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VPLIV ORIENTACIJSKEGA TEKA NA OKOLJE
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava vpliv orientacijskega teka na okolje. Za izvedbo tekmovanj in
treningov ni potrebna izgradnja nove infrastrukture, saj se dejavnosti izvajajo v obstoječem,
pretežno naravnem okolju. Kljub temu prihaja do razmeroma kratkotrajnih vplivov na
okolje. Od različnih dejavnikov je odvisno, kako velike bodo spremembe določene sestavine
okolja in kako hitro bo njeno okrevanje. Na podlagi obstoječih monitoringov s tega področja,
je bil oblikovan lasten metodološki pristop za monitoring vpliva na okolje. Preizkušen je bil
z opazovanjem vpliva mednarodnega tekmovanja v orientacijskem teku OO.Cup 2007 na
različno ranljiva območja Velike planine in Zgornje Savinjske doline. Opisan je potek,
rezultati na izbranih lokacijah in podani zaključki za posamezne sestavine okolja.
Predstavljeni so tudi nekateri predlogi za okolju bolj prijazno izvedbo tekmovanj v
orientacijskem teku.
Ključne besede: varstvo okolja, orientacijski tek, vpliv na okolje, monitoring, Velika planina,
Zgornja Savinjska dolina

THE IMPACT OF ORIENTEERING ON THE ENVIRONMENT
Abstract
The thesis examines the impact of orienteering on the environment. Since orienteering
activities take place within the existing, predominantly natural environment, construction of
additional infrastructure is not required. However, there are certain, although relatively brief,
effects on the environment that necessarily take place. The extent of these changes, as well
as the time needed for their recovery, depends upon a number of factors. Using the alreadyexisting monitoring studies of orienteering activities as the basis, the author has designed his
own methodological approach for the monitoring of the impact on the environment. It was
tested by observing the environmental impact during the OO.Cup 2007 International
Orienteering Competition in variously sensitive areas in Velika Planina and in the Upper
Savinja Valley. Described are the process and results at selected locations. Conclusions are
presented for individual segments of the environment. The thesis also presents suggestions
for the realization of orienteering competitions that will be more environmentally friendly.
Key Words: environmental protection, orienteering, the impact on the environment,
monitoring, Velika Planina, Upper Savinja Valley
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Razlaga uporabljenih izrazov

Tekmovalno območje je območje, na katerem poteka tekmovanje v orientacijskem teku.
Omejuje ga obseg karte, ki je uporabljena za tekmovanje. Tekmovalni center je lahko izven
tekmovalnega območja.
Tekmovalni center je mesto, kjer so tekmovalcem na voljo bistvene informacije, potekajo
prijave, prevzem morebitnih štartnih številk in drugega materiala za tekmovalce ter ostale
podobne aktivnosti. Tekmovalni center se lahko nahaja znotraj tekmovalnega območja
(ponavadi na isti lokaciji kot cilj) ali pa je na povsem drugem mestu, kjer je na voljo ustrezna
infrastruktura.
Udeleženci tekmovanj v orientacijskem teku so v večini primerov označeni zgolj kot
tekmovalci. Kadar iz teksta ni povsem razvidno, ali gre za tekmovalce v orientacijskem teku
ali katerem drugem športu, so prvi označeni kot orientacisti.
Kadar je izraz lokacija uporabljen v zvezi z opazovanjem vpliva ali sprememb stanja na
določenem mestu (območju), se ta vedno nanaša na mesto opazovanja.
Sestavine okolja so skupek najrazličnejših biotskih in abiotskih členov okolja, ki
zaznamujejo določeno obravnavano lokacijo. Kadar je obravnavan določen člen okolja, ni
opredeljen kot biotski ali abiotski člen okolja, temveč zgolj kot sestavina okolja.
Izraz tla ni uporabljen kot sopomenka za prst, temveč kot oznaka stične površine med
atmosfero in litosfero. Po njej se orientacist giblje, nanjo vrši primarni vpliv in zato lahko
pride do spremembe tal. V kolikor sled ni vidna le na stični površini, temveč gre za očiten
vpliv na pedosfero in spremembe v njej, je uporabljen izraz prst oziroma spremembe prsti.

1 UVOD
1.1 Namen in cilji diplomske naloge
Orientacijski tek je v Sloveniji razmeroma mlada, ne preveč poznana in, kar se tiče števila
tekmovalcev, majhna športna panoga. Večina dejavnosti, tako treningov kot tekmovanj, se
odvija v naravnem okolju, le manjši del pa v urbanih središčih.
Glede na majhno število ljudi, ki se v Sloveniji ukvarja s tem športom, ter na ugodne
naravne danosti Slovenije (še vedno razmeroma velike površine naravnega okolja), bi lahko
predvidevali, da ob spoštovanju zakonskih in drugih praktičnih omejitev do omembe
vrednega vpliva na okolje ne bi smelo priti.
Ravno zaradi velike raznovrstnosti slovenske narave, ki je tudi s tehničnega vidika pogosto
zelo zanimiva za orientacijski tek, prihaja k nam na treninge in nekatera večja tekmovanja
tudi veliko število tujcev. Tako so že stalnica nekatera večdnevna tekmovanja, kjer vsak dan
nastopa tudi od približno 700 do 1700 tekmovalcev. Ob upoštevanju potrebe po prevozu do
kraja tekmovanja, nastanitvi, sanitarnih potreb tekmovalcev, dodatnih aktivnostih in seveda
udeležbe na samem tekmovanju, pa to že predstavlja določeno obremenitev za okolje.
Namen naloge je na podlagi izvedenega monitoringa na območju Velike planine in Zgornje
Savinjske doline evidentirati možna področja neposrednega in posrednega vpliva
orientacijskega teka na okolje. Ob tem bomo poskušali ovrednotiti, ali gre dejansko za vpliv,
ki bi na evidentiranem področju lahko povzročil trajne spremembe. Na podlagi pridobljenih
izkušenj bodo predlagani nekateri metodološki pristopi za nadaljnja podobna opazovanja.
Hkrati bodo izpostavljene nekatere možne rešitve za organizatorje bodočih tekmovanj, ki bi
že vnaprej zmanjšale vpliv na okolje na minimalno raven.
1.2 Delovna hipoteza
Osnovo za postavitev delovne hipoteze predstavljajo dosedanje raziskave vpliva
orientacijskega teka na okolje, opisane v dostopni literaturi, ter lastno poznavanje okoljsko
problematičnih področij pri izvedbi tekmovanj.
Delovna hipoteza:
Spremembe, ki jih povzroči tekmovanje v orientacijskem teku, so kratkotrajne narave.
Zato pričakujem, da se bo morebitna spremenjena opazovana lokacija, povrnila v
izhodiščno stanje, morebitne manjše nepovratne spremembe pa ne bodo imele
bistvenega vpliva na lokalni ekosistem, še manj pa širše.
1.3 Metodologija
Pri izdelavi diplomske naloge je bil uporabljen pokrajinskoekološki model, pri katerem gre
za proučevanje vplivov orientacijskega teka na posamezne pokrajinotvorne sestavine,
predvsem pa obseg in intenzivnost okoljskih učinkov glede na občutljivost okolja in
posameznih sestavin.
Na začetku je bila večina časa namenjena pregledu obstoječe literature. Dalo bi se jo
razdeliti v dva sklopa. Prvi predstavljajo študije dosedanjih raziskav vpliva orientacijskega
teka na okolje, medtem ko v drugi sklop spadajo pisni viri, karte v digitalni in analogni
obliki, internetni viri in drugi podatki o območjih, na katerih je v nadaljevanju potekal
monitoring.
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Povzetek in vrednotenje dosedanjih raziskav se nahaja v 4. poglavju diplomske naloge,
medtem ko so glavne značilnosti tekmovalnih območij opisane v 5. poglavju.
Potrebno je poudariti, da je bila uporabnost obstoječih kart in spremljevalnih tolmačev
(digitalna pedološka karta 1:25.000, geološka karta 1:100.000 in vegetacijska karta gozdnih
združb 1:400.000) nekoliko omejena. To posebej velja za karto gozdnih združb. Zato sem
moral obstoječe podatke nadgraditi med obiskom tekmovalnih območij.
Z vidika vpliva tekmovanja na okolje sem poskušal določiti najbolj občutljive sestavine
okolja, ki bi jih bilo smiselno obravnavati med monitoringom. Tako sem se odločil za
spremljanje vpliva na tla, mahove in lišaje, podrast in ostalo vegetacijo.
Glede na pričakovane spremembe sem za vsako izbrano sestavino okolja oblikoval 5
razredov sprememb glede na izhodiščno stanje. Določil sem načine beleženja stanja
(sprememb) in izdelal časovni razpored opazovanj izbranih lokacij.
V skladu s cilji sem izvajal terenski in kabinetni del monitoringa. Podrobneje so delovne
faze opisane v naslednjih podpoglavjih, opis sprememb in okrevanja posameznih sestavin
okolja na nekaterih izbranih lokacijah pa v 6. poglavju. Poleg vpliva na izbrane sestavine
okolja sem opisal še nekatera druga področja (na primer promet, odpadki,...), na katera ima
izvedba tekmovanja prav tako vpliv.
Ob koncu monitoringa sem povzel glavne zaključke o spremembah in okrevanju posameznih
sestavin okolja (ali sklopa sestavin).
Na podlagi razvrščanja sprememb sestavin okolja v razrede sem oblikoval tabeli obstojnosti
in opaznosti sledi in tako poskušal potrditi oziroma zavreči delovno hipotezo
1.3.1 Cilji monitoringa
Mónitoring je organiziran sistem meritev, opazovanj stanja, pojavov, sprememb kakovosti
okolja, njegovih sestavin, npr. zraka, vode, prsti, ki omogoča vrednotenje kakovosti okolja in
določitev ukrepov za njegovo varstvo, zaščito (Geografski terminološki slovar, 2005, str.
228).
V Sloveniji leta 2004 sprejete zakonske zahteve za monitoring stanja populacij vrst iz
Direktive o habitatih (Direktiva sveta 92/43/EGS) so izhajale predvsem iz naravovarstvenih
potreb in ne več zgolj iz temeljnih znanstvenoraziskovalnih vzgibov ali izkoriščanja
naravnih virov (Presetnik, 2006, str. 11).
"Zato se verjetno premalo poudarja definicija monitoringa, podana v Pregledu stanja biotske
raznolikosti in krajinske pestrosti v Sloveniji (2001), ki monitoring opredeljuje kot
"periodično, standardizirano spremljanje stanja izbranih kazalcev na izbranih vzorčnih
območjih, ki nam pove, kako se spreminjajo skozi čas". Morebiti je vzrok tudi to, da
naravovarstvo v Sloveniji še ni uveljavljeno kot posebna stroka. Naravovarstvena stroka je
že dolgo priznana v Veliki Britaniji in v Enotnih standardih za splošni monitoring biotske
pestrosti varovanih območij (JNCC 1998) se pomen monitoringa v ožjem pomenu (s.str.)
ujema s prej navedeno slovensko »naravovarstveno« (Ferlin, 2004a) definicijo. V nasprotju s
kontinuiranim spremljanjem stanja (surveillance) v določenem obdobju je mogoče izbrane
kazalnike stanja oceniti z enkratnim nadzorom stanja (monitoring s.str.) glede na izhodiščno
stanje (JNCC 1998). Spremljanje stanja sestoji iz ponavljajočih in standardiziranih
opazovanj z metodami, ki omogočijo zaznavo sprememb v številčnosti vrste. Spremljanje
stanja torej daje odgovore, kaj se dogaja s populacijo določene vrste preko daljšega obdobja.
Nadzor stanja pa zahteva, da so vnaprej znani kazalniki in upravljalska priporočila, ki se jih
lahko preverja. To vključuje tako spremljanje stanja vrste, kot tudi, kolikor je to mogoče,
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druge faktorje, ki bi lahko vplivali na populacijo, npr. spremembe habitata, vpliv drugih vrst"
(Presetnik, 2006, str. 11).
Že v času načrtovanja monitoringa se je pokazalo, da o veliko področjih vpliva in sestavinah
okolja ne vem dovolj. Hkrati ni bilo realno, da bi se izvedel zares natančen popis vrst na
izbranih lokacijah, po drugi strani pa obstoječi podatki niso dovolj natančni z ozirom na
izjemno majhno površino opazovanih lokacij. To je že na začetku zožalo nabor sestavin
okolja, za katere bi lahko podal mnenja in zaključke, neposredno oprte na kvantitativne
podatke.
Ravno tako se je izkazalo, da bi bila za zelo podroben in skrbno načrtovan monitoring vpliva
na določeno sestavino okolja potrebna večja vključenost organizatorja tekmovanja. V času
zamišljanja prog bi moral imeti možnost vpliva na pozicijsko specifično postavitev določene
proge oziroma kontrolne točke. S tem bi se v znatni meri avtomatično izoblikovali ustrezni
pogoji za izvedbo ožje usmerjenega monitoringa.
Ne glede na omenjene težave, se je izoblikoval sledeči cilj.
Na vnaprej določenih lokacijah sem poskušal ugotoviti, kakšen je vpliv tekmovanja na
posamezne izbrane sestavine okolja.
Glede na značilnosti posameznega tekmovalnega območja so bile lokacije izbrane na način,
da bi monitoring zajel izbrane sestavine okolja različnih pokrajinsko ekoloških tipov. V
obdobju po tekmovanju je bila prva naloga evidentirati spremembe na posameznih lokacijah
in nato v določenih časovnih intervalih spremljati proces okrevanja. Odločil sem se za
sistematično spremljanje vpliva na tla, mahove in lišaje, podrast in ostalo vegetacijo. To so
bile sestavine okolja, za katere sem na podlagi tujih raziskav in osebnih izkušenj
predvideval, da bodo najbolj ogrožene zaradi izvedbe tekmovanja.
Ker je šlo za moj prvi tovrstni monitoring, se je avtomatično izoblikovalo vprašanje:
Kakšne metode sploh uporabiti pri svojem delu?
Glavni terenski metodi pri izvedbi monitoringa sta bili fotografska in opisna. Za opis stanja
sem uporabljal lastno oblikovan zapisnik (glej točko 11.1), ki je dobro služil svojemu
namenu.
Večje težave in dvomi so se pojavili pri slikanju določene lokacije. Ti so na koncu pripeljali
do bolj natančno začrtanega dela.
Prvotno sem načrtoval delitev na točkovne in ploskovne lokacije. Pri točkovnih lokacijah
sem predvidel opazovanje stanja na površini okoli 2 x 2 m, vključevale pa bi neposredno
okolico kontrolnih točk in druge manjše opazovane površine (na primer večje zaplate
mahov). V primeru, da je obravnavana lokacija zajemala večje območje, sem jo nameraval
uvrstiti med ploskovno lokacijo. Velikost te bi bila določena z ozirom na predvideno
območje vpliva na določeno sestavino okolja.
Težava je nastala, ker ob pregledu pred tekmovanjem na večini lokacij kontrolna točka še ni
bila postavljena. Povsod je bila le predhodna oznaka kontrolne točke, ki jo je predstavljal
kratek pas samolepilnega krep traku z izpisano kodno oznako kontrolne točke. Ker včasih
zaradi kamnitih tal ali korenin stojala s kontrolno točko ni mogoče postaviti na istem mestu,
se stojalo lahko pomakne 1 do 2 metra od predhodne oznake.
Zato sem se odločil, da vsa opazovana območja imenujem zgolj lokacija.
Pred tekmovanjem sem lokacijo posnel iz različnih zornih kotov in hkrati zajel površino, ki
je bila večja od predvidenega vplivnega območja tekmovalcev. Šele ob obisku lokacije po
tekmovanju sem se na podlagi spremenjenega stanja odločil za natančno površino (območje)
3

