionalno pijačo 
šabeso ali sirup, iz jagod pa lahko 
naredimo sok, sirup ali nekdaj slavno 
zdravilo za vse – terjak.
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1. značilnosti gozdnih robov, gozdnih otokov in mejic

Gozdni rob, gozdni otok in mejica so značilen del kulturne krajine in 
povezujejo ostale elemente med seboj. Po vrstni sestavi so si precej 
podobni, saj so vsi elementi del nekdaj večje sklenjene gozdnate 
površine. 

V Triglavskem narodnem parku so omenjeni elementi posledica 
načina kmetijske rabe. Na intenzivno obdelovanih površinah so redki, 
saj ‘omejujejo’ strojno obdelavo. Pojavljajo se zlasti na ekstenzivnih 
površinah, kjer se raba pogosto tudi opušča. Praviloma so to površine 
z omejujočimi naravnimi pogoji za kmetijsko rabo.

Mejico sestavlja do 10 metrov širok pas grmovja oziroma drevja v 
pretežno odprti kulturni krajini. Večinoma poteka ob mejah njivskih 
in travniških površin, vodotokih, cestah, kolovozih in melioracijskih 
kanalih. 

Gozdni rob je stik gozda z drugimi ekosistemi in je del prvotnega 
gozda ali gozdnega otoka. Oblikuje se lahko po naravni poti ali pod 
vplivom človeka. O naravnem gozdnem robu govorimo, ko se ta 
vzpostavi zaradi naravnih motenj, kot so požari in vetrolomi, ali ko 
se gozd širi do stičišča biotopov (vodotokov in močvirij), v katerih 
večja vlaga v tleh zavira pojavljanje sklenjene gozdnate površine. Pri 
nas se pogosteje pojavlja kulturno oblikovan gozdni rob, ki nastane 
zaradi sečnje za pridobivanje obdelovalnih površin ali je posledica 
sukcesije pri opuščanju kmetijske rabe. 

Gozdni otoki so manjše površine nekdaj večjega, enotnega gozdnega 
ekosistema, ki ponavadi leži med travniškimi ali obdelovalnimi 
površinami. Gradijo ga večinoma tiste drevesne vrste, ki so bile 
del nekdanjega gozda. Nasprotno so v mejicah in gozdnem robu 
še posebno bogato zastopana grmičevja. Njihovi plodovi so hrana 
živalim v mejici, prav tako pa mnoge lahko uporabimo kot dodatek 
k naši prehrani ali za izdelavo različnih predmetov. Poleti in jeseni 
lahko najdemo užitne plodove šipka, črnega bezga, črnega trna, 
gloga, leske, češmina in rumenega drena, pa tudi neužitne plodove 
brogovite, dobrovite, krhlike in zelo strupene trdoleske. Poleg 
omenjenih vrst srečamo nekatere ovijalke, kot sta navadni hmelj in 



     

19. Odrasli osebki admirala (Vanessa 
atalanta) se radi hranijo z nektarjem 
robid, kaline ali konjske grive.

20. Gozdne mlake so življenjski 
prostor za številne dvoživke.

21. Podlesek (Muscardinus 
avellanarius) živi samo v grmovni 
plasti gozda in v mejicah, kjer gnezdi 
in se hrani z žuželkami ter plodovi. 
Danes je zaradi izgube svojega 
naravnega okolja že marsikje v Evropi 
ogrožen.
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navadni srobot, posamična drevesa in različne rastline v podrasti, 
kot so velika kopriva, konjska griva, čemaž, šmarnice (solzice), 
mali zvonček, pomladanski veliki zvonček, ciklama in smrdljička. 
Velika kopriva je pomembna hrana za gosenice admirala, prav tako 
pa je pomemben vir hrane ličinkam dnevnega pavlinčka in malega 
koprivarja. Njihov nektar rad srka osatnik.

2. zakaj je gozdne robove, gozdne otoke in mejice 
pomembno ohranjati?

Gozdni robovi so prehodna območja, ki ležijo največkrat na stičišču 
s travišči. Zaradi t.i. robnega učinka imajo večjo pestrost, saj jih 
naseljujejo vrste obeh ekosistemov. Gozdni rob je pomemben 
kot življenjski prostor, vir hrane, pomembno vlogo pa naj bi imel 
tudi v evolucijskem razvoju nekaterih vrst. Z vidika biodiverzitete 
je pomembno ohranjati širok gozdni rob, v katerem so prisotni 
zeliščni, grmovni in drevesni sloj. Gozdni rob, gozdni otok in mejice 
živalim nudijo skrivališče, zatočišče, gnezdišče in hrano.