opazovanja. V veliki večini primerov je lokacija merila od 15 do 20 m2. Nikoli ni šlo za
območje pravilnih oblik. Območje opazovanja je zajemalo površino z največjim vplivom
tekmovalcev na sestavine okolja na določeni lokaciji. Velikost in obliko so večinoma
pogojevali mikrorelief, značaj tal in vegetacija na območju lokacije, ki so tekmovalce
usmerjali v logične linije gibanja.
V primeru, da je izbrana lokacija zajemala večje območje, je bila velikost obravnavane
površine odvisna od predvidenega območja vpliva na določeno izbrano sestavino okolja. V
tem primeru sem poskušal posneti predvsem tiste dele, ki so delovali najbolj občutljivi.
Značilnosti lokacije, ki se jih ni dalo ustrezno posneti, sem opisal v zapisniku.
Glavne posebnosti določenega tekmovalnega območja sem sicer uspel razbrati že med
terenskim pregledom pred tekmovanjem. V nekaterih primerih pa so se zanimive ali
občutljive sestavine okolja razkrile šele med samim tekmovanjem ali celo pri terenskih
pregledih po končanem tekmovanju. Zato se je sredi dela oblikoval še drugi cilj.
Med in po tekmovanju evidentirati lokacije in spremenjene sestavine okolja, ki jih
vnaprej nisem uspel predvideti.
V kolikor je bilo možno in smiselno, sem tudi v novo evidentiranih primerih spremljal
nadaljnje procese. V tovrstnih primerih ni bilo poznano izhodiščno stanje, to je stanje pred
tekmovanjem. Zato je težko govoriti o okrevanju določene sestavine okolja na izbrani
lokaciji. Možno pa je spremljati sam proces in ga primerjati s procesom na podobnih
lokacijah, kjer je poznano tudi izhodiščno stanje.
Vsi omenjeni cilji so služili kot orodje, s pomočjo katerega bi potrdil oziroma ovrgel že
omenjeno delovno hipotezo.
1.3.2 Glavne delovne faze
Delo je potekalo v sledečem zaporedju:
–

Postavil sem delovno hipotezo.

–

Zadal sem si posamezne cilje, na podlagi katerih bi lahko potrdil ali ovrgel delovno
hipotezo.

–

Z ozirom na zadan cilje sem določil lokacije in sestavine okolja, ki sem jih po
vnaprej določenih časovnih intervalih opazoval ob obiskih tekmovalnih območij.

–

Na terenu sem vodil terenski zapisnik (glej 11.2), fotografiral zanimive podrobnosti,
določene podatke pa sem beležil tudi na obstoječih kartah ali skicah.

–

Ročno izpolnjene zapisnike sem po povratku s terenskih pregledov prenesel v
digitalno obliko in jim dodal morebitne zaključke. Fotografije sem shranil in ustrezno
razporedil v računalniku. Dodatne informacije, zabeležene na kartah, sem v digitalni
obliki dodal k obstoječim kartam v digitalni obliki. Terenske skice sem digitaliziral
in po potrebi združil z že obstoječim gradivom v digitalni obliki. Vzorce pridobljene
ob terenskem delu sem ustrezno shranil.

–

Po končanem obdobju opazovanj sem posamezne zapisnike o eni lokaciji ali
opazovanem področju združil v zbirni zapisnik (glej 11.3). Sestavni del zbirnega
zapisnika so bile tudi izbrane fotografije oziroma nizi fotografij.
4

–

Na podlagi zaključkov posameznih zbirnih zapisnikov sem oblikoval zaključke o
vplivu na posamezne sestavine okolja ali področja opazovanja.

–

S pomočjo zaključkov o vplivu na izbrane sestavine okolja in druga področja
opazovanja sem oblikoval zaključno poročilo in poskušal potrditi oziroma ovreči
delovno hipotezo.

1.3.3 Izvedba monitoringa
Opazovanje stanja na izbranih lokacijah je potekalo po vnaprej določenem razporedu:
–
–
–
–
–
–
–
–

(tik) pred tekmovanjem;
takoj po tekmovanju;
1 mesec po tekmovanju;
3 mesece po tekmovanju;
6 mesecev po tekmovanju;
9 mesecev po tekmovanju;
12 mesecev po tekmovanju;
24 mesecev po tekmovanju.

Dve leti po tekmovanju sta bili pregledani zgolj dve lokaciji, kjer so bile ob predhodnem
obisku še očitne sledi.
1.3.3.1 Vodenja zapisnika
Na vsaki opazovani lokaciji sem beležil:
–

Datum in uro obiska lokacije

–

Ime zapisnikarja

–

Vreme

–

Oznako lokacije

–

Številke fotografij (posnetih na določeni lokaciji)

–

Opažanja pred tekmovanjem (opisano je izhodiščno stanje lokacije pred
tekmovanjem)

–

Opažanja po tekmovanju (tabelarični prikaz):
– zabeležene opažene spremembe tal, mahov in lišajev, podrasti in ostale
vegetacije;
– morebitne spremembe ostalih sestavin okolja;
– spremembe so razdeljene v 5 vizualnih razredov, po potrebi še dodatna
razdelitev na 3 stopnje v okviru razreda;
– število tekmovalcev, ki so se gibali preko obravnavane lokacije (kadar se je
dalo izračunati).
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–

Opombe k stanju po tekmovanju (opisno):
– čas obiska lokacije;
– vremenske razmere;
– podroben opis stanja na lokaciji;
– izpostavljeni so nerazumljivi procesi in morebitni zaključki.

Zbirni zapisnik
V zbirnem zapisniku so zbrana vsa opažanja, opombe in tabela, ki združuje vse opažene
spremembe skozi celotno obdobje monitoringa. Posamezni razredi vizualno ovrednotenih
sprememb so v skupni tabeli dobili številčne vrednosti.
Poleg navedenih sestavin terenskega zapisnika so v zbirnem zapisniku dodatno zbrane tudi
reprezentativne fotografije določene lokacije ali celi nizi fotografij v časovnem zaporedju.
1.3.3.2. Beleženje sprememb na opazovanih lokacijah
V zapisniku so spremembe tal, mahov in lišajev, podrasti in ostale vegetacije glede na
izhodiščno stanje razdeljene v 5 razredov.
Razredi za razvrstitev sprememb sestavin okolja so:
– ni sprememb,
– komaj opazne spremembe,
– opazne spremembe,
– zelo opazne spremembe,
– izstopajoče opazne spremembe.
V zbirnem zapisniku imajo posamezni razredi sledeče številčne vrednosti:
Ni sprememb: 0
Komaj opazne spremembe: 1
Opazne spremembe: 2
Zelo opazne spremembe: 3
Izstopajoče opazne spremembe: 4
1.3.3.3 Kriteriji za uvrščanje sprememb v razrede
Pri posameznih sestavinah okolja so po alinejah spremembe razvrščene glede na obseg
sprememb od najmanjših do največjih.
Spremembe tal (prsti):
– ni sprememb,
– na tleh je opazna sled, v gozdu je razgrnjen opad,
– prst je zbita in razrita, na mestih se pokažejo korenine ali matična osnova,
– prst ni le zbita in na mestih odstranjena, temveč je prisotna tudi erozija,
– prst je odstranjena na večjih površinah, prisotna je očitna erozija.
Zadnje tri alineje že predstavljajo spremembe prsti. Kljub temu so v zapisnikih
tovrstne spremembe vodene kot spremembe tal, iz same razvrstitve spremembe v
določen razred pa je očitno, ali gre za spremembe tal ali so te že prešle v spremembe
prsti.
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Spremembe mahov in lišajev:
– ni sprememb,
– mahovi ali lišaji so na mestih natrgani ali nekoliko premaknjeni na osnovi,
– mah ali lišaj je pretrgan, določeni deli so lahko odstranjeni,
– mah ali lišaj je na večjih površinah pretrgan in premaknjen s prvotne lokacije
oziroma je na manjši površini popolnoma odstranjen,
– mah ali lišaj je na večjih površinah popolnoma uničen in/ali odstranjen s prvotne
lokacije (poškodovana je tudi podlaga).
Spremembe podrasti (nizke vegetacije):
– ni sprememb,
– podrast je upognjena, opazno je, da se je nekdo gibal skoznjo,
– podrast je na mestih poteptana, sled je očitna,
– očitna sled (steza) skozi območje podrasti, bolj občutljive vrste so popolnoma
poteptane ali potrgane/polomljene,
– očitna, široka sled (steza) skozi podrast, poleg uničenja podrasti so opazno
poškodovana tudi tla (eden od pogojev za obnovo podrasti na isti lokaciji).
Spremembe ostale vegetacije:
– ni sprememb,
– odlomljena je posamezna vejica, polomljene so nekatere suhe veje na gosteje
zaraščenem območju,
– odlomljene ali nalomljene so posamezne veje, polomljene in popadane na tla so
nekatere suhe veje na gosteje zaraščenem območju, pohojena so posamezna manjša
drevesa, kakšno je lahko tudi izruvano,
– polomljene so veje, manjša drevesa so marsikje polomljena, pohojena, imajo
zrahljane korenine ali so popolnoma odstranjena,
– na obravnavani lokaciji je polomljenih veliko vej, močno poškodovana so manjša
drevesa, popadana so tudi nekatera večja, podrta so nekatera suha drevesa.
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2 ORIENTACIJSKI TEK
2.1 O orientacijskem teku
Orientacijski tek je šport, v katerem mora tekmovalec s pomočjo karte (pomaga pa si lahko
še s kompasom), v točno določenem zaporedju najti vse kontrolne točke. Te ima, hkrati s
štartom in ciljem, prikazane na karti, ki jo dobi šele v trenutku štarta. V naravi so označene
le kontrolne točke (trostrana oranžno-bela prizma, ki je ponavadi obešena na posebnem
stojalu), medtem ko je izbira poti med posameznimi kontrolnimi točkami prepuščena
tekmovalcu. Zmagovalec je tisti, ki najhitreje najde vse kontrolne točke. Tekmovanja se
pretežno odvijajo v naravnem okolju. Šele v zadnjih 10. do 15. letih so se zaradi promocije
začela izvajati tudi v urbanem okolju (stara mestna jedra, stanovanjska naselja, parki).
Slika 1: Tekmovalec zapušča kontrolno točko (foto: Ivo Tišljar)

1
Potrebno je poudariti, da se poleg orientacijskega teka izvajajo tudi tekmovanja v smučarski
orientaciji, orientaciji z gorskimi kolesi, orientacijskem maratonu, precizni orientaciji,
orientacija pa je tudi bistven del pustolovskih tekmovanj (Adventure race) in organiziranih
trekingov. Vse te organizirane oblike orientacijskih dejavnosti v glavnem temeljijo na
podobnih načelih, vendar bo v nadaljevanju diplomske naloge obravnavan izključno
orientacijski tek.
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Karte za orientacijski tek se izdelujejo po enotnih mednarodnih standardih. Standardni merili
sta 1 : 10.000 in 1 : 15.000 z ekvidistanco plastnic 2,5 ali 5m, v urbanih območjih pa se
najpogosteje uporablja merilo 1 : 5.000. Karta je v primerjavi z drugimi topografskimi
kartami vsaj relativno zelo natančna.
Podrobno je prikazan relief, tudi z najmanjšimi podrobnostmi, kot so luknje, jarki, usadi in
podobno. Prikaz skalovja ni omejen le na stene, temveč so prikazani tudi vsi izstopajoči
kamni, vhodi v jame in brezna, pa tudi območja, ki so težje prehodna zaradi kamnite
podlage. Hidrografski del predstavljajo vodotoki najrazličnejših dolžin in širin, izviri,
močvirja in barja ter razni antropogeni objekti (cisterne in zajetja za vodo, napajališča za
živino in podobni objekti). Posebej so poudarjena vodna telesa, ki so za tekmovalca
neprehodna. Prikaz vegetacije je dvoplasten. Po eni strani so ločene odprte (travnate)
površine od gozdnatih. Po drugi pa je s šrafurami in odtenki zelene prikazana njihova
prehodnost (kar je bistvenega pomena za tekmovalca). Zadnji sklop objektov, ki so prikazani
na karti, prikazuje objekte antropogenega izvora. Zajema tako omrežje poti (tudi najmanj
očitnih stezic) in cest, kot druge linijske objekte (daljnovodi, nadzemni plinovodi, železniški
tiri). Prikazuje tudi naselja (zgradbe) in različne začasne ali trajne objete (na primer
krmilnice za živali, lovske opazovalnice, spomenike).
Tekmovanja se odvijajo v različnih starostnih in težavnostnih kategorijah. Razen redkih
tekmovanj zaprtega tipa (pa tudi tam ponavadi potekajo vzporedna tekmovanja za vse
zainteresirane), so namreč tekmovanja odprta za vse: tako za vrhunske tekmovalce kot tudi
za popolne začetnike in rekreativce. Zato je na voljo precej različnih prog, kar pomeni
dodatno prostorsko razpršitev tekmovalcev po tekmovalnem območju. Ker štartajo
tekmovalci intervalno (ponavadi na vsaki 2 minuti v sklopu ene kategorije), so tekmovalci
tudi časovno razpršeni. To še bolj zmanjšuje število tekmovalcev na določenem mestu v
določenem trenutku. Poleg tega je naloga traserja (osebe, ki si zamisli potek prog),
prizadevati si, da bi tekmovalci tekli čim bolj samostojno in čim manj v skupinah. To doseže
tudi s tem, da je na različnih progah, čim manj (zaporednih) skupnih kontrolnih točk.
Infrastrukturo, potrebno za izvedbo tekmovanja (postavitev proge), predstavlja že obstoječe
okolje. Predhodno omenjene kontrolne točke in morebitne druge oznake so po končanem
tekmovanju vedno odstranjene. Na določenem tekmovalnem območju se ponavadi ne izvaja
več kot 1 do 2 tekmovanji letno.
Ciljni prostor (kjer je koncentracija tekmovalcev največja) ponavadi predstavlja travnik, na
katerem so objekti prav tako postavljeni le začasno. V praksi predstavlja objekte ustrezno
število večjih ali manjših šotorov, razne montažne konstrukcije za objavo rezultatov in po
potrebi delo napovedovalca, potrebne električne in druge napeljave, mobilna stranišča
(včasih tudi tuši), razni usmerjevalni panoji, oznake (s trakovi) in podobno.
Štartni prostor je pogosto ločen od ciljnega prostora. S tem so povezane oznake, ki usmerjajo
tekmovalce na poti do štarta, minimalna količina trakov (za označbo štarta samega) in
tehnične opreme (za nemoteno delovanje le-tega). V primeru večjega števila tekmovalcev in
(ali) večje oddaljenosti štarta od cilja so tekmovalcem na voljo tudi mobilna stranišča. Tudi v
primeru štarta velja, da je po končanem tekmovanju vsa uporabljena oprema odstranjena.
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Karta 1: Pomanjšana karta vseh prog na 1. dan tekmovanja v orientacijskem teku OO.cup
2007.

2.2 Orientacijski tek v Sloveniji
Sposobnost orientiranja je v neznanem terenu nepogrešljiva in je zato ena bistvenih
človekovih veščin pri gibanju v naravi. V socialistični Jugoslaviji je zato vsaj formalno imela
poseben pomen v doktrini Splošnega ljudskega odpora (dalje SLO). Prav zato je bila
orientacija (v karšnikoli obliki že) v Sloveniji že v časih nekdanje države vključena v
programe šol in družbenih organizacij, vseskozi pa je imela nekaj vojaškega pridiha (Prvih
10 let ..., 2000, str. 1).
Kljub temu se je orientacijski tek v tekmovalni obliki v Sloveniji pojavil kasneje kot v
nekaterih drugih jugoslovanskih republikah, pa tudi sosednjih državah. Navkljub številnim
orientacijskim tekmovanjem pri planincih, tabornikih, društvih TVD Partizan, Zvezi
rezervnih vojaških starešin, v šolskem sistemu (tekmovanja SLO) in drugih, so se
tekmovanja v orientacijskem teku posameznikov (v obliki kot so bila poznana drugod po
svetu) pojavila šele v prvi polovici 80. let 20. stoletja (Prvih 10 let ..., 2000, str. 1).
Ob prevladi tekmovanj, kjer so nastopali le še posamezniki, se je precej spremenila struktura
udeležencev/tekmovalcev. Poleg nekaterih starejših posameznikov se je pojavila cela vrsta
mlajših navdušencev, predvsem iz vrst študentov. Dodaten zagon v razvoju je zanesljivo
prispevala tudi osamosvojitev Slovenije, kar je pomenilo tudi članstvo nove države v
Mednarodni orientacijski zvezi (IOF) in iz tega izhajajoče pravice in obveznosti.
Začetnemu navdušenju, ko se je število tekmovalcev gibalo okoli 200, je sledilo obdobje
stagnacije. V zadnjih letih se število tekmovalcev ponovno povečuje. Počasi, a vztrajno, se
orientacijski tek širi med ljubitelji športov v naravi, družinami, ki poznajo katerega od že
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aktivnih tekmovalcev, in po nekaterih osnovnih šolah. Leta 2012 je bilo pri nacionalni
panožni zvezi, Orientacijski zvezi Slovenije, registriranih 354 tekmovalcev.
Slovenija je zaradi svoje geomorfološke in vegetacijske pestrosti, pa tudi velikega deleža
gozdov marsikje kot ustvarjena za ukvarjanje z orientacijskim tekom. Hkrati omogoča
postavitev prog tako za začetnike kot vrhunske tekmovalce. Naravne danosti omogočajo
povečevanje števila domačih tekmovalcev, kakor tudi vedno bolj številno udeležbo tujcev na
tekmovanjih in pripravah v Sloveniji.
Ob povečevanju števila tekmovalcev in organiziranih dejavnosti je vedno bolj prisotno tudi
vprašanje vpliva na okolje. Potrebno je beležiti in preučevati morebitne vplive, po potrebi pa
tudi prilagoditi dejavnosti. Hkrati je nujno osveščanje, informiranje in izobraževanje
tekmovalcev kakor tudi lokalnega prebivalstva, kjer se pojavljamo kot neke vrste gosti.
Potrebno je poudariti, da velik delež tekmovalcev predstavljajo študenti in visoko izobražena
populacija, kar bi morala biti olajševalna okoliščina pri prenosu informacij in znanja.
Po drugi strani bi moralo biti vloženega bistveno več napora v informiranje prebivalstva
(pogosto bolj odmaknjenih) območjih Slovenije, kjer je orientacijski tek pogosto še neznana
dejavnost. To pomeni, da bi ga morali predstavljati kot ekološko sprejemljivo dejavnost. Kot
dejavnost, ki jim ne povzroča škode, ki ne uničuje rastlinstva in živalstva v njihovi okolici.
Kot dejavnost, ki lahko omogoči dodaten zaslužek v obliki nastanitve gostov, lokalne
kulinarične in etnološke ponudbe, organizacije prostočasnih aktivnosti in nenazadnje tudi
prodaje lokalnih proizvodov. Ob tem se kaže tudi očitna potreba po odprtosti do zahtev in
posebnosti lokalnega okolja, marsikdaj pa tudi velika mera potrpežljivosti. Kar v današnjem
ekonomsko naravnanem svetu hitro vodi v navzkrižje interesov.
2.3 Tekmovanja v Sloveniji
Glede na število tekmovalcev, čas trajanja in pomembnost tekmovanja bi vsa do sedaj
organizirana tekmovanja v Sloveniji lahko razdelili v štiri razrede:
– tekmovanja državnega razreda;
– manjša tekmovanja lokalnega značaja;
– večdnevna mednarodna tekmovanja;
– tekmovanja evropskega ali svetovnega razreda.
2.3.1 Tekmovanja državnega razreda
Od leta 1988 vsako leto poteka Slovenska orientacijska liga. Vsako leto se organizira še
nekaj tekmovanj, ki štejejo kot državna prvenstva v različnih disciplinah, ki so včasih tudi
sestavni del ligaškega tekmovanja. Število omenjenih tekmovanj od leta uvedbe niha med 10
do 15 tekmovanji letno. Tako kot je nihalo število aktivnih tekmovalcev, se je tudi število
slovenskih udeležencev tekmovanj državnega razreda gibalo od slabih 100 pa do skoraj 250.
Z morebitnimi tekmovalci iz tujine vred se število nastopajočih na enem tekmovanju nikoli
ni povzpelo nad 300.
Glede na razmeroma majhno število tekmovalcev sta z vidika vpliva na okolje pomembna
predvsem dva dejavnika; možnost parkiranja in sanitarije. V kolikor je mogoče, se za
tekmovalni center izbere obstoječi objekt s pripadajočim parkiriščem (šola, športni center,
kmečki turizem, industrijski objekti). Odsotnost utrjenih površin za parkiranje se rešuje s
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parkiranjem ob robu (gozdnih) cest ali na dovolj uravnanih travnikih. V kolikor v bližini ni
obstoječih sanitarij oziroma te ne zadoščaju številu tekmovalcev, je potreben najem mobilnih
stranišč.
2.3.2 Manjša tekmovanja lokalnega značaja
Poleg tekmovanj državnega razreda je v Sloveniji vsakoletno izvedenih od 15 do 30 manjših
tekmovanj lokalnega značaja, kjer tudi število tekmovalcev ni večje od 100, ponavadi pa se
giblje okoli 50. Tudi v tem primeru je število tekmovalcev po eni strani odvisno od
splošnega trenda števila tekmovalcev, po drugi strani pa od same lokacije, vremena,
atraktivnosti tekmovalnega območja in drugih dejavnikov.
Ker je število tekmovalcev zelo majhno, je tudi morebitni vpliv na okolje minimalen. Kljub
temu se kot zbirni prostor išče utrjena površina. Kadar je v bližini objekt s sanitarijami, se ta
poskuša izkoristiti v maksimalni meri. Sicer za urejene sanitarije ponavadi ni poskrbljeno.
2.3.3 Večdnevna mednarodna tekmovanja
V primeru večdnevnih mednarodnih tekmovanj je slika precej drugačna. Ne le v
krasoslovnih krogih, temveč tudi med tujimi tekmovalci, je Slovenija postala pojem za
izredno zahtevne kraške terene. Že od samih začetkov orientacijskega teka v Sloveniji je zato
obstajala težnja nekaterih organizatorjev, privabiti čim več tujih tekmovalcev na tekmovanja,
ki so potekala na omenjenih območjih.
Kot prvi tovrstni poskus lahko omenimo tekmovanje Lipica open, ki od leta 1992 poteka
vsako leto v marcu. Dvodnevno tekmovanje je bilo prvotno vezano na samo okolico Lipice,
kasneje pa se je začelo seliti na druga območja matičnega Krasa. V prvih letih obstoja se je
število tekmovalcev gibalo med 300 in 400, že takrat pa so tuji tekmvalci predstavljali več
kot polovico udeležencev. V zadnjih letih se je število povzpelo na 600 do 800, medtem ko
je število slovenskih tekmovalcev ostajalo isto (okoli 150).
Cerkno cup je podobno, vendar trodnevno tekmovanje. Od leta 1991 je bilo sprva
organizirano vsakoletno, v zadnjih letih pa le še vsako drugo leto. Tradicionalno poteka v
avgustu v okolici Idrije in Cerkna. V začetnih letih je bilo tako število kot sestava
tekmovalcev podobna kot na tekmovanju Lipica open. Višek števila tekmovalcev je doseglo
leta 2000, ko je preseglo številko 600, nato je sledil znaten upad števila tekmovalcev. Kljub
temu da je po številu udeležencev tekmovanje v zadnjih letih le malo nad najbolj številčnimi
tekmovanji državnega razreda, pa je zelo opazen trend prevlade tujih tekmovalcev.
Tekmovanje, ki je po številu udeležencev preseglo obe prej omenjeni, je OO.Cup. Že ob prvi
izvedbi leta 2002 je na podlagi spletnega oglaševanja (od tod tudi ime tekmovanja) privabilo
okoli 400 tekmovalcev iz celega sveta. Sprva trodnevno tekmovanje se od svojega nastanka
vsako poletje seli na drugo območje (Soriška planina z Jelovico, Velika planina z Zgornjo
Savinjsko dolino, Trnovski gozd ...). Do leta 2007, ko je preraslo v petdnevno tekmovanje,
se je število udeležencev povzpelo vse do 650. Leta 2007 je doseglo višek s skoraj 1700
tekmovalci, od takrat pa je število nihalo med 900 in 1500. Značilnost tega tekmovanja je
skoraj izključna udeležba tujih tekmovalcev. Njihov delež je v posameznih letnikih presegel
95 % vseh tekmovalcev.
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Z ozirom na število tekmovalcev in morebitnih spremljevalcev ter čas trajanja tekmovanja
gre v primeru večdnevnih tekmovanj za popolnoma drugačno raven organizacije. Logistični
del (nastanitev, sanitarije, prehrana, prevozi in parkiranje, varstvo otrok ...) predstavlja
bistveno večji zalogaj kot izvedba samega tehničnega, tekmovalnega dela prireditve. Več
podrobnosti bo opisanih v nadaljevanju diplomske naloge.
2.3.4 Tekmovanja evropskega ali svetovnega razreda
Evropsko prvenstvo za mlajše mladince je edino tekmovanje tega razreda, ki je bilo do sedaj
organizirano v Sloveniji. Poleti 2006 je potekalo v Škofji Loki in širši okolici. Treh
tekmovalnih dni se je udeležilo 296 tekmovalcev.
Organizacijske zahteve so v precejšnji meri podobne tistim v primeru večdnevnih
mednarodnih tekem. Zahteve in standardi so v veliki meri določeni s posebnimi pravili, ki se
v nekaterih delih dotikajo tudi okoljske sprejemljivosti tekmovanja. Obstajajo tudi primeri
dobre prakse iz različnih držav, ki bodočim organizatorjem omogočajo lažjo pripravo
tekmovanj.
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3 OMEJITVE IN PRIPOROČILA Z VIDIKA VARSTVA OKOLJA
3.1 Zakonske in druge omejitve
Morebitnega vpliva tekmovanj in drugih dejavnosti s področja orientacijskega teka se na
neposreden način dotikajo različni zakonski in podzakonski akti (zakoni, uredbe, pravilniki,
določbe). Ti omejujejo potencialno škodljive dejavnosti in v določenih primerih predpisujejo
ustrezno ravnanje. Ker se izvedba tekmovanja dotika mnogih sestavin okolja in družbenega
življenja, so navedeni le nekateri pomembnejši zakoni in ena uredba.
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, 56, str. 7146-7175.)
Zelo celovito obravnava različne vidike ohranjanja narave in s tem posredno tudi določa
morebitna področja, kjer bi lahko tudi orientacijski tek negativno vplival na okolje. V 12
vsebinskih sklopih so najbolj zanimivi sledeči sklopi in členi:
V Temeljnih določbah so določeni subjekti, ki so dolžni sodelovati pri ohranjanju narave.
Sklop Ohranjanje biotske raznovrstnosti določa splošne varstvene režime, ukvarja se tudi z
varstvom mednarodno varovanih vrst. V podsklopu Ekosistemi obravnava habitatne tipe in
potrebo po njihovi ohranitvi in opredeljuje različna ekološko pomembna območja. Zelo
pomembna je tudi zakonska opredelitev posebnih varstvenih območij − območij Natura
2000.
V okviru sklopa Varstvo naravnih vrednot je določeno delovanje registra naravnih vrednot
(ki ima predvsem informativno vrednost), opredeljuje rabo in omejitve rabe naravnega
javnega dobrega. Eden od obsežnih podsklopov je posvečen zavarovanim območjem, ki so
natančno določena. Obenem našteva posamezne dejavnosti (med drugim športnorekreacijske) po posameznih tipih zavarovanih območij, za katere se lahko uvedejo omejitve.
Podsklop Ogrožene rastlinske in živalske vrste obravnava ugotavljanje ogroženosti in
postopek zavarovanja le-teh.
Sklop Usmerjanje in dovoljevanje je pomemben predvsem zaradi podsklopa
Naravovarstvene smernice, ki kot temeljno vodilo pri posegih in dejavnostih določa
ohranjanje narave in iz tega izhajajoče naravovarstvene smernice. Te morajo biti izdelane za
območje celotne države in so podlaga s področja ohranjanja narave, za izdelavo okoljskih
izhodišč skladno z določili Zakona o varstvu okolja.
Pomembni so tudi zakonski členi iz sklopa Spremljanje stanja. Ti določajo, na katerih
področjih je obvezno izvajanje monitoringov ohranjenosti narave (ki so del sistema
monitoringa stanja okolja) in kakšne podatke naj vsebujejo poročila o stanju na področju
ohranjanja narave. Hkrati s tem je določena obveza po vodenju baz podatkov, potrebnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, in varstvo naravnih vrednot.
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, 30, str. 1677-1691.)
Pomemben je zato, ker se večina tekmovanj odvija v gozdnatem okolju.
18. člen zakona govori o tem, da je »v gozdovih prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje
rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove
funkcije, njegov obstoj ali namen.« Podrobnosti, izhajajoče iz tega člena, zakon ne
obravnava. Za obravnavano dejavnost je to vsekakor ena od bistvenih zakonskih omejitev, ki
določa naravi prijazno izvedbo dejavnosti na področju orientacijskega teka.
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Območne enote Zavoda za gozdove so v nekaterih primerih odsvetovale ali prepovedale
uporabo manjših delov območij, ki so se nameravale koristiti za izvedbo tekmovanj. Včasih
je šlo za območja zavarovana z občinskimi odloki, drugič za gozd s posebnim namenom.
Uporabe gozdnih cest oziroma vožnje izven njih se dotikata 40. in 41. člen zakona.
40. člen v prvem odstavku pravi: »Vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena le za
gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma premoženja.« Iz logističnih razlogov
je sicer prišlo do redkih voženj po krajših odsekih utrjenih cest, ki vsaj v naravi niso
označene kot gozdne ceste. Dejansko pa se sama cesta ni razlikovala od uradno klasificiranih
gozdnih cest. Sicer pri organizaciji tekmovanj ni nikakršne potrebe po vožnji izven gozdnih
cest.
41. člen v prvih treh odstavkih določa:
»Čezmerna uporaba gozdne ceste (v nadaljnjem besedilu: čezmerna uporaba) pomeni
povečan dnevni promet vozil, ki ni povezan z gospodarjenjem z gozdovi, temveč je
posledica pridobitne dejavnosti.
Čezmerna uporaba je začasna, če traja manj kot 30 dni, sicer gre za trajno čezmerno
uporabo.
Za čezmerno uporabo mora uporabnik na podlagi pisnega soglasja lastnikov najmanj
polovice lastniških deležev površine gozdne ceste in soglasja Zavoda, da je čezmerna
uporaba dopustna glede na poudarjenost funkcij gozda, pridobiti dovoljenje lokalne
skupnosti, ki vzdržuje gozdno cesto.«
Povečan dnevni promet vozil, kot posledica prevoza tekmovalcev na določeno tekmovanje,
nikoli ne traja več kot 2 ali 3 dni zaporedoma na isti gozdni cesti. Kljub temu da gre
ponavadi za krajše odseke gozdnih cest, ki vodijo do cilja (parkirišča) tekmovanja, bi bilo
potrebno v bodoče še zmanjšati število tovrstnih odsekov in voženj.
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, 16, str. 1233.)
Za razliko od vožnje zunaj gozdnih cest je za organizatorja zelo pomembna možnost
parkiranja zunaj le-teh. Uredba v drugem členu pravi, da »je dovoljeno ustavljanje ali
parkiranje vozil na motorni pogon in koles v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali
parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik
zemljišča.«
V praksi se ta zakonsko dovoljena možnost parkiranja uporablja predvsem za manjša
tekmovanja, kadar je cilj tekmovanja v samem gozdu. Drugi slučaj praktičnega udejanjanja
uredbe lahko nastopi tudi pri velikih tekmovanjih. Predstavlja ga parkiranje na travniku, do
5m od gozdne ceste, ki travnik prečka ali poteka ob njenem robu.
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 41, str. 4818-4853.)
Večino členov zakona se direktno ne da prenesti na obravnavane dejavnosti. Kljub temu sta
za organizatorje tekmovanj pomembna vsaj dva člena zakona.
15. člen predstavlja načelo dopustnosti posegov v okolje in v prvem odstavku pravi, da »je
poseg v okolje dopusten le, če ne povzroča čezmerne obremenitve.«