Pogostejši ptici gozdnega roba oziroma gozdnih otokov v Triglavskem 
narodnem parku sta kanja (mišar) in navadna postovka. Gozdni 
sestoji oziroma posamezna drevesa predstavljajo njun gnezditveni 
habitat, travniki pa prehranjevalni habitat. V mejicah gnezdijo 
predvsem rjavi srakoper, črnoglavka in druge penice. 

Gozdni robovi, gozdni otoki in mejice pozitivno vplivajo na 
kmetijske površine v neposredni bližini. Lahko zmanjšajo vpliv 
erozije, zaradi bolj vlažnih tal pa delno omilijo posledice poletnih 
suš na rastline. Zmanjšujejo škodljiv vpliv čezmernega gnojenja in 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter s tem pripomorejo k boljši 
kakovosti prsti in podtalnice. Prav tako omejujejo širjenje vonjav s 
sveže pognojenih površin.

V preteklosti so gozdni robovi, gozdni otoki in mejice človeku 
pomenili dragocen vir gradiva za kurjavo in za izdelovanje različnih 
premetov za domačo rabo ali prodajo. 

Uporabne rastline gozdnega roba in mejic
Srobot so nekdaj uporabljali za povezovanje sena, ki so ga nato 
nosili v dolino. Iz listov in skorje velikega jesena, listov lesnike ter 
plodov rdečega drena pa so izdelovali barvila.



      

22. Kanja (Buteo buteo) je v 
Triglavskem narodnem parku značilna 
prebivalka gozdnih robov in gozdnih 
otokov.

23. Rjavi srakoper (Lanius collurio) 
je pri nas dokaj pogosta ptica, ki 
gnezdi večinoma v mejicah. Predvsem 
zaradi izsekavanja mejic in prevelikega 
gnojenja travišč se njegova številčnost 
tudi pri nas zmanjšuje.

24. Tečaj pletenja košar v 
informacijskem središču Triglavska 
roža na Bledu.
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Številne lesne vrste, kot so gorski javor, beli gaber, leska, vrbe, 
divji kostanj in veliki jesen, so uporabljali za pletenje in izdelavo 
najrazličnejših izdelkov. Na Gorjušah so tako iz javorovega lesa 
izdelovali pipe. Iz mehkega lesa lipe so izdelovali žlice, pa tudi panje 
za čebele – kranjiče.

Češmin in brezo so uporabljali za metle. Iz leskovih, gabrovih in 
kostanjevih palic so na Gorenjskem in Tolminskem spletali gnojne 
koše. Lesko in veliki jesen so uporabljali za izdelavo škafov, po čemer 
je bil še posebno znan Bohinjski kot. Tudi rešeta in obroči sit so bili 
iz leskovih viter.

Za pletarstvo so uporabljali mlade poganjke vrb. Za obrezovanje 
sta najprimernejši bela vrba in beka. Iz njih so v Bohinju konec 19. 
stoletja pletli pisane jerbase, prav tako pa je bilo pletarstvo razvito 
na Bovškem. Navedena obrt je tudi pomembno prispevala k varstvu 
narave, saj so vzdrževane stare vrbe življenjski prostor številnih 
živali. Med njimi je tudi izjemno redek hrošč puščavnik. Njegovo 
izginjanje v Sloveniji je v veliki meri posledica odstranjevanja 
vegetacije z obrežij vodotokov, predvsem velikih in starih vrb, 
ter izginjanje visokodebelnih sadovnjakov, ki so značilni za našo 
tradicionalno kulturno krajino. V Triglavskem narodnem parku so 
ga našli v Zgornjem Posočju in v Bohinjskem kotu.

Žal je danes trg zasičen z izdelki iz tujih dežel. S tem umirajo 
naše tradicionalne obrti, izgubljajo se stara znanja in izginjajo 
naravovarstveno pomembni življenjski prostori, kakršni so tudi 
mejice.

3. kaj lahko storimo za ohranitev in oblikovanje 
gozdnega roba, gozdnih otokov in mejic?

Gozdni rob s pestro drevesno sestavo zagotavlja stabilnost notranjega 
sestoja. Pravilno vzdrževan gozdni rob je širok eno povprečno višino 
dreves, je stopničast in večslojen, v njem pa so drevesa različnih 
velikosti. Da gozdni rob ne postane vrzelast, ga je treba obnavljati. 
Najprimernejša je panjevska sečnja, to je posek šopov. S tem dosežemo 
gostejši grmovni sloj in nižje višine drevja. V bližini naselij zasadimo 
na gozdnem robu vrste, ki so bogate s sadeži, kot so višnja, jerebika, 



      

25. Grablje, izdelane iz treh vrst lesa: 
ročaj iz leskovega, čeljust iz bukovega 
in zobje iz gabrovega lesa.

26. Mejice, širše od dveh metrov, so 
izključene iz kmetijskih subvencij, 
zato jih kmetje pogosto posekajo.

27. Goloseki brežin vodotokov 
povečujejo nevarnost poplav in 
erozije ter negativno vplivajo na 
vodne organizme.
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mokovec. V gozdnem robu in otokih ohranjamo avtohtono sestavo 
drevesnih in grmovnih vrst in se izogibamo zasajevanju smreke. 
Ohranjamo tudi stara in odmrla drevesa, saj so pomembna gnezdišča 
za duplarje. Gozdarskih ukrepov ne izvajamo v gnezditvenem času 
ptic.