15

20. člen obravnava ravnanje z odpadki in v prvem odstavku pravi, da »mora povzročitelj
onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali
zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev
predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča.«
Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, 64, str. 9063-9071.)
Zakon prinaša vrsto določil glede same izvedbe tekmovanja, potencialnega vpliva na okolje
pa se dotika 9. člen, ki dovoljuje le tak način uporabe zvočnih in drugih naprav, da te ne
povzročajo čezmernega obremenjevanja okolja. V Sloveniji se uporablja ozvočenje za delo
napovedovalca in glasbeno spremljavo zgolj v primeru večdnevnih mednarodnih tekmovanj
in tekmovanj evropskega ali svetovnega razreda. Prostorski obseg širjenja zvoka je v
posameznih primerih zelo odvisen od konfiguracije terena v okolici ciljnega prostora. Zaradi
razmeroma majhne zmogljivosti uporabljenih zvočnih naprav slišnost kakršnega koli zvoka
ni bila večja od nekaj sto metrov.
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, 52, str. 7697-7729.)
Na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) se nahaja cela vrsta območij, ki bi bila
zanimiva za izvedbo dejavnosti na področju orientacijskega teka. Po predhodnih dogovorih s
TNP o možnostih za izvedbo tekmovanj je bil za tovrstne dejavnosti načeloma izločen večji
del Parka, še posebej v osrednjem območju. Organizirana tekmovanja in treningi (večinoma
do 50, največ 100 ljudi) so se do sedaj izvajala na območju tekaških prog in njihovi okolici
na Rudnem polju, na območju Ukanca in širši okolici Gozdne šole Zveze tabornikov
Slovenije ob Bohinjskem jezeru.
Mnenje avtorja je, da bi bilo teoretično možno razširiti dejavnosti še na nekatera druga, manj
občutljiva območja znotraj meja TNP, kjer bi nove karte služile izvajanju dejavnosti
posameznih izobraževalnih ustanov (Centri šolskih in obšolskih dejavnosti in podobno).
Poleg pridobivanja novih veščin bi bila udeležencem lahko predstavljena tudi
naravovarstvena plat gibanja v naravi. Za uspešnost obojega bi bila nujna zadostna
angažiranost poučujočih, kakor tudi primerno znanje s tega področja.
Eden glavnih pomislekov avtorja proti širitvi dejavnosti pa je dejstvo, da nadzor nad njimi
slej ko prej nebi bil več zadosten in bi dejansko lahko prišlo do povzročanja škode in
konfliktov z drugimi uporabniki prostora. Poglavitni razlog je v tem, da je v praksi
nemogoče preprečiti širjenje karte med potencialne nenadzorovane posameznike in skupine.
Karta je namreč pogoj za možnost izrabe 'infrastrukture', to je naravnega okolja.
Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)
Območja Natura 2000 so varstvena območja, na katerih veljajo posebni varstveni cilji in
usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja prosto živečih rastlinskih in živalskih
vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu Evropske unije.
Zakonsko osnovo Nature 2000 predstavljata direktivi Evropske gospodarske skupnosti:
– Direktiva o pticah
– Direktiva o habitatih (http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=140#c85).
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V Sloveniji predstavljajo zakonsko osnovo za območja Natura 2000 sledeči dokumenti:
– Zakon o ohranjanju narave;
– Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000);
– Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitev razvojnih
ukrepov;
– Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah;
– Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah;
– Uredba o habitatnih tipih (http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=140#c85).
Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 v Sloveniji so nastajala od leta
2001 dalje. Prva je bila izdelana študija Razširjenost evropsko pomembnih vrst (Boris
Kryštufek idr., Prirodoslovni muzej Slovenije), ki so ji sledile študije za posamezne
taksonomske skupine in habitatne tipe. Določena je bila tudi metoda opredeljevanja
potencialnih območij po direktivi o habitatih. Vlada Republike Slovenije je aprila 2004
določila območja Natura 2000 v Sloveniji z Uredbo o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000). Evropska komisija je vsa območja iz slovenskega predloga (pSCI)
dokončno potrdila (SCI) marca 2008. Določenih je 286 območij, od tega jih je 260 določenih
na podlagi Direktive o habitatih in 26 na podlagi Direktive o pticah. Območja zajemajo 36
odstotkov površine Slovenije. Območja se pretežno prekrivajo, saj je 60 odstotkov površin,
predlaganih na podlagi Direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih
območij po Direktivi o pticah. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku,
regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25 odstotkov skupne
površine območij Natura 2000 (http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=45).
Po predlogu iz leta 2012 naj bi se skupna površina območij Natura 2000 v Sloveniji še
nekoliko povečala.
Tabela 1: Prikaz predlagane spremembe površine območij Natura 2000 določenih po
Direktivi o habitatih.

Vir: Obrazložitev predloga sprememb Priloge 2 Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura
2000), str. 16