Vzdrževanje mejic izvajamo s pomlajevanjem s sečnjo na panj na 
vsakih 10 do 15 let. Pri tem pazimo, da to počnemo v obdobju od 
oktobra do konca januarja, ko se živali ne razmnožujejo ali selijo 
(ptice). Posekamo le do eno tretjino mejice, tako da je preostali del 
na razpolago in se vanj lahko zatečejo živali. Grmičevja s plodovi 
in posamezna drevesa, zlasti jerebiko, mokovec, gaber, lipo, veliki 
jesen, maklen in divji kostanj, je priporočljivo pustiti.

Danes mejice ogrožajo predvsem: nevključenost v grafične enote 
rabe kmetijskega gospodarstva, komasacije, nepravilno vzdrževanje 
brežin vodotokov in odlaganje odpadkov in nevarnih snovi.

Nevključenost mejic v grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva
Trenutno predpisi na področju kmetijstva niso naklonjeni ohranjanju 
mejic. Mejice se v grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva, 
t. i. GERK-e, lahko vključujejo le, če so pri tleh široke največ dva 
metra oziroma štiri metre. V nasprotnem primeru se iz GERK-ov 
izključijo. Glede na to, da so GERK-i pogoj za pridobitev kmetijskih 
subvencij, taka pravila spodbujajo kmete k sekanju mejic. 

Nepravilno vzdrževanje brežin vodotokov
Z ohranjanjem in vzdrževanjem obvodne vegetacije se zagotavlja 
stabilna struga potoka, hkrati pa obrežna vegetacija omogoča 
življenje in zaščito številnim vrstam živali, ki so vezane na vodni ali 
obvodni prostor.

Odlaganje odpadkov in strupenih snovi
Poskrbimo za to, da mejice, gozdni otoki in robovi ne postanejo kraj 
za odlaganje različnih odpadkov. Vse prepogosto se v njih znajdejo 
tudi azbestne plošče in vreče ali posode z ostanki fitofarmacevtskih 
sredstev. Slednja lahko sčasoma pronicajo v tla in onesnažujejo 
podtalnico.
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28. Visokodebelni sadovnjak – eden 
najbolj žlahtnih elementov kulturne 
krajine.

29. V Triglavskem narodnem 
parku in okolici so hruške ena od 
najpogostejših vrst visokih sadnih 
dreves.

30. Travniški ali senožetni sadovnjaki 
so namenjeni tudi paši.
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1. značilnosti sadovnjakov

Sadovnjak je nasad dreves ali grmičevja, ki ga je vzpostavil človek z 
namenom pridelave sadja in oreškov. H gojenju sadja je v 18. stoletju 
pomembno prispevala Marija Terezija, ki je vpeljala zasajanje drevja 
ob cestah, po ustnem izročilu zato, da bi imeli popotniki dovolj 
hrane. Spodbujala je gojenje hrušk, da ljudje pozimi ne bi trpeli 
lakote. K razširjanju gojenja sadja pri nas je s promocijo, nasveti in 
zgledom pomembno vplivala tudi duhovščina, tako da se je v 19. 
stoletju sadjarstvo precej okrepilo. 

V 30. letih dvajsetega stoletja je k nam preko Madžarske prišla 
žuželka ameriški kapar, ki je tako močno prizadel sadno drevje, da 
je izvoz jabolk in hrušk zaustavil do konca 80-ih let.

Travniški ali senožetni sadovnjaki so ekstenzivni nasadi pogosto 
visokodebelnega sadnega drevja, ki je po površini sajen redkeje, saj 
na enem hektaru raste le od 50 do 200 dreves. Praviloma v takih 
nasadih najdemo več vrst sadnega drevja, poleg pridobivanja sadja 
pa je prostor namenjen tudi za pašo živine ali košnjo trave. Med 
pogosteje zastopanimi starimi sadnimi vrstami na Gorenjskem so 
jablane, hruške, češnje, slive in orehi. V zadnjem času jih je vse manj, 
saj stare sorte nadomeščajo z novimi, nižjimi in občutljivejšimi 
sortami, ki zahtevajo intenzivnejšo nego. Površine intenzivnih 
sadovnjakov največkrat prepoznamo po nasadih ene sadne vrste, 
ki so sajena v ravnih vrstah, pridelava pa je usmerjena v čim večjo 
proizvodnjo sadja.