Marsikatero tekmovalno območje, ki se je že koristilo, se vsaj delno nahaja na območju
Natura 2000. Poleg tega pod območja Natura 2000 spada cela vrsta območij, ki so zanimiva
za izvedbo orientacijskega teka. Ob določenih omejitvah, bi se velika večina teh območij
kljub posebnemu režimu varstva lahko uporabila, ne da bi prišlo do vpliva na varovani
habitat ali ptice. Pomembna bi bila že prva faza načrtovanja. To je izbira območja, kjer se bo
izdelala nova karta. Območja, ki bi bila v večjem delu leta iz kakega razloga neuporabna, bi
bilo smiselno takoj izločiti. Prav tako je vprašljiva smiselnost izdelave karte na tistih
območjih, kjer je narava habitata taka, da se ne da predvideti vseh škodljivih posledic
(občutljiva tla, močvirnata območja) ali pa se ne da evidentirati vseh rastišč zaščitenih vrst.
V obeh primerih gre ponavadi za manjša območja znotraj ali na robu za orientacijski tek
zanimivega območja. Zato bi v večini primerov zadoščalo, da se ne kartirajo zgolj
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problematična območja. Tak pristop je že uveljavljen v nekaterih državah (Švica, Nemčija,
Avstrija, Velika Britanija).
V primeru, da je zaščita nekega območja vezana le na določeno obdobje, bi zadostovalo
spoštovanje prepovedi kakršnih koli aktivnosti v tem obdobju. Tako bi na primer v primeru
gnezdenja ptic zadostovalo predvideno obdobje (odvisno od vrste), ki je potrebno za celoten
proces od lege jajc do osamosvojitve mladičev.
Tak pristop bi zahteval nekoliko samoomejevalno vlogo orientacistov. Hkrati bi lahko
predstavljal začetek obojestransko koristnega sodelovanja z okoljevarstvenimi strukturami
(državni uradi, nevladne organizacije) in bi dolgoročno zanesljivo prinašal več koristi kot
'težav'.
3.2 Okoljske aktivnosti Mednarodne orientacijske zveze
Od leta 1985 do 1999 je Mednarodna orientacijska zveza (IOF) izdajala redno tiskano
publikacijo Scientific Journal of Orienteering (SciJO), v kateri je bilo objavljenih tudi nekaj
prispevkov o vplivu orientacijskega teka na okolje. Prispevki so obravnavali predvsem
konkretne monitoringe. Kasneje so se pod vplivom hitrega razvoja interneta posamezni
članki s to tematiko začeli objavljati na domači strani IOF (hkrati z vsemi dotedanjimi izvodi
SciJO vred), pa tudi na drugih spletnih straneh. V letih 2005 in 2009 sta izšli prvi dve
številki spletne različice SciJO. Zadnja številka je ponovno vsebovala 2 prispevka z
okoljevarstveno tematiko.
S splošnim naraščanjem okoljske ozaveščenosti v družbi so se tudi v okviru IOF vedno bolj
zavedali, da je potrebno poskrbeti za še bolj naravi prijazno izvedbo vseh orientacijskih
dejavnosti. Hkrati se je pokazalo, da je pomembno tudi navzven prikazovati orientacijski tek
kot okolju prijazno dejavnost v naravnem okolju.
To je novembra 1996 pripeljalo do ustanovitve posebne neformalne skupine za okoljska
vprašanja pri IOF. Skupina je pripravila spisek pravil dobre okoljske prakse. Za osnovo sta
med drugim služila Resolucija o okolju Združenja mednarodnih športnih zvez (nekoč
GAISF, danes pa SportAccord) in Priročnik o športu in okolju Mednarodnega olimpijskega
komiteja. Pravila so bila v strnjeni obliki leta 1998 uradno potrjena kot Okoljske usmeritve
IOF. Usmeritve vsebujejo sledeča načela:
– potrebno je ohranjati zavest po potrebi ohranitve zdravega, čim bolj neokrnjenega
okolja in to načelo vključiti v najbolj osnovne principe vseh orientacijskih aktivnosti;
– potrebno je zagotoviti, da bodo tekmovalna pravila in primeri dobre prakse
organizacije tekmovanj vedno v skladu z načelom spoštovanja okolja ter zaščito
živalstva in rastlinstva;
– v sodelovanju z lastniki zemljišč, državnimi inštitucijami in okoljskimi
organizacijami je potrebno oblikovati pravila dobre prakse;
– poseben trud je potrebno nameniti spoštovanju lokalne pravne regulative o varstvu
okolja, ohranjanju orientacijskega teka kot dejavnosti brez odpadkov in sprejemanju
ustreznih ukrepov za preprečevanje onesnaženja;
– primere dobre okoljske prakse je potrebno vključiti v izobraževanje tekmovalcev,
trenerjev, organizatorjev in funkcionarjev;
– na nivoju posameznih nacionalnih zvez članic je potrebno dvigniti zavest o okoljskih
težavah v svetovnem merilu, da bi lahko prevzeli, udejanjali in razširjali ta načela in s
tem prispevali k rahločutni rabi okolja na področju orientacijskega teka;
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– priporočati izdelavo specifičnih navodil okoljske dobre prakse na nivoju posameznih
nacionalnih zvez članic z ozirom na značilnosti posamezne države (Environmental
Policy, 1998).
Da bi se te usmeritve lažje promovirale in udejanjale v praksi, se je neformalna skupina leta
1999 preoblikovala v uradno Okoljsko komisijo pri IOF. V naslednjih letih je poskrbela za
objavo povzetkov nekaterih monitoringov, izvedenih v obdobju od 70. let prejšnjega stoletja.
Hkrati vodi evidenco in zbira posamezne primerke vseh dostopnih monitoringov in člankov
z okoljsko tematiko s področja orientacijskega teka.
Okoljska komisija do današnjega dne ni oblikovala pravil dobre prakse, kar si je zadala kot
eno od nalog pri sprejemu Okoljskih usmeritev IOF. Po mnenju predsednika komisije Briana
Parkerja so glavni razlogi za to izredna raznolikost pokrajin in živalstva širom sveta, hkrati
pa tudi zelo različni pristopi do okoljske problematike po posameznih državah (Laininen,
2012).
Da bi ponovno oživila omenjeni projekt in hkrati bolje spoznala aktualno stanje okoljske
problematike po posameznih državah, je leta 2011 Komisija izvedla anketo med
nacionalnimi zvezami držav članic IOF. Na anketo se je odzvala le dobra četrtina držav
članic (19 od 74). Očitno je, da v nekaterih državah niso odgovarjale niti osebe z dobrim
pregledom nad aktualnim stanjem niti najverjetneje niso predstavljali usklajenega mnenja
večine. Prav tako je očitno, da v nekaterih primerih vprašanja niso vsi razumeli na isti način.
Že pri tem se je pokazala raznolikost prioritet v okoljski politiki in zavesti po posameznih
državah. Poenostavljeno rečeno, medtem ko je ponekod glavni cilj zapustiti prizorišče čisto
in brez odpadkov, se v drugih državah že intenzivno ukvarjajo z zmanjševanjem celokupne
porabe energije in celostno trajnostnim pristopom pri izvajanju dejavnosti (od prevoza
tekmovalcev, pa do izvedbe samega tekmovanja). Po posameznih državah je prisotno tudi
zelo različno dojemanje orientacijskega teka kot morebitne dejavnosti, ki vpliva na okolje. V
nekaterih državah (na primer v celotni Skandinaviji) ima orientacijski tek podobo naravi
prijaznega športa. Nasprotno je v nekaterih drugih državah, kjer je zaradi različnih
predsodkov in drugih (diametralno nasprotnih) interesnih skupin (z istim ciljnim območjem),
slika orientacijskega teka povsem drugačna. Tak primer je Nemčija. Po eni strani se vršijo
pritiski vladnih in nevladnih naravovarstvenih ustanov, ki želijo zaščititi na primer določeno
živalsko vrsto na določenem območju. Hkrati pa se na istem območju vrši pritisk lovcev, ki
imajo to območje v zakupu in želijo 'zaščititi' živali iz povsem drugih vzgibov.
Kljub velikim razlikam v razvitosti orientacijskega teka med posameznimi državami in zelo
različnim problemom povezanimi z vplivom na okolje, je očitna želja in potreba po več
informacijah s tega področja (Laininen, 2012).
Vprašanje je, ali se je Okoljska komisija ob kroničnem pomanjkanju sredstev v okviru IOF
sposobna lotiti večjega projekta, ki bi zares celovito obravnaval zelo kompleksno situacijo
na tem področju. Bolj verjetna in zelo koristna bi bila možnost, da se morebitna odprta
vprašanja ne bi reševala zgolj na relaciji med Komisijo in zainteresiranim subjektom (kar je
bila praksa do sedaj), temveč bi se nove težave, raziskave in rešitve takoj obravnavale v
širšem krogu s pomočjo spleta. Na ta način bi se najverjetneje dalo pridobiti tudi nove
sodelavce, obenem pa na zelo ekonomičen način izobraževati širšo populacijo.
Trenutno namreč največ vlagajo v monitoringe, uveljavljanje okoljskih standardov in stike z
javnostjo tista okolja, kjer se na račun zelenega pristopa da pridobiti največ namenskih
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sredstev države in sponzorjev. To pa so v glavnem države, kjer je orientacijski tek že tako
najbolj razvit, njihove nacionalne panožne zveze pa brez izjeme (finančno, pa tudi v drugih
pogledih) močnejše od mednarodne zveze.
3.3 Okoljska ozaveščenost v okviru Orientacijske zveze Slovenije
V Sloveniji je bila ekološka komponenta v dosedanjih aktivnostih Orientacijske zveze
Slovenije (OZS), posameznih klubov in organizatorjev tekmovanj razmeroma malo prisotna.
Največkrat je šlo za dogovore z lastniki zemljišč, pri čemer pa ni nujno šlo za varovanje
okoljskih, temveč zasebnih interesov.
Ker je število udeležencev večine tekmovanj in drugih organiziranih dejavnosti razmeroma
majhno, se je možno omembe vrednim vplivom na okolje izogniti:
– ob pravočasnem in ustreznem načrtovanju vseh dogodkov na določenem
tekmovalnem območju;
– ob dobri koordinaciji z lastniki določenega območja (zasebni lastniki, Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije), drugimi uporabniki (pašne
skupnosti, lovske družine) in načrtovalci razvoja določenega območja (lokalna
skupnost, območne enote Zavoda za gozdove, v zelo redkih primerih uprava
Triglavskega narodnega parka).
Olimpijski komite Slovenije-Zveza športnih zvez (OKS-ZŠZ) je junija 2012 sprejel
Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks OKS-ZŠZ. Podlago za Kodeks so predstavljale
Evropska listina o športu (1992, 10. člen Šport in varstvo okolja), Bela knjiga EU o športu
(2007, poglavje 2.8 Podpora trajnostnemu razvoju) in Olimpijska listina (2001, člen 2/13)
(http://www.olympic.si/...).
OZS je kot članica OKS-ZŠZ dolžna izvajati svoje dejavnosti v skladu s tem Kodeksom.
Kodeks precej podrobno opredeljuje zahteve in hkrati možnosti odgovornega ravnanja do
narave in okolja za vse nivoje udeleženih struktur in posameznikov (preko OKS-ZŠZ,
nacionalnih panožnih športnih zvez, lokalnih športnih zvez, splošnih ali strokovnih športnih
združenj, športnih društev in klubov, ter vse do posameznikov − športnikov. Zahteve in
možnosti za odgovorno ravnanje so precej podrobno določene za vsak navedeni nivo. Zato bi
Kodeks lahko predstavljal dobro podlago za izdelavo lastnega kodeksa OZS. Da ob tem ne
bi ostalo le pri sestavljanju pravil, je pomembno, da se sproti obvešča tekmovalce in
organizatorje o pomankljivostih, ki so bile že zaznane.
Tak primer so predhodne oznake lokacij kontrolnih točk. Prepogosto namreč (majhne)
oznake iz različnih materialov po končanem tekmovanju niso odstranjene. Glede na to, da se
vse zastavice, ki označujejo kontrolne točke med samim tekmovanjem, po tekmi odstranijo,
njihova odstranitev ne bi pomenila dodatnega dela. Čeprav ne gre za nikakršno funkcionalno
razvrednotenje okolja, opazijo pa jih kvečjemu lastniki zemljišč in gozdarji, je tako
lahkomiselno ravnanje povsem odveč. Na ta način se le kvari ugled športa in povzroča
težave pri nadaljni organizaciji. Obnašanje bi moralo biti, ravno nasprotno, proaktivno. Od
navajanja najmlajših, da je potrebno odstraniti vse, kar v okolje ne sodi, pa do informiranja
(malo) starejših o virih resničnega onesnaževanja, ki bi se jim v praksi morali v maksimalni
možni meri izogibati.
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4 DOSEDANJE RAZISKAVE O VPLIVU ORIENTACIJSKEGA TEKA NA
OKOLJE
Vpliv orientacijskega teka na okolje je smiselno deliti po dveh kriterijih. Prvi je prostorski
vidik, drugi pa značaj same aktivnosti, ki povzroča vpliv.
Po prvem kriteriju lahko prihaja:
– do neposrednega vpliva tekmovalcev na tekmovalno območje;
– do vpliva tekmovalcev, spremljevalcev in organizatorjev izven tekmovalnega
območja.
Po drugem kriteriju do vpliva na okolje prihaja med:
– samim tekmovanjem;
– aktivnostmi, povezanimi z izvedbo tekmovanja in postranskimi aktivnostmi
tekmovalcev v obdobju tekmovanja.
Da bi bil pregled dosedanjih raziskav vpliva orientacijskega teka na okolje bolj enostaven,
bo vpliv razdeljen zgolj na dve skupini:
– neposredni vpliv na tekmovalno območje;
– posredni vpliv.
4.1 Raziskave neposrednega vpliva na tekmovalno območje
Dosedanje raziskave so se v glavnem dotikale treh področij:
– poškodb vegetacije;
– motenja velikih sesalcev;
– motenja ptic.
Nekatere raziskave so bile objavljene v citiranih virih in literaturi, medtem ko večina obstaja
le v obliki dokumentacije z zelo omejenim obtokom. Sledeči pregled raziskav (vse do
poglavja 4.2 je povzet po celovitem pregledu Briana Parkerja (Parker, Review of
research into the ecological impact of orienteering, 2005a). Citirani avtorji so zato
primarni viri, ki jih citira Parker v svojem pregledu.
Zelo grob zaključek raziskav poškodb vegetacije in motenja velikih sesalcev in divjadi je, da
je vpliv majhen. Poteptana ali drugače poškodovana vegetacija v večini primerov zelo hitro
okreva. Prav tako ni bila zaznana dolgoročno škoda med živalstvom.
Nekoliko bolj problematično je motenje ptic. Raziskav je malo, rezultati pa niso enotni.
Najbolj obsežna študija ni zaznala škode pri 54 gnezdečih vrstah ptic v tekmovalnem
območju. Druga študija je pokazala, da je v primeru dolgotrajnejšega vznemirjanja ptic v
obliki parkiranja nad ali v bližini gnezd prišlo do zapuščanja gnezd. Samo gibanje
tekmovalcev v bližini gnezd škode ni povzročilo. Tretja študija je sicer pokazala škodo na
ptičji populaciji, ni pa prišla do zaključka, ali je nastala škoda posledica izjemno slabega
vremena ali samega tekmovanja.
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4.1.1 Poškodbe vegetacije
V literaturi so dostopna razmeroma obsežna splošna poročila o študijah teptanja vegetacije.
Študij, ki bi neposredno obravnavale vpliv orientacijskega teka na vegetacijo, je malo.
Zaskrbljenost zaradi morebitnega vpliva orientacijskega teka na vegetacijo, se poraja
predvsem iz sledečih treh vidikov:
– občutljivo rastlinstvo je poškodovano do te mere, da posamezne rastline ne preživijo
ali pa potrebujejo preveč časa, da bi si opomogle in jih nadomestijo bolj
prilagodljive;
– za tekmovalci v okolju ostanejo vidne sledi. Te poškodbe so ponavadi postranskega
pomena za samo okolje (hitro okrevanje). V določenih primerih lahko predstavljajo v
očeh opazovalca zmanjšanje vizualne kakovosti določenega dela pokrajine. Po drugi
strani prav te, na prvi pogled vidne sledi, v slučaju dolge obstojnosti kažejo na slabe
regeneracijske sposobnosti vegetacije ali trajne spremembe.
– v osnovi nepomembna poškodba vegetacije v obliki poteptane podrasti kot posledice
tekmovanja pripelje do nadaljne uporabe izoblikovanih 'stezic' in nastanka nove
steze. Tako začetna poškodba vegetacije preide v poškodbo tal.
Dosedanje raziskave s področja vpliva orientacijskega teka so obravnavale prva dva vidika.
Raziskave so se ločile tudi po splošnem pristopu k ugotavljanju poškodb vegetacije. Študije
vpliva večjih tekmovanj (ločnica je bila nekje pri 2000 tekmovalcih), kjer je bilo moč
pričakovati, da bo možno podati tudi številčno oceno poškodb, so si zadale za cilj monitoring
celotnega tekmovalnega področja (ploskovni monitoring). Take študije so vključevale
poročilo o deležu celotne vegetacije, ki je bila poškodovana, pa tudi opis monitoringa
tekmovalnega območja v obdobju okrevanja poškodovane vegetacije.
Za boljšo predstavo je tu potrebno dodati, da je šlo predvsem za monitoring(-e) po velikih
skandinavskih tekmovanjih, kot npr. O-Ringen, Tio Mila in Jukola, kjer se v časovnem
razmaku cca. 8-15 ur, na površini 5-20 km2 giblje tudi do 15.000 tekmovalcev. Največkrat
uporabljeni metodi v tem primeru sta bili vizualno ocenjevanje stanja vegetacije in ocena
škode na podlagi nosilnosti okolja.
V primeru manjših tekmovanj (manj kot 2000 tekmovalcev) je škoda ponavadi težko
merljiva in določljiva za celotno tekmovalno območje. Zato se v primeru takih tekmovanj
monitoringi ponavadi osredotočajo na tiste predele tekmovalnega območja, kjer je bila
koncentracija tekmovalcev največja (točkovni monitoring).
Taka občutljiva območja so:
– površinsko majhna območja okoli kontrolnih točk, ki jih je moralo obiskati največje
število tekmovalcev;
– odsek med zadnjo kontrolno točko in ciljem,
– ciljni prostor;
– štartni prostor.
Z izjemo prve omenjene lokacije se preko preostalih treh načeloma gibljejo vsi udeleženi
tekmovalci.
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Ker se opazovanje pri točkovnem monitoringu osredotoča na bistveno manjše površine, je
možno uporabiti bolj natančne tehnike merjenja in določanja rastlinskih vrst. Nekatere
raziskave so se osredotočale na določanje škode na natančno lokaliziranih rastiščih
občutljivih vrst, druge na posamezne združbe, tretje na rastlinstvo v celoti.
Orientacijski tek je prisoten v mnogih državah po vseh celinah, saj IOF trenutno združuje 74
držav članic in pridruženih članic. Zato lahko do vpliva pride v zelo različnih biogeografskih
regijah, s še večjim razponom vegetacijskih tipov. V posameznih okoljih zato lahko pride do
zelo različnih vplivov na vegetacijo.
Ker je večina dejavnosti zgoščena na območju Evrope, so vse študije vpliva na vegetacijo,
razen ene študije iz Zahodne Avstralije, vezane na evropske biogeografske regije.
Omenjene evropske študije je Parker (Parker, 2005a) na podlagi definicij Evropske okoljske
agencije iz leta 2000 razvrstil v posamezne evropske biogeografske regije. Študije zastopajo
območja znotraj štirih od skupno devetih biogeografskih regij.
Tabela 2: Povzetek študij o vplivu tekmovanj v orientacijskem teku na vegetacijo.
Odebeljene spremenljivke predstavljajo pomembne dejavnike, ki medsebojno razlikujejo
posamezne študije med seboj.
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5

1998
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gozd

Opazovana
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splošno

splošno
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kamnih
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Monitoring
celotnega
področja

√

√

√

√

Monitoring
največje škode
√

√

√

Kvantitativne
K
(K) ali psevdokvantitativne
(P) meritve

K

P
(opomba
4)

Monitoring
okrevanja

√ (opomba
2)

K

√

K

√

√

√

√

√

√

(opomba 3)

√

√

√

K

P (opomba P (opomba K
4)
4)

K

Opombe:
1. Gre za število tekmovalcev, ki so se gibali preko opazovane lokacije. Drugače je navedeno skupno
število tekmovalcev.
2. Navedena študija je vključevala številne različne opazovane lokacije, vključujoč tiste, za katere se je
predpostavljalo, da bo vpliv nanje največji.
3. Monitoring okrevanja je bil načrtovan, vendar je bil zabeležen vpliv zanemarljiv.
4. Psevdo-kvantitativne meritve so tiste, pri katerih je nična škoda edina zabeležena vrednost. Pri tem gre
lahko za nični vpliv in škodo po samem tekmovanju ali pa končno stanje po okrevanju od opažene,
toda številčno neovrednotene škode.
Vir: Parker, 2005a, str. 4

23

Pri nadaljnji obravnavi vpliva na vegetacijo je potrebno opozoriti na določeno nedorečenost
pri omenjanju nastanka novih stez pod vplivom tekmovanja. Ne glede na to, ali so nove steze
nastale zgolj v poteptani podrasti ali pa so poškodbe vegetacije prerasle v spremembe tal, jih
je Parker omenjal v sklopu poškodb vegetacije. Kadar je iz njegovega pregleda dejansko
jasno, da je šlo že za poškodbe tal, je to v nadaljevanju tudi navedeno.
4.1.1.1 Ploskovni monitoring poškodb vegetacije
Poškodbe vegetacije ob treh velikih tekmovanjih na južnem Švedskem
Glavna študija vpliva na vegetacijo je iz leta 1972, ko je Kardell (Kardell, 1974) spremljal
posledice treh tekmovanj na južnem Švedskem. Število tekmovalcev se je gibalo od velikega
(1300) do zelo velikega (9276). Pregled na terenu takoj po tekmovanju (najbolj številčnem)
je pokazal, da so v smeri prihoda in odhoda od kontrolne točke nastale očitne stezice v
dolžini 50–100 m. Na površini približno 10 m2 okoli najbolj prizadetih kontrolnih točk je
bila vegetacija poteptana oziroma uničena 50–75 %. Do podobne prizadetosti vegetacije naj
bi prišlo na območju štartnega in ciljnega prostora. V primeru zadnjih dveh omenjenih
območij je šlo predvidoma za ozek koridor, po katerem se gibljejo vsi tekmovalci. V
nasprotnem primeru bi bili omenjeni deleži povsem nerealni. Razmeroma visokemu deležu
poškodovanosti vegetacije je najverjetneje botrovalo tudi deževno vreme v času tekmovanja.
Z ekstrapolacijo rezultatov iz manjšega v celoti pregledanega območja na celotno
tekmovalno območje je bil ocenjen tudi celoten delež vizualno prizadete vegetacije. Ta je
znašal 1 % površine. Ker je omenjena vrednost izračunana ob predpostavki, da se vsi
tekmovalci določene kategorije gibljejo po isti liniji, je skoraj zagotovo višja od resnične. Z
dejansko večjo razpršenostjo tekmovalcev po prostoru je tudi verjetnost poškodb vegetacije
(in nastanka sledi ali stezic) precej manjša. Po številu tekmovalcev primerljivo tekmovanje
na Finskem je namreč pokazalo poškodovano in uničeno vegetacijo na 0,5 % površine
tekmovalnega območja. V primeru preostalih dveh obravnavanih švedskih tekmovanj je bilo
zaznanih poškodb vegetacije še veliko manj. Temu je botrovalo predvsem bistveno manjše
število tekmovalcev in precej boljše vreme.
Monitoring na izbranih lokacijah so izvajali 2 leti. Vegetacija v tekmovalnem območju
najbolj številčnega tekmovanja je hitro okrevala. Po obdobju nekaj več kot enega do dveh
vegetacijskih obdobij si je vegetacija na 90 % opazovanega območja opomogla do te mere,
da je bila škoda v najslabšem primeru vidna le opazovalcu, ki je poznal prvotno stanje
vegetacije. Tudi na območju okoli samih kontrolnih točk, kjer je bila ponekod vegetacija
takoj po tekmovanju povsem odstranjena, je prišlo do postopnega okrevanja. Po dveh letih
od tekmovanja so bile tudi take lokacije že vsaj delno preraščene.
V primeru tekmovanja z nekaj manj kot 3000 tekmovalci je vegetacija okrevala nekoliko
počasneje. Po dveh vegetacijskih obdobjih je doseglo isto stopnjo okrevanja kot v primeru
največjega tekmovanja le 70 % poškodovane vegetacije. V primeru najmanj številčnega
tekmovanja je bilo skoraj popolno okrevanje moč zaznati že po enem letu. Zanimiva je
razlika med obema manjšima in največjim tekmovanjem. V primeru manjših tekmovanj je
namreč 2–4 % površin ob opazovanih kontrolnih točkah ostalo z vsaj deloma razgaljeno
površino tudi ob koncu opazovanja. Kardell je ob tem ugotavljal, kakšne so nosilne
kapacitete nekaterih rastlinskih vrst. Maksimalno število tekmovalcev, ki so se gibali preko
določene površine v danih vremenskih pogojih, ne da bi bilo moč takoj zaznati očitno škodo,
je določil kot nosilno kapaciteto določene površine. Pri najbolj odpornih vrstah je nosilna
kapaciteta znašala okoli 400 tekmovalcev, medtem ko so lišaji poraščajoči kamne zdržali le
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50 tekmovalcev. Sklepal je tudi, da je nosilna kapaciteta borovničevja in mahovja okoli 100
tekmovalcev na razmeroma suhi podlagi in 50 tekmovalcev na vlažni podlagi.
Kardell je del svoje študije namenil tudi potencialni škodi, nastali zaradi gibanja preko na
novo posajenih površin. Na tekmovanju z 2920 tekmovalci se je okoli 2400 tekmovalcev v
različnih smereh gibalo preko goloseka s 15000 posajenimi sadikami smreke. V poročilu
navaja, da je manjše poškodbe zaznal pri 13 sadikah, medtem ko nobena ni bila popolnoma
uničena. Do podobnih rezultatov je prišel pri preučevanju borovih sadik v primeru že
omenjenega tekmovanja z 9276 tekmovalci. Kardell je zaključil, “da je škoda povzročena na
sadikah in koreninah dreves s strani tekmovalcev tako minimalna, da bi lahko imela zgolj
teoretični pomen na ekonomske interese lastnika zemljišča“.
Očitno je, da so morale biti sadike posajene dovolj na redko in da je šlo za pravilen vzorec
sajenja. Prav tako je zelo verjetno, da so se tekmovalci gibali zgolj po nekaj očitnih linijah in
je Kardell pregledoval škodo zgolj vzdolž teh linij (Parker, 2013).
Zato je nekoliko zavajajoče navajanje celotnega števila sadik. Bolj ustrezna bi bila ocena
števila sadik na območju potencialnega vpliva.
V celotni študiji je mogoče zaznati pomanjkanje površinsko bolj obširnega monitoringa in
preveliko posploševanje iz opazovanih lokacij na preostanek tekmovalnega območja.
Prav tako je bil verjetno nekoliko zanemarjen vpliv popadanega listja, ki je ob spremljanju
stanja po tekmovanju zanesljivo nekoliko zakrilo poškodbe talne vegetacije.Nekoliko
nejasna je tudi opredelitev škode/uničenja vegetacije. Ali odsotnost spremembe v ravnovesju
vrst po končanem monitoringu pomeni, da škode ni bilo? Ali gre zgolj za to, da ni bila
presežena neka referenčna stopnja poškodovanosti vegetacije, ki je bila že pred samim
monitoringom določena kot škodljiva/uničujoča?
V študiji ni dovolj pojasnjen vpliv različnih spremenljivk na povzročeno škodo. Poudarjen je
vpliv vremenskih razmer, vpliv števila tekmovalcev je nekoliko posplošen. Premajhen je
poudarek na ostalih značilnostih tekmovalnega območja, kot na primer geoloških,
pedoloških, klimatskih in drugih značilnostih. Zato so rezultati dober pokazatelj za
obravnavana območja, težko pa bi se jih dalo posploševati na druga, še posebej v drugih
biogeografskih regijah.
Kljub navedenim pomankljivostim je bila Kardellova trojna študija pomembna. Bila je prva
te vrste in je prinesla povsem konkretne podatke. Prav tako je bila pomembna za lastnike
gozdov, gozdarsko stroko in organizatorje. Negotovost in strahove glede morebitnega vpliva
orientacijskega teka na vegetacijo (in okolje v celoti) je namreč umestila v določene, vsaj
nekoliko bolj otipljive okvire.
Poškodbe vegetacije ob velikem tekmovanju na Finskem
Podobna študija, kot je bila Kardellova, je na osnovi monitoringa štafetnega tekmovanja
Jukola leta 1995 nastala na Finskem. Myllyvirta, Henriksson in Alto (Myllyvirta et al., 1998)
so poskušali odgovoriti na čedalje večjo zaskrbljenost naravovarstvenikov in gozdne uprave,
ki so se bali vpliva približno 10000 tekmovalcev na ptiče in sesalce, kakor tudi na
rastlinstvo. Tekmovanje namreč poteka vsako leto v prvi polovici junija, kar je s stališča
reprodukcije in rasti flore in favne neugodno obdobje. Za območje Skandinavije je to toliko
bolj problematično, saj so reprodukcijski in rastni procesi vezani na krajši časovni razpon kot
v bolj zmernih geografskih širinah.
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Stanje vegetacije v tekmovalnem območju, velikem 12 km2, so pregledali takoj po končanem
tekmovanju, nato pa v 18 mesecih še trikrat. Škodo in prizadeto površino so določali in
ocenjevali na podoben način kot Kardell. Tudi dobljeni rezultati so bili podobni njegovim.
Tabela 3: Delež tekmovalnega območja, kjer je bila
tekmovanje Jukola 1995, Finska.
Pretečen
čas
od
tekmovanja
takoj po tekmovanju
3 meseci
1 leto
18 mesecev
Vir: Parker, 2005a, str. 7

poškodovana vegetacija; štafetno

Delež tekmovalnega območja, kjer so bile
vidne sledi, nastale zaradi tekmovanja
0,5 %
0,3 %
0,15 %
0,1 %

Tudi tokrat so se pokazali kot najbolj občutljivi lišaji na kamnitih površinah, saj imajo slabe
regeneracijske sposobnosti. Navkljub temu je bil vpliv tekmovanja na to vrsto majhen, saj so
se logične izbire poti tekmovalcev v precejšnji meri izogibale kamnitim vrhovom,
poraščenim z lišaji.
Zgolj opisno je bila ocenjena tudi nosilna kapaciteta posameznih rastlinskih vrst. Zaradi
narave tekmovanja, tekmovalnega območja in števila tekmovalcev bi bilo namreč bistveno
težje natančno oceniti, koliko tekmovalcev se je gibalo preko določene lokacije.
Kot “zelo hitro“ je bilo opisano okrevanje travnika, kjer se je nahajal ciljni prostor in na
katerem se je v času tekmovanja zbralo do 40.000 ljudi.
Tako švedska kot finska študija sta obravnavali območja, ki sodijo v isto, borealno
biogeografsko regijo. Finsko preučevano območje (v bližini Helsinkov) se nahaja 5°
geografske širine bolj severno, zato je podnebje nekoliko drugačno kot na jugu Švedske. Iz
tega izvira tudi nekoliko drugačna vegetacija in občutljivost na poškodbe. Kljub temu so bili
rezultati obeh študij zelo podobni, kar je dodatno potrdilo Kardellove ugotovitve, hkrati pa
geografsko razširilo primerljiva območja.
Poseben pomen študije je v tem, da je osredotočena na vpliv izjemno velikega števila
tekmovalcev na vegetacijo in se bolj kot na posamezne najbolj prizadete lokacije osredotoča
na prizadetost celotnega tekmovalnega območja. Zato lahko predstavlja določeno praktično
podlago za načrtovanje izrabe gozda v športno rekreativne namene na področju
Skandinavije.
Poškodbe vegetacije ob velikem tekmovanju na južnem Škotskem
Tretja študija izvira iz Velike Britanije (Škotske). Avgusta 1981 je v pokrajini Galloway
potekalo tradicionalno 6-dnevno mednarodno tekmovanje Scottish 6-Days z udeležbo preko
2000 tekmovalcev. The Nature Conservancy Council (NCC), ki je bila v tem času vladna
ustanova, zadolžena za varstvo narave v Veliki Britaniji, je na lastno pobudo izvedla
monitoring večih lokacij na tekmovalnem območju. Pregled lokacij je bil izvršen takoj po
tekmovanju in eno leto kasneje. Že v začetnih korakih organizacije tekmovanja so iz
načrtovanega tekmovalnega območja izločili potencialno občutljive lokacije, ki so imele tudi
uradno status posebnega pomena (Site of Special Scientific Interest – SSSI). V naravi je šlo
za območja peščenih sipin in šotnih barij. Območje tekmovanja (oziroma preučevane
habitate) so tako predstavljali gozdovi, močvirja in zakisani travniki. Škoda oziroma obseg
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poškodb takoj po tekmovanju je bil bistveno manjši od pričakovanj NCC. Vidne poškodbe
so bile razpršene po celotnem območju. Stopnja poteptanosti vegetacije na opazovanih
lokacijah je bila ocenjena kot nizka do zmerna. Izjemo so predstavljala območja (koridorji) z
največjo zgostitvijo tekmovalcev, kjer so nastale dobro vidne stezice v praproti in visoki
travi. Kljub temu so v enem letu izginile vse tovrstne stezice, s tistimi na zgostitvenih
območjih vred. Ker je tekmovanje potekalo v avgustu, ni bilo verjetno, da bo prišlo do škode
na spomladanskih vrstah zelnatih rastlin gozdnega habitata. Naslednjo pomlad ni bilo moč
zaznati nikakršne škode na omenjenih rastlinah.
NCC je prišel do sklepa, da izvedba tekmovanja na nekaterih območjih s statusom
posebnega pomena (SSSI) ni v neskladju z naravovarstveno funkcijo območja.
Potrebno je poudariti, da so bile uporabljene metode preproste in psevdo-kvantitativne.
Posamezne ocene na lestvici za vizualno oceno poškodb niso bile jasno določene. Prav tako
ne obstaja podatek o deležu vizualno poškodovanih površin glede na celotno tekmovalno
območje. Brez ozira na to je v zaključku navedeno, da posledice teptanja vegetacije po enem
letu niso bile več vidne.
Navkljub skromnemu obsegu študije je ta pomembna z vidika upravljavcev zemljišč, kakor
tudi kot dopolnilo k švedski in finski študiji, ki sta bili izvedeni v drugi biogeografski regiji.
4.1.1.2 Usmerjeni (točkovni) monitoring poškodb vegetacije
Kadar je, zaradi naravnih značilnosti tekmovalnega območja ali manjšega števila
tekmovalcev, celotni vpliv tekmovanja na vegetacijo majhen, izvajanje ploskovnega
monitoringa ni smiselno. V takih primerih je veliko bolj smiselno, da se raziskava usmeri
zgolj na določene točke (manjše površine), kjer se da pričakovati, da bo prišlo do največjih
poškodb. Vzrok za to je lahko bolj občutljiva vegetacija ali/in večja koncentracija
tekmovalcev na določenem mestu. Do te prihaja takrat, ko imajo tekmovalci na različnih
progah skupne kontrolne točke.
Poškodbe lišajev na kamniti podlagi v Avstraliji
Na pobudo državne agencije za zaščito in upravljanje z okoljem (Western Australia
Department of land Conservation and Land Management) je bila izvedena skrbno načrtovana
študija (Moore in Tacey, 1987). Za testiranje vpliva je bil izbran nizek izdanjek granita. V
bližini je bila postavljena kontrolna točka, do katere je najbolj logična izbira poti vodila čez
omenjeno granitno površino. Lišaji so, tako pred tekmovanjem kot po njem, preraščali preko
40 m2 izdanjka. Preko bližnje kontrolne točke se je gibalo 30 tekmovalcev.
Raziskovalci so po tekmovanju zaznali motnje na obravnavanem skorjastem lišaju in jih
razporedili na lestvici od vidnih odtisov čevljev pa vse do popolnoma razgaljene granitne
matične podlage. Zaključili so, da je bilo moteno ali poškodovano manj kot 1 % površine
lišajev. Poudarili so, da zaradi majhnega obsega poškodb ter velike gostote okoliških lišajev
pričakujejo hitro okrevanje.
Sicer skrbno načrtovana in izvedena študija ima eno bistveno pomanjkljivost. Kljub veliki
verjetnosti, da je vseh 30 tekmovalcev zares teklo preko testnega območja, med
tekmovanjem tega nihče ni preverjal.
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Glede na prej omenjeni delež poškodovane površine lišajev in predvideno število
tekmovalcev je možno sklepati, da je nosilna sposobnost lišajev v različni biogeografski
regiji vseeno podobna Kardellovi oceni. Ta je namreč mejo vidnih sprememb postavil pri 50
tekmovalcih. Ker pa niti v eni od omenjenih študij ni naveden delež poškodovanosti ob
pragu vidnosti poškodb, o gotovi korelaciji ni možno govoriti.
Poškodbe lišajev in gliv na razpadajočem deblu smreke na Švedskem
Za Švedsko je značilnih kar nekaj ključnih gozdnih habitatov. Njihov sestavni del so stara in
odmrla drevesa, ki jih marsikje v ekonomsko intenzivno izrabljanih gozdovih skoraj ni več.
Ta drevesa so izjemno pomembna, ker veliko prispevajo k ohranjanju biodiverzitete. Od njih
so pogosto odvisne ogrožene in občutljive rastlinske in živalske vrste. Primer takih dreves so
tudi podrta drevesna debla, ki ostanejo v gozdu po sečnji. So v različnih fazah razpada in
predstavljajo ugoden življenjski prostor za razvoj ter rast lišajev in gliv.
Študija vpliva orientacijskega teka na podrta debla smreke in razpadajoče štore dreves je bila
izvedena leta 1997 na severu Švedske (Bader, Fries in Jonnson, 1998). Osredotočila se je na
območje veliko približno 40 x 20 m, kjer se je v neposredni bližini kontrolne točke nahajalo
10 smrekovih debel in trije štori. Kontrolna točka je bila postavljena tako, da je edina logična
pot do nje vodila naravnost preko debel ali vijugajoč med debli. Na vseh deblih so po 2
metrskih sekcijah pred in po tekmovanju natančno evidentirali pokrovnost lubja in mahov. V
času tekmovanja sta se preko obravnavanega območja gibala 102 tekmovalca. Za vsakega
tekmovalca so beležili natančno linijo gibanja preko območja ter na kateri del katerega debla
je pri tem stopil (če sploh).
Med zaključki študije je mogoče prebrati, da sta 102 tekmovalca povzročila samo manjše
poškodbe debel in nikakršne poškodbe štorov, kar je z vidika narave in varovanja okolja
skoraj zanemarljivo. Prav tako so ugotovili, da so bile tudi po tekmovanju na deblih prisotne
vse ogrožene pa tudi obče razširjene vrste, ki so jih zabeležili že pred tekmovanjem.
Poudarjeno je bilo, da bi ob drugačni višini debel lahko prišlo do drugačne stopnje vpliva na
debla (lišaje, glive). Vpliv bi lahko bil drugačen tudi ob drugačni starostni sestavi
tekmovalcev, saj bi bila linija gibanja, v skladu z njihovimi zmožnostmi, lahko drugačna.
Skrbno načrtovana in izvedena raziskava je sicer ozko usmerjena in se osredotoča na majhno
število potencialno ogroženih vrst, kljub temu pa je pomembna zaradi izjemnega
pomanjkanja podatkov s tega področja.