V Triglavskem narodnem parku se travniški sadovnjaki pojavljajo 
v neposredni bližini bivališč. V letu 2011 je bilo teh sadovnjakov za 
približno 36 hektarov, vendar se iz leta v leto vse bolj opuščajo. S tem 
izgubljamo stare tradicionalne sorte sadnega drevja ter možnost 
pridelave in trženja kakovostnih izdelkov. Travniških sadovnjakov 
ne nadomeščajo intenzivni nasadi, saj slednji poraščajo samo 0,3 
hektara površine parka.



      

31. Veliki detel (Dendrocopus major) 
je naša pogosta celoletna vrsta. Za 
gnezdenje izteše duplo, ki ga kasneje 
rade naselijo druge vrste ptic.

32. Smrdokavra (Upupa epops) se 
prehranjuje z velikimi žuželkami, kot 
je bramor. Z vse pogostejšimi nasadi 
intenzivnih sadovnjakov in posledično 
pomanjkanjem dupel in primerne 
hrane izgublja svoj življenjski prostor.  

33. Veliko sinico (Parus major) ločimo 
od drugih sinic po črni črti na sredini 
rumenega trebuščka. Je pogosta, 
vsejeda prebivalka sadovnjakov.
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2. zakaj je sadovnjake pomembno ohranjati?

Kot nepogrešljiva kulturna značilnost v mozaični slovenski pokrajini 
imajo klasični travniški sadovnjaki tudi pomembno mesto pri 
ohranjanju narave. V sadovnjakih lahko najdemo številne koristne 
žuželke, kot so dvopikčasta in sedempikčasta polonica, navadna 
tenčičarica, navadna zimska trepetavka in osica najezdnica. Koristne 
so predvsem zato, ker plenijo škodljive žuželke in druge nevretenčarje. 
Med hrošči je tudi že navedeni ogroženi puščavnik, za katerega so 
sadna drevesa poleg vrb eno od najpomembnejših življenjskih okolij.

V sadovnjakih prebivajo tudi številne vrste ptic, kjer se hranijo s 
sadjem, z žuželkami in drugimi manjšimi živalmi. Zelena žolna in 
veliki detel si sama izdolbeta dupla, v njuna opuščena gnezda pa 
se lahko naselijo smrdokavra, vijeglavka, pogorelček, brglez, škorec, 
poljski vrabec ter različne vrste sinic, na primer menišček, plavček 
ter velika in močvirska sinica. Dupla lahko zasedejo tudi nekatere 
vrste netopirjev, številne vrste žuželk in drugih nevretenčarjev.

V sadovnjakih si mesto za gnezdenje najdejo še brinovka, carar, 
kratkoprsti plezalček, rjavi srakoper, sraka, ščinkavec, grilček, lišček 
in dlesk. Reden obiskovalec sadovnjakov je tudi kos. 

Travniški oziroma visokodebelni sadovnjaki imajo še številne 
druge prednosti. Zaradi večje vlage in sence v njihovi neposredni 
bližini ustvarjajo posebne mikroklimatske razmere. Na strmejših 
zemljiščih preprečujejo odnašanje prsti, hkrati pa ustvarjajo blag 
prehod med gozdom in travnikom oziroma med njivskimi in 
pozidanimi površinami. 

Sadovnjaki imajo estetsko vlogo v pokrajini in vplivajo na njeno 
členjenost ter hkrati povečujejo turistično privlačnost kraja. 
Neškropljeni sadovnjaki omogočajo preživetje številnim žuželkam 
v krošnji in deblu, njihovim plenilcem, pa tudi živalim v tleh. Trava 
pod takimi drevesi je primerna za krmo ali pašo. Sadje lahko zaradi 
ekološke pridelave doseže večjo vrednost na trgu in se vključi v 
lokalno turistično ponudbo.



      

34. Stare sorte jabolk, kot so beličnik, 
bobovec, carjevič, krivopecelj, 
goriška sevka ali gorenjska voščenka, 
so nepogrešljive v visokodebelnih 
sadovnjakih. Prav tako hruške tepke 
in moštnice, češplje, slive, orehi in 
češnje.

35. Čebelarstvo je tradicionalna 
obrt, zelo pomembna za opraševanje 
sadnega drevja. Različni izdelki čebel 
(med, propolis, vosek) pa so imeli 
že od nekdaj pomembno vlogo v 
domačem gospodinjstvu.

36. Stare sorte jabolk in hrušk 
ter drugega sadja so primerne za 
sprotno porabo (sveže, v sladicah), 
skladiščenje za zimo ali za sušenje. 
Iz njih lahko naredimo najrazličnejše 
izdelke: sok, kis, mošt, žganje ali 
marmelado.
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3. kaj lahko storimo za ohranitev sadovnjakov?

Travniške sadovnjake ogroža opuščanje in nevzdrževanje obstoječih 
nasadov in nadomeščanje z intenzivnimi nasadi. Za ohranjanje 
obstoječih ekstenzivnih nasadov in njihovo ponovno vzpostavitev 
so namenjene državne subvencije.

Opuščanje in nevzdrževanje obstoječih nasadov
Z oživitveno rezjo na vsaj vsaki dve leti omogočamo boljšo 
presvetljenost krošenj, razvijejo pa se novi, kakovostnejši brsti. Pri 
nekaterih vrstah, ki imajo že naravno lepo oblikovano krošnjo, na 
primer orehu, obrezovanje ni potrebno. 

Nadomeščanje z intenzivnimi nasadi
V intenzivnih nasadih so drevesa posajena zelo na gosto, močno so 
obrezana, gnojena in škropljena tudi do 25-krat na leto. Preobilna 
vsakoletna rodnost jih tako izčrpa, da živijo le kakih 10 let. Tudi tla 
so zastrupljena, zato trave ne moremo uporabljati za krmo, uničujoč 
pa je tudi vpliv na druge vrste. Če se lastniki ne držijo priporočil za 
škropljenje (zvečer ali zgodaj zjutraj), so posledice za opraševalce 
teh dreves lahko pogubne, ptice pa nimajo ne dupel ne primerne 
višine za pripravo svojih gnezd. Prav tako se delež pesticidov in 
gnojil spira v podtalnico. 

Nasprotno od intenzivnih nasadov pa visokodebelni sadovnjaki 
obrodijo izmenično, vsako drugo leto ali na vsakih nekaj let, pri tem 
pa doživijo starost tudi do več kot sto let. Na enem, z oživitveno 
rezjo vzdrževanem drevesu visokodebelne jablane lahko v sezoni 
pridelamo tudi do 300 kg sadja, sicer pa do 150 kg. 

Stare sorte sadnih dreves so ponavadi prilagojene na lokalne 
podnebne razmere, hkrati pa predstavljajo pomembno zalogo 
genskega materiala, ki bi bil ob opustitvi gojenja za vedno izgubljen.  
Te sorte predstavljajo tudi osnovo za vzgojo novih sort.
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37. Med pogostejše pridelke njiv in 
vrtov v Triglavskem narodnem parku 
in okolici spadajo fižol, čebula, koruza 
in krompir. 

38. Predvsem na vrtovih, od katerih 
nismo finančno odvisni in nam 
prinašajo veliko veselja, bi si lahko 
vzeli čas in skušali delovati v skladu z 
naravnimi zakonitostmi. 

39. Tla na vrtovih in  njivah 
so pogosto gola in s tem bolj 
izpostavljena eroziji ter izpiranju 
gnojil in škodljivih snovi v podtalnico. 
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1. značilnosti vrtov in njiv

Njiva ali vrt je površina, ki jo orjemo ali kako drugače obdelujemo 
in človeku omogoča pridelavo osnovnih živil. Sem spada tudi 
zemljišče v prahi. Med obdelovalne površine uvrščamo še zemljišče, 
ki je začasno zasejano s travo ali drugimi krmnimi rastlinami (za 
obdobje manj kot pet let) in se uporablja za košnjo ali pašo večkrat 
na leto. Če je površina porasla s travno rušo in ni preorana v obdobju 
pet ali več let, jo uvrstimo v trajni travnik.

Na obdelovalnih površinah pridelujemo enoletne ali večletne 
kmetijske rastline, kot so žita, krompir, krmne rastline, oljnice, 
predivnice, sladkorno peso, zelenjadnice, vrtnine, okrasne rastline, 
zelišča, jagode in drugo. Prav tako se na njivah prideluje krma za 
domače živali, kot sta koruza in krmna pesa.

Večino njiv in vrtov v Triglavskem narodnem parku so ljudje opustili 
v obdobju po drugi svetovni vojni. Vzrok je predvsem v zmanjšanju 
potrebe po samooskrbi zaradi zaposlovanja v industriji. Še pred 
desetletjem je bilo v parku skoraj 100 hektarov njiv, v letu 2011 pa 
le še desetina. Najdemo jih predvsem v bližini naselij kot vrtove za 
lastno pridelavo. Trend opuščanja kmetijskih površin se še nadaljuje.

2. zakaj je vrtove in njive pomembno ohranjati?

Vrtovi in njive imajo največjo korist za človeka samega, kljub temu 
pa si na njivi in vrtu najdejo dom številne živali. Čeprav nekatere 
obravnavamo kot koristne in druge kot škodljive, se ob ustreznih 
pogojih med njimi splete prehranska mreža, ki uravnava številčnost 
obojih, zato škoda na pridelkih ni prevelika. 