28

Slika 2: Smeri gibanja tekmovalcev skozi območje podrtih smrekovih debel med
tekmovanjem v orientacijskem teku na severu Švedske.

2

Vir: Bader et al., 1998, str. 8

Poškodbe vegetacije na peščenem podzolu
Leta 1984 je nemško Univerzitetno prvenstvo v orientacijskem teku potekalo na obsežnem
pretežno peščenem področju v bližini Bielefelda. V okviru študije vpliva tekmovanja na
vegetacijo so izvedli podroben sinekološki popis rastlinskih vrst na območju 2 x 2 m okoli
dveh izbranih kontrolnih točk. Prvič je bil popis izveden tik pred tekmovanjem, nato takoj po
tekmovanju in v rednih letnih intervalih še naslednja tri leta (Breckle et al., 1989). Obe
obravnavani lokaciji sta se nahajali v gozdu na peščenem podzolu, kjer se je predvidevalo,
da je rastlinstvo občutljivo zaradi plitvega koreninskega sistema in mehkih tal. Rastlinska
sestava na izbranih lokacijah je bila različna. Na eni lokaciji je prevladovala vijugasta
masnica (Deschampsia flexuosa) z borovničevjem (Vaccinium myrtillus), medtem ko sta bili
za drugo značilni vijugasta masnica in evropska jegličevka (Trientalis europaea). Preko
obravnavanih lokacij se je gibalo do 250 tekmovalcev.
Raziskovalne metode so vključevale štetje nadzemnih stebel rastlin. Takoj po tekmovanju so
bile vse popisane vrste še prisotne na obeh lokacijah. Zmanjšano pa je bilo njihovo število,
nekatere so bile bolj ali manj poškodovane. Nekatere vrste so bile bolj prizadete kot druge,
kar je spremenilo razmerje med vrstami. Leto kasneje se je ponovno vzpostavilo razmerje
vrst izpred tekmovanja. Skoraj isto je bilo tudi število primerkov posameznih vrst.
Opazovanje v naslednjih letih je pokazalo več sprememb, pri čemer se je populacija
nekaterih vrst skoraj podvojila. Kot razloga za to spremembo so navedli dolgoročne
spremembe zaradi stalnega večanja kislosti tal in snežni vihar pozimi leta 1987, ki je polomil
približno četrtino vrhov borov, ki so poraščali območje. S tem je prizemna plast raslinstva
dobila več neposrednega sončnega obsevanja, kar je bil glavni razlog za nenadno močno
povečanje števila rastlin.
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Eden od zaključkov je bil, da je samo tekmovanje povzročilo le kratkotrajne motnje v
rastlinski populaciji na obravnavanih lokacijah. Sami raziskovalci so sicer opozorili na
določeno kvantitativno omejenost pridobljenih podatkov in iz tega izhajajoče posploševanje.
Kljub temu so poudarili, da glede na zelo primerljive rezultate opazovanj v drugačnih
biotopih in gozdovih njihovi zaključki ne bi smeli biti sporni. Hkrati je potrebno vedeti, da
teh primerljivih študij (rezultatov) in drugačnih spremenljivk, ki so jih pogojevale, niso
ustrezno citirali in analizirali, niti niso dovolj jasno upoštevali drugačnih spremenljivk.
Poškodbe vegetacije na peščenih resavah v južni Angliji
Britansko prvenstvo v orientacijskem teku štafet je leta 1994 potekalo na območju s
posebnim pomenom (SSSI) Ambersham Common blizu Midhursta. Tekmovalno območje so
predstavljale nižinske resave, za katere sta najbolj značilni vrsti jesenska vresa (Calluna
vulgaris) in siva resa (Erica cinerea), ki preraščata kisla podzolasta tla. Številna drevesa
rdečega bora (Pinus sylvestris) in navadne smreke (Picea abies) dajejo območju napol
gozden videz. Zaradi predvidenega števila tekmovalcev (okoli 2000) je naravovarstveni
organ English Nature izrazil zaskrbljenost zaradi potencialnega škodljivega vpliva na
vegetacijo. To je privedlo do skupne študije English Nature in Britanske zveze za
orientacijski tek (British Orienteering Federation), ki se je osredotočila na monitoring
potencialno ogroženih lokacij. 16 izbranih lokacij je zajelo celo vrsto različnih parametrov.
Nekatere opazovane lokacije so bile na močvirnatih področjih in dalo se je pričakovati, da bo
vpliv tekmovanja tu večji kot drugje. Nekatere lokacije je preraščala praprot, druge vresje.
Del lokacij se je nahajal na pobočju, del na ravnem. Za izvedbo monitoringa sta bili izbrani
fotografska in opisna metoda. Predvideno je bilo, da se opazovanje izvede tik pred in takoj
po tekmovanju, nato pa se izvaja v ustreznih intervalih (3, 6 in 12 mesecev), dokler se
območje ne vrne v prvotno stanje oziroma se stabilizirajo razmere v spremenjenem stanju.
Tekmovanje je potekalo 20. marca. V predhodnem zimskem obdobju je padla velika količina
padavin. Zato je bilo moč pričakovati, da bo z vodo nasičena prst botrovala znatnemu vplivu
na vegetacijo na lokacijah z največjo koncentracijo tekmovalcev in na posameznih lokacijah
v pobočju. Na lokacijah z največjo koncentracijo tekmovalcev so na tleh prevladovale
popadane borove in smrekove iglice ter suha poležana praprot, vpliv tekmovalcev pa se je
pokazal kot zanemarljiv. Na dveh strmih vznožnih delih pobočij so nastale stezice, podobne
stezicam jelenjadi. Na strmem, z mahom preraščenem zemeljskem skoku, kjer je bil
predviden močan vpliv tekmovalcev, so bili znaki gibanja tekmovalcev opazni šele ob
podrobnem pregledu. Prav tako je bila škoda bistveno manjša od predvidene na območju
močvirnate lokacije. Večina tekmovalcev je med tekom očitno prepoznala mejo med
področjem z bolj trdnimi tlemi in dejansko močvirnatim predelom in se je v veliki meri raje
držala trdnih tal. Maloštevilni tekmovalci, ki so dejansko prečkali močvirnati predel, se niso
gibali po enem, očitnem koridorju, temveč je bilo njihovo gibanje prostorsko precej
razpršeno. Tudi zato je bil vpliv bistveno manjši od pričakovanega.
English Nature je poročal, da “je bil vpliv na celotnem območju Ambersham Common na
absolutno minimalnem nivoju“ in prekinil nadaljnji monitoring, ker je bilo “brezpredmetno
nadaljevati s fotografiranjem posledic vpliva Britanskega prvenstva v orientacijskem teku
štafet“ (Savage, 1994).
Študija je pomembna, ker je pokazala zanemarljiv vpliv na razmeroma širok razpon
rastlinskih vrst na 16 lokacij, razporejenih po celotnem obravnavanem področju. Kot eden od
možnih vzrokov za minimalno škodo je bila navedena peščena prst, ki omogoča hitrejše
odtekanje vode in s tem tudi manjši vpliv na rastline. Potrebno je poudariti, da se je večina
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lokacij nahajala v poglobljenih reliefnih oblikah in da je zaradi predhodnega močnega
deževja obsežen del območja še prekrivala stoječa voda.
Poškodbe vegetacije v gorskem gozdu v Italiji
Predhodni podobna, a v drugačni biogeografski regiji izvedena, je bila študija, opravljena v
Italiji. Obravnavala je Prvenstvo Italije, izvedeno junija 2000 v pokrajini Ligurija (Viti,
2001). Preučevano območje se nahaja v mediteranski kserofilni biogeografski regiji. Ker se
tekmovalno območje nahaja na nadmorski višini okoli 1500 m, je vegetacija bolj podobna
tisti v severnejših geografskih širinah, medtem ko so podnebne razmere precej drugačne.
Dvodnevnega tekmovanja se je vsak dan udeležilo 445 tekmovalcev, kar je na nekaterih
lokacijah, “uporabljanih“ oba dneva, pomenilo skupaj 890 tekmovalcev. Tudi v italijanskem
primeru je bila glavna uporabljena metoda monitoringa fotografiranje, dopolnjeno s pisnimi
opombami o vizualnem stanju.
Na podlagi opazovanja pred in takoj po tekmovanju je bilo zaključeno, da razen ene izjeme
nikjer v tekmovalnem območju niso bile opažene poškodbe vegetacije. Izjemo je
predstavljalo območje koridorja med zadnjo kontrolno točko in ciljem, kjer so se oba dneva
gibali vsi tekmovalci. Na območju koridorja je ob teptanju vegetacije nastala očitna stezica.
Ponovno opazovanje je bilo predvideno 6 in 12 mesecev po tekmovanju. 6 mesecev po
tekmovanju je območje prekrivala snežna odeja, zato opazovanje ni bilo izvedeno. 12
mesecev po tekmovanju na območju koridorja ni bilo več nobenih vidnih poškodb in
sprememb. Študija je po obsegu skromna. Njen glavni pomen je v tem, da obravnava
območje drugačne biogeografske regije kot ostale študije.
Poškodbe vegetacije v gozdu in na resavah območja New Forest v južni Angliji
New Forest, ki je od leta 2005 tudi narodni park, sestavljajo nižinske resave z obsežnimi
vmesnimi gozdnimi površinami. Na obravnavanem območju je dovoljena vsakoletna izvedba
večjega tekmovanja v mesecu novembru, pri čemer je določeno maksimalno število
tekmovalcev. Leta 1988, ko je bila izvedena študija vpliva tekmovanja na vegetacijo in
obnašanje jelenjadi, je bilo tekmovalcev 1200 (Douglas, 1989). Tekmovalno območje je
merilo 11 km2.
Preko reprezentativnih lokacij na celotnem tekmovalnem območju je bila potegnjena cela
vrsta transektov. Pri njihovi prostorski razmestitvi so pazili, da so presekali potek čim več
različnih prog. Bili so široki 3 m, da bi ob prehodu tekmovalca zaznali vsaj en odtis. Skupna
dolžina vseh transektov je znašala okoli 2500 m. Posebno težavo v načrtovanem monitoringu
stanja pred tekmovanjem je predstavljal lov, do katerega je prišlo le dan pred tekmo. Lov je
namreč botroval celi vrsti odtisov v tleh. Zato so morali zjutraj na dan tekmovanja preveriti
vse transekte in zabeležiti vse spremembe, nastale zaradi lova. 17 pomočnikov je na dan
tekmovanja spremljalo posamezne transekte in beležilo prehode tekmovalcev, jelenjadi in
srnjadi ter drugih naključnih obiskovalcev preko transektov. Takoj po končanem tekmovanju
so bile ocenjene vegetacijske razmere znotraj transektov. Monitoring je v presledkih potekal
še celo leto po tekmovanju.
Vegetacija na večini lokacij si je opomogla po dveh tednih. Najbolj občutljive lokacije in
tiste z največjo koncentracijo tekmovalcev so kazale znake poškodb tudi po 6 mesecih. Z
izjemo dveh lokacij so vse ostale okrevale po enem letu od tekmovanja. Ena od dveh bolj
prizadetih lokacij je zajemala peščeno površino, preraščeno z mahovi in lišaji, medtem ko je
v drugem primeru šlo za zemeljski skok, preraščen z orlovo praprotjo (Pteridium aquilinum).
Kljub vsemu sta tudi ti dve lokaciji po enem letu okrevali do te mere, da ju razen poznavalca
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nihče več ne bi ločil od nepoškodovane okolice. Zanimivo je, da je do počasnega okrevanja
prišlo na lokaciji s praprotjo, ki je sicer znana kot odporna vrsta, ki v novembru že tako
odmira. Verjetno je bil za počasno okrevanje odločilen fizični vpliv tekmovalcev na samo
prst, kar je zavrlo rast praproti v naslednjem letu. Raziskovalka je sicer smatrala, da “je bila
vegetacijska škoda prisotna le lokalno, po intenzivnosti pa je bil vpliv primerljiv tistemu, ki
ga povzročajo poniji in jelenjad“ (Douglas, 1989, str. 18). Ena od lokacij, kjer ni bil izveden
monitoring s pomočjo transektov, je bil štartni prostor. Vpliv tekmovalcev na to lokacijo
(gozdno jaso) je bil večji kot na katerikoli drugi del tekmovalnega območja. Po tekmovanju
je bilo namreč zaradi teptanja poškodovanega ali uničenega 80 % rastlinstva. Kljub temu si
je omenjena površina v 6 mesecih opomogla do te mere, da se rastlinstva na jasi ni dalo
razlikovati od neprizadetega rastlinstva na drugih podobnih lokacijah.
Študija predstavlja prvi obsežni raziskovalni projekt s področja vpliva orientacijskega teka
na okolje v Veliki Britaniji. Naročena je bila izrecno zato, da bi ovrgla ali potrdila trditve, o
škodljivem vplivu orientacijskega teka na območju New Forest. Dotikala se je izključno
omenjene lokacije in specifičnih potencialno škodljivih aktivnosti in jih nikakor ni poskušala
primerjati s podatki od drugod.
V študiji je poudarjena enkratnost vpliva na vegetacijo, v nasprotju z aktivnostmi, ki se
odvijajo neprekinjeno ali ponavljajoče v krajših časovnih intervalih. Poudarjeno je bilo, da je
nosilna kapaciteta posamezne vrste odvisna od intenzivnosti, dolžine trajanja in frekvence
vplivanja, kakor tudi od tipa in globine prsti, naklona in namočenosti. Čeprav je avtorica
študije omenjene dejavnike upoštevala pri izbiri lokacije transektov, je njihov vpliv
zanemarila pri poročilih o škodi in zaključkih. Prav tako ni bilo ustrezno izrabljeno sicer
zabeleženo število tekmovalcev, ki so prečkali posamezne transekte. Kljub temu je študija
tudi v takem obsegu pomembna, ker se dotika številnih rastlinskih vrst na različnih tipih prsti
in se dopolnjuje s študijo iz Ambersham Common.
Dodatno vrednost ima tudi zaradi že prej omenjenega lova, saj je to omogočilo direktno
primerjavo vpliva dveh dejavnosti na istem področju. Primerjava je še posebej zanimiva, ker
je bila le leto pred nastankom študije v letnem poročilu upravnika območja zahtevana
omejitev tekmovanj, medtem ko o omejitvi lova ni bilo nič zapisanega.
Poškodbe vegetacije na barju v jugozahodni Angliji
Septembra 1992 je na na območju Narodnega parka Dartmoor potekalo veliko dvodnevno
tekmovanje. Tekmovalno območje je predstavljala mešanica travnatih površin, površin
poraščenih s praprotjo, šotnih barij in resav (vključujoč staro globoko vresje). Zaradi
bojazni, da so šotna barja in staro vresje občutljiva in dovzetna za poškodbe, jih je uprava
Narodnega parka Dartmoor (DNPA) izvzela iz tekmovalnega območja ter določila 1200
tekmovalcev kot maksimalno število tekmovalcev na dan, da bi minimalizirala potencialno
škodo. Prav tako je DNPA odločila, da bodo njeni ekologi vršili monitoring tekmovanja, da
bi ugotovili morebiten vpliv tekmovanja na vegetacijo in morebiten nastanek novih stez.
Ugotovljeno je bilo, da območje intenzivno koristijo tudi sprehajalci, za pašo pa tudi ovce,
poniji in govedo. To ustvarja mnoge steze in na mestih tudi izgubo vegetacijskega pokrova,
kar je bilo potrebno upoštevati tudi pri monitoringu okrevanja po tekmovanju. V časovnem
obdobju 6 dni; 3 pred tekmovanjem in 3 po tekmovanju, so bile izvedene meritve
vegetacijskega pokrova v 11 transektih. Transekti so bili določeni v bližini kontrolnih točk in
vzdolž stez, za katere se je predvidevalo, da jih bodo koristili tekmovalci. Vegetacijski
pokrov v vseh transektih je predstavljala pretežno trava, ki je v nekaterih slučajih popolnoma
prekrivala tla, včasih pa so bile med travo tudi zaplate golih tal. Raziskovalce je še posebej
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zanimala občutljivost vresja, zato so zabeležili prisotnost in stanje vsakršne posamične vrese
v okviru transekta.
Raziskovalci so v študiji zapisali, da je bila škoda zaradi vpliva tekmovanja prostorsko
omejena, vendar merljiva v primeru 8 od 11 transektov. Eden od transektov ni kazal
nikakršnih poškodb, medtem ko rezultatov iz dveh transektov iz neznanih razlogov niso
upoštevali. V zaključku je bilo navedeno, da je študija našla “nekaj dokazov, ki kažejo na to,
da je tekmovanje imelo le majhen vpliv na vegetacijo uporabljenih delov barja, vendar pa je
povzročilo nekaj škode na prostorsko omejenih območjih“ (Baldock, 1992).
Zanimivi sta anomaliji, ki se pojavita v študiji, ki pa nista omenjeni niti v razlagi rezultatov
niti v zaključku. Najbolj očitna je vidna v Grafikonu 1, ki prikazuje delež izgube vegetacije
na treh različnih tipih transektov glede na število tekmovalcev, ki so se gibali preko njih.
Grafikon 1: Izguba vegetacije glede na število tekmovalcev na tekmovanju v orientacijskem
teku v narodnem parku Dartmoor (Baldock, 1992). Regresijski krivulji nista v originalnem
grafikonu, temveč sta bili dodani v Parkerjevi analizi študije.