Pomembni opraševalci rastlin na vrtu so čebele, čmrlji ter dnevni in 
nočni metulji. Privabljajo jih predvsem žajbelj, boreč, meta, dvoletni 
svetlin, lučniki in drugo. Lastovičarja privabijo kobulnice, kot so 
navadno korenje, janež in peteršilj, saj se z njimi hranijo njegove 
gosenice. 

Zaraščajoča in počivajoča njiva ali travnik sta kraja, kjer se lahko 
v miru razvijajo velike žuželke, kot so nekatere vrste kobilic. Te so 
pomembna hrana za ogrožene ptice, na primer smrdokavro.



      

40. Z uporabo kompostnika si 
lahko sami pridelamo humus. Med 
gospodinjstvom in vrtom tako poteka 
idealno kroženje hranil.

41. Izločki deževnikov (glistine) 
vsebujejo petkrat več dušika, dvakrat 
več kalcija, trikrat več magnezija, 
sedemkrat več fosforja in enajstkrat 
več kalija kot zemlja, v kateri delujejo.

42. Organska gnojila so primernejša 
od mineralnih.
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3. kako vzdrževati vrtove in njive?

Gnojenje vrta in njivskih površin
Prednost gnojenja z organskimi gnojili (kompost, uležan hlevski 
gnoj, iztrebki kokoši in svinj, rastlinski odpad in podobno) je poleg 
počasnejšega sproščanja hranil kot pri gnojenju z mineralnimi gnojili 
tudi večja vsebnost humusa (razpadlih organskih ostankov).

Pozitivni učinki humusa na tla so: zaradi zračnih delcev (t. i. biopore) 
ima prst večjo sposobnost zadrževanja rastlinam dostopne vode; tla 
so bolj rahla, zato korenine rastlin bolje rastejo, hkrati pa je tudi 
obdelava tal lažja; talna struktura je obstojnejša, zato ne pride do 
površinske zaskorjenosti tal; voda se bolje absorbira, s tem pa se 
preprečuje tudi erozija; tla lahko vežejo več hranil (imajo večjo 
adsorpcijsko kapaciteto); tla so bolj odporna proti zakisanju in 
zaslanjevanju (imajo večjo pufrsko sposobnost); tla naseljuje več 
mikro- in makroorganizmov, zato je razgradnja organskih snovi 
in ostankov organskih kemikalij hitrejša ter dostopnost rastlinskih 
hranil boljša; večja sposobnost filtracije snovi in preprečevanje 
onesnaženja podtalnice.

V primeru prevelike količine humusa prihaja do izgube hranil 
(predvsem dušika zaradi preveč intenzivne mineralizacije). To je 
problematično zlasti v času, ko ni rastlinske odeje, saj se presežek 
spira v podtalnico in jo onesnažuje v obliki nitratov, v ozračje pa 
se ob anoksičnih razmerah v prsti sprošča smejalni plin (N2O), ki 
uničuje ozon.

Najprimernejše je gnojenje z naravnimi gnojili, saj gnojenje z 
umetnimi gnojili pogosto zakisa tla, zato jih je treba še apniti. 
Apnenje z razdrobljenim apnencem je veliko boljše (čeprav tudi 
zahteva previdnost) kot apnenje z apnom, saj deluje bolj postopno 
in dolgotrajno. Apno (CaO) je namreč zelo agresivno za organizme 
v tleh (deževnike in korenine rastlin). 



      

43. Luže na poljski poti so pomemben 
vir vode za živali, predvsem dvoživke, 
ptice in metulje. Slednji tu srkajo tudi 
raztopljene rudninske snovi.

44. Poljski škrjanec (Alauda 
arvensis) gnezdi na njivah okopavin 
in žitnih poljih z ozarami (travnat 
svet ob koncih njiv). Ogrožata 
ga monokulturno poljedelstvo in 
intenzivno obdelovanje površin.

45. Poljska voluharica (Microtus 
arvalis) posega predvsem po 
podzemnih delih korenja, radiča, 
solate, peteršilja, krompirja in drugih 
sort zelenjave ter sadnega drevja.
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Zmanjševanje sortne pestrosti in izginjanje nekaterih tradicionalnih 
plevelov
Zaradi monokulturnega in intenzivnega kmetijstva se zmanjšuje 
pestrost žit in različnih sort zelenjave. Vse pogosteje se gojijo le 
tiste, ki jih proizvedejo in propagirajo multinacionalke. Tako si taka 
podjetja ne zagotovijo dobička le od prodaje gensko spremenjenih 
sort, ampak tudi od prodaje herbicidov. Ti so ponavadi namenjeni 
za določeno sorto in ob njegovi uporabi izgine vsaka rastlinska 
vrsta, razen dotične. S tem se bistveno zmanjša pestrost kmetijskih 
kultur in genskega materiala, kmet pa postane odvisen od kupovanja 
semen teh rastlin in s tem vedno manj samozadosten. Še sredi 19. 
stoletja so sejali 90 vrst žit, kar je v primerjavi z današnjim stanjem 
zadosten razlog za zaskrbljenost. Zaradi uporabe herbicidov je z 
naših polj izginila tudi večina plevelov. 

Deževniki in krti izboljšujejo strukturo in kakovost prsti (rahljanje, 
zračenje, vnašanje hranil). Če najdemo na vrtu krta, imamo gotovo 
tudi dovolj deževnikov, saj so ti njegova glavna hrana. Deževnikom 
škodujejo pripravki na osnovi bakra, ker uničujejo njihovo prebavno 
floro.

Kako omejiti voluharja? 
Najbolj učinkovito je, če privabimo njegove naravne sovražnike – 
kanjo, skobca ali postovko. V ta namen ujedam postavimo vsaj 3 
metre visoko prečko v obliki črke T. Z nje bodo oprezali za malimi 
sesalci na našem vrtu. Eden izmed njihovih plenilcev je tudi 
podlasica. Če ji zagotovimo kup kamenja, si ga bo morda izbrala za 
prebivališče. Tudi domača mačka je lahko dober lovec.

Ali gojite invazivne rastline?
Pogosto na naših vrtovih gojimo rastline z drugih kontinentov 
in drugih fitogeografskih območij, ki se nenadzorovano širijo v 
naravno okolje. Te pri nas pogosto nimajo naravnih sovražnikov, 
zato se lahko širijo ter izpodrivajo naše avtohtone vrste. Take vrste so 
invazivne in jih je v Triglavskem narodnem parku tudi prepovedano 
gojiti. Najpogosteje se v parku pojavljajo kanadska in orjaška zlata 
rozga, deljenolistna rudbekija, japonski dresnik in druge.



       

46. Zaradi škropljenja so tudi poljski 
pleveli vse redkejši. Na sliki: poljski 
mak (Papaver rhoeas) in plavica 
(Centaurea cyanus). 

47. Najpogostejše tujerodne rastline 
v Triglavskem narodnem parku 
so enoletna suholetnica (Erigeron 
annuus), japonski dresnik (Fallopia 
japonica) in zlata rozga (Solidago sp.) 
(na sliki).

48. Topinambur (Helianthus 
tuberosus) je pogost ubežnik z vrtov.
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Tudi topinambur spada med tujerodne vrste. Izvira iz Severne 
Amerike, ima pa užitne in okusne koreninske gomolje. Pri gojenju 
vrste na vrtu je potrebna velika previdnost, da nam rastline ne 
uidejo izpod nadzora.
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49. Zaradi izginjanja strukturno 
bogatih gozdnih površin se je vse več 
živalskih vrst listnatih in mešanih 
gozdov prilagodilo na življenje v 
bližini človekovih bivališč.

50. Deloma lahko pomanjkanje 
naravnih dupel zaradi človekovih 
posegov v gozdne ekosisteme 
(odstranjevanje bolnih in odmrlih 
dreves) nadomestimo z gnezdilnicami.

51. Kmečka lastovka (Hirundo 
rustica) si gnezdo zgradi pod napušči, 
v hlevih in hišah. Vsako leto se vrača 
na isti kraj in pogosto obnovi staro 
gnezdo, par pa neredko ostane skupaj 
vse življenje. 
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1. v kakšnih objektih se pojavljajo živalske vrste? 

Nekatere živalske vrste so se prilagodile na življenje v bližini 
človekovih bivališč, kjer jim različni stanovanjski in gospodarski 
objekti, mostovi in cerkve nudijo mesta za gnezdenje, prezimovanje 
in zatočišče. Vrste, kot so pozni, dolgokrili in navadni netopir, so 
postale od njih skorajda povsem odvisne. Razlog za to je v izginjanju 
strukturno bogatih listopadnih gozdov z odmrlimi drevesi, kar je 
za nekatere vrste zmanjšalo prvotni življenjski prostor. Netopirji so 
tako izgubili primerna zatočišča (dupla) in plen – žuželke, ki jih je v 
takih gozdovih precej več kot v monotonih gospodarskih gozdovih. 

Netopirji v jamah ali hladnejših predelih zgradb preživijo zimo 
(hibernirajo), spomladi pa se preselijo v poletna zatočišča, kot so 
podstrešja stavb in zvoniki cerkva. Tam si pogosto ustvarijo porodniške 
kolonije, za sabo pa puščajo večje količine gvana (iztrebkov), ki je 
izredno kakovostno gnojilo, saj vsebuje veliko dušika in fosforja, 
hkrati pa deluje proti plesnim in glistam.  

Tudi nekatere ptice so se zaradi možnosti gnezdenja in razpoložljivosti 
hrane prilagodile življenju v človekovih bivališčih. Mestno lastovko, 
tudi gnezdilko v skalnatih stenah do 2000 metrov, še dokaj pogosto 
vidimo v naseljih. Gnezdi v kolonijah na zunanji strani stavb, 
največkrat tik pod streho. V primerjavi z njo si kmečka lastovka 
naredi gnezdo na notranji strani stavbe, hleva ali skednja. V naseljih 
večkrat vidimo tudi šmarnico, ki pogosto gnezdi pod streho stavbe 
ali kozolca. Prav tako se je kavka, prvotno gnezdilka v opuščenih 
duplih žoln v listnatih in mešanih gozdovih, prilagodila gnezdenju 
v stavbah.
 
V ostrešju stavb si najdejo zimska zavetišča tudi metulji, kot sta 
dnevni pavlinček in velerilec, naletimo pa lahko tudi na polhe in 
gnezda sršenov.
 
Danes je v Triglavskem narodnem parku 33 naselij, ki so se razvila na 
območjih, primernih za kmetijsko dejavnost. Ležijo na nadmorski 
višini med 250 in 1350 metri, prevladujejo pa razložena naselja, 
zaselki in samotne kmetije. Kmetijski in stanovanjski objekti zaradi 
načina obnove in gradnje postajajo vse manj primeren življenjski 
prostor za živali, med katerimi so tudi redke in ogrožene vrste. 



      

52. Cerkev sv. Marjete v Jereki s svojo 
okolico velja kot ohranitveno območje 
za malega podkovnjaka (Rhinolophus 
hipposideros) pod okriljem Nature 
2000. 

53. Zasenčene svetilke v manjši meri 
vplivajo na aktivnost nočnih živali, 
nam pa omogočajo dovolj temno nebo 
za astronomska opazovanja.

54. Beloprsi jež (Erinaceus concolor) 
se najraje zadržuje na območjih 
gozdnih robov in mejic. Občasno ga 
lahko srečamo tudi v bližini človeških 
naselij, kjer si na vrtovih išče hrano in 
si v hladnih mesecih poišče zatočišče.
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2. kako omogočati sobivanje? 

Svetlobno onesnaževanje je vnos umetne svetlobe v okolje, ki 
poveča njegovo naravno osvetljenost. Povečuje ga predvsem 
uporaba nezasenčenih svetilk, ki svetijo v vse smeri, njihov vpliv pa 
sega tudi po več kilometrov daleč. Osvetljevanje cerkva in uporaba 
uličnih svetilk negativno vpliva na mnoge nočno aktivne žuželke 
(nočne metulje, nekateri hrošče, dvokrilce in enodnevnice). Te si 
pri orientaciji pomagajo z luno, svetilke pa jih pogosto zavedejo. 
Nekatere na taki svetlobi otrpnejo in prenehajo z aktivnostjo, druge 
pa krožijo okrog vira svetlobe ali končajo v pokrovih svetilk in so 
lažji plen plenilcev. To v končni fazi vodi v porušena razmerja med 
plenom in plenilcem.

Netopirji zaradi moteče osvetljenosti izletavajo iz svojih bivališč 
kasneje, s tem pa zamudijo višek žuželk ob mraku. Če objekt 
kljub temu na vsak način želimo osvetljevati, se skušajmo izogniti 
neposrednemu osvetljevanju izletnih lin netopirjev.

Pri osvetljevanju ulic je priporočljiva uporaba popolnoma zasenčenih 
svetilk. To je svetilka z ničodstotnim deležem svetlobnega toka nad 
vodoravnico. Poudarjen ima rumeni in rdeči spekter svetlobe, ne 
vsebuje pa UV-spektra. Je neprodušno zaprta, tako da se žuželke ne 
morejo ujeti vanjo.

Obnavljanje stavb v času gnezdenja ptic in porodniških kolonij 
netopirjev je ena največjih groženj za te živalske skupine. Zato naj 
za nemoteno gnezdenje oziroma kotenje in razvoj mladičev prenove 
potekajo zunaj kritičnega spomladansko-poletnega časa. Odprtin, 
ki jih uporabljajo netopirji za priletavanje v zatočišča, po obnovi ne 
zapiramo. Za netopirje pa so lahko nevarne dodatne odprtine, ki 
povečujejo presvetljenost in prepih prostora ter uporaba strupenih 
zaščitnih sredstev za les, ki pridejo v stik z netopirji.
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