Vir: Parker, 2005a, str. 18

Logična osnova vsake teorije o vplivu na vegetacijo je, da ali ni nobenega vpliva ali pa je
vpliv prisoten in se povečuje z obremenitvijo. Rezultati niti ene od skupin transektov v
Grafikonu 1 namreč ne kažejo povezave z logično pričakovanim trendom. Transekti skupine
ravno/travnato tako kažejo upadanje poškodb vegetacije z naraščanjem števila vplivajočih
tekmovalcev, kar je napačno v primeru posamičnega transekta in popolnoma nelogično kot
splošna ugotovitev. Tako skupina transektov ravno/travnato kot skupina ravno/erodirano
kažeta popolno neodvisnost od obremenitve. Baldock sicer ob tem zaključi, da na delež
izgube vegetacije bolj kot število vplivajočih tekmovalcev vplivata vrsta vegetacije in naklon
terena. Za to svojo domnevo pa ne navede dokazov.
Obstajata dve razlagi za anomalijo iz Grafikona 1. Po prvi gre za predmet statistične
variacije. Po drugi so na vegetacijo na območju transektov naknadno vplivale živali na paši
in/ali sprehajalci, ki niso bili povezani s samim tekmovanjem. Na slednjo razlago nakazuje
tudi zapis v študiji, ki pravi, da je imel eden od transektov pred tekmovanjem 5 % površine
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pokrite s plastjo gnoja, medtem ko je ta delež narastel pri opazovanju takoj po tekmovanju.
Zato je nemogoče z gotovostjo vso izgubo vegetacije označiti kot posledico tekmovanja.
Sicer zabeleženi razpon škode po posameznih transektih je znašal 0–7 %.
Nadaljne anomalije se pojavijo v dodatni študiji, ki je obravnavala okrevanje vegetacije. Vsi
transekti so bili ponovno pregledani po 7-ih in 12-ih mesecih od tekmovanja, pri čemer je
bila zabeležena stopnja okrevanja (Baldock, 1993). V dodatku k prvi študiji je Baldock
poročal, da “so območja, kjer je bila vegetacija takoj po tekmovanju označena kot
izgubljena, v 12 mesecih nasplošno dobro okrevala in da so celo omogočala še drugo
večkratno rabo barja“. Navedek o večkratni rabi barja se zanesljivo dotika dveh transektov.
Na enem je bila zaznana paša živali, na območju drugega pa je mesto, kjer pot preči ograjo.
V obeh slučajih se je vegetacijski pokrov zmanjševal tudi po tekmovanju. Neupoštevaje
omenjena dva transekta se je vegetacijski pokrov v 12 mesecih po tekmovanju celo razširil.
Lahko bi šlo za določen prehodni učinek povezan s tekmovanjem, kar pa je skoraj
neverjetno. Precej bolj verjetno je, da je šlo za posledico nadpovprečno namočenega poletja
leta 1993. Ker raziskovalec ni izvajal dodatne kontrole, s katero bi lahko potrdil ali ovrgel to
hipotezo, gre zgolj za ugibanje. Možno je, da je bila razširitev vegetacijskega pokrova zgolj
navidezna in je dejansko šlo za predmet statistične variacije.
Študija dopolnjuje podatke vpliva na druge habitate, zanimiva pa je tudi zato, ker so
monitoring izvajali uslužbenci parka, ki hkrati odločajo o omejevanju različnih dejavnosti v
parku. Prav zato so načrtovali, da bo omenjeni monitoring le prvi v vrsti periodičnih
monitoringov na območju parka. Do nadaljevanja ni prišlo. Verjetno tudi zato, ker je bila
škoda premajhna in preveč kratkotrajna.
4.1.2 Motenje velikih sesalcev
Liddle v svojem delu Recreational Ecology (Liddle, 1997) obravnava motenje živali zaradi
različnih rekreativnih dejavnosti. Iz tega izvira njegova delitev motenja na tri vrste z ozirom
na izvor motenja. Vrsta 1 je prehodno motenje zaradi kratkotrajne dejavnosti. Vrsta 2 je
trajno motenje, povezano s spremembo habitata. Vrsto 3 predstavlja zajetje ali smrt živali.
Orientacijski tek kot kratkotrajna dejavnost spada v Vrsto 1. Tabela sicer uvršča orientacijski
tek kot pomembno motečo dejavnost tudi v Vrsto 2, za kar pa avtor verjetno nima nobene
resnične podlage.
Zaskrbljenost zaradi vpliva orientacijskega teka na živali je v glavnem omejena zgolj na
velike sesalce, kot na primer srnjad in jelenjad, pri čemer se motenje ptic obravnava ločeno.
Večina manjših, podnevi aktivnih živali, se lahko namreč brez večjih težav zateče v brlog ali
drugačno zatočišče in se ne predvideva, da bi bile posebej ogrožene.
Liddle (Liddle, 1997) poroča o večih študijah o gibanju srnjadi in jelenjadi med tekmovanji
v orientacijskem teku na Danskem. Opazovanje srnjadi med tekmovanjem s 700 tekmovalci
je prineslo skrajno predvidljivo ugotovitev, da so se srne odzvale na prisotnost tekmovalcev
in si poiskale zatočišče ali pa pobegnile iz tekmovalnega območja. Bolj uporabna študija
istega raziskovalca na drugem območju je vključevala sledenje 7 srn, opremljenih z radio
ovratnicami. Kadar so bile motene, so si poiskale zatočišče v majhnem gostem nasadu ali
močvirjih. To so bila območja, skozi katera se tekmovalci niso gibali. Ta območja so bila še
vedno v bližini osnovnega srninega habitata, srne pa so se tam zadrževale približno 2 uri,
dokler se tekmovanje ni končalo (Jeppesen, 1984). Podobna študija je bila izvedena še z
dvema košutama, prav tako opremljenima z radio oddajnikoma. Obe košuti sta pobegnili s
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tekmovalnega območja, prečkali negozdno površino vse do sosednjega gozdnega nasada in
se v roku 24 ur oziroma 48 ur vrnili na prvotno območje (Jeppesen, 1987). Nakazuje tudi na
možnost, da njihova plahost izvira iz dejstva, da gre za lovno vrsto živali. Parker (Parker,
2005a) ob tem opomni, da se opisano obnašanje srnjadi ujema s tistim iz Velike Britanije,
kjer košut ne lovijo.
Poleg omenjenih študij z Danske sta pomembni še dve študiji, ki obravnavata vpliv
orientacijskega teka in ostalih dejavnosti na različni populaciji srnjadi in jelenjadi. Ena je s
Švedske, druga iz Anglije.
Motenje srnjadi in losov na Švedskem
Na Švedskem živi številčno stabilna populacija srnjadi in losov. Prvih je okoli milion,
medtem ko naj bi bilo losov okoli 250.000, kar je največ v katerikoli državi na svetu. Letni
odstrel losov je okoli 100.000 osebkov (Smorgasbord, 2002).
Ker sta srnjad in losi najbolj pomembni lovni vrsti, je jasno, da je navkljub veliki populaciji
obeh vrst v interesu lovcev omejiti dejavnosti, ki bi lahko negativno vplivale na njihovo
število. Zato je bila izvedena obsežna raziskava, ki je nastala v sodelovanju Švedske zveze
za orientacijski tek, Lovske zveze, Vladne okoljevarstvene službe in Vladnega urada za
nepremičnine. Obnašanje srnjadi in losov so opazovali med tremi tekmovanji: junija 1979
med tekmovanjem s 1800 tekmovalci, oktobra 1979 med tekmovanjem s 600 tekmovalci in
aprila 1980 med tekmovanjem z 2000 tekmovalci.
Odzive srnjadi in losov na motenje so ocenjevali glede na:
– dolžino bega ob stiku s tekmovalcem (-i);
– zunanje znake stresa, ki jih je kazala posamezna žival;
– fizične poškodbe;
– smrtne primere.
Položaj in gibanje živali so spremljali z neposrednim opazovanjem označenih živali in s
pomočjo radio signala oddajnikov, ki so jih namestili na nekatere živali. S pomočjo zadnje
metode so uspeli razmeroma natančno določiti številčnost populacije in frekvenco (stalnost)
njene prisotnosti na določenem področju. Prav tako so precej natančno opredelili njene
vedenjske vzorce na določenem področju.
Preverjali so tudi smiselnost prevoza živali iz tekmovalnega območja v področja, kjer ni bilo
nobenih aktivnosti. Posebno pozornost so namenili vzpostavitvi in preučevanju smiselnosti
varnih področij za živali znotraj tekmovalnega območja. V praksi to pomeni, da so s trakom
označili (ogradili) določena težje dostopna in prehodna področja, v katera je bil
tekmovalcem prepovedan vstop. Ta področja so bila označena tudi na tekmovalnih kartah,
tako da so tekmovalci že vnaprej lahko načrtovali svoje gibanje.
Kot pomembno se je pokazalo, da različne proge potekajo čim bolj v obliki navideznih
koridorjev in v isto smer, da ne bi prihajalo do dodatnih srečevanj med tekmovalci in živalmi
oziroma t. i. odbojnega efekta.
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Karta 2: Posplošena traserjeva karta z začrtanimi varovanimi in varnimi področji v
tekmovalnem območju.

Vir: Parker, 2010, str. 14

Raziskave so pokazale nekatere bistvene razlike med obnašanjem srnjadi in losov. Med enim
od testov, je los začel bežati, ko je bil oddaljen približno 200 m od majhne skupine
pohodnikov. Bežal je okoli 1300 m, preden se je ustavil. Med drugim testom se je losu iz iste
smeri približevalo 20 do 30 tekačev. Los se je splašil, ko so bili tekači oddaljeni 200–300 m,
in bežal približno 1500 m. Srna se je splašila na približno isti oddaljenosti od motečih oseb,
torej pri oddajenosti približno 200 m. Za razliko od losa pa je bežala bistveno manj daleč.
Ponavadi se je ustavila po okoli 600 m. V kolikor so vse tekmovalne proge postavljene v isti
smeri, iz zgoraj navedenega sledi, da ima los tendenco pobegniti povsem iz tekmovalnega
območja. Srnjadi nasprotno zadostuje, da se umakne do primernega zatočišča znotraj
tekmovalnega območja oziroma do prvega vzpostavljenega varnega področja znotraj
tekmovalnega območja.
V dodatnih testih so poskušali usmerjati živali iz tekmovalnega območja s pomočjo vrste
vozil, vozečih po cesti v isto smer. Razdalja od motečega subjekta, potrebna za začetek bega
in dolžina bega sta bili podobni prej omenjenim. Los se je splašil na razdalji 300 m in bežal
približno 1700 m, medtem ko se je srnjad splašila pri oddaljenosti 200–300 m in bežala okoli
700 m. Zanimiva je bila razdalja med posameznimi vozili, potrebna za usmeritev živali na
določeno stran ceste. Losa so uspeli zadržati na določeni strani, če je bila razdalja med
zaporednima voziloma največ 100 m. Povsem drugačna je bila situacija pri srni, ki se je
uspela prebiti čez cesto (včasih pa tudi nazaj) tudi pri razdalji okrog 30 m. Prav tako je srna
brez težav preskočila tudi 1 m visoko oviro.
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Motenje jelenjadi na območju New Forest v južni Angliji
Na podlagi tekmovanja, obravnavanega že z vidika vpliva na vegetacijo, se je Douglasova
(1989) poskušala osredotočiti tudi na opazovanje vpliva tekmovanja na damjaka. Načrtovala
je, da bo do zaključkov prišla na podlagi beleženja načina odziva damjaka na njeno
prisotnost ob rednih obiskih tekmovalnega območja. Obiske je načrtovala tik pred
tekmovanjem in takoj po tekmovanju. Zaradi lova, ki je v tekmovalnem območju
nepričakovano potekal dan pred tekmovanjem, je morala spremeniti program monitoringa.
Vedenje damjakov je na koncu opazovala 16 mesecev in območje obiskala kar 72-krat. Ker
se je populacija damjaka na testnem območju tekmovalnega območja že navadila
dolgotrajnega motenja, je pri približevanju prihajala iz različnih smeri. Odzive damjaka ob
srečanju je uvrščala v 4 razrede.
Tabela 4: Interpretacija damjakovih odzivov po Douglasovi (1989).
Razred
1
2
3
4

Odziv damjaka
Ostaja na istem mestu, opazuje
Premakne se do najbližjega kritja, nato
se ustavi in opazuje
Splaši se in teče stran
Postavi rep navzgor in teče stran

Interpretacija
Radoveden vendar ni moten
Ocenjuje, da je pametno poiskati
zavetje
Prestrašen
Zelo prestrašen

Vir: Parker, 2005a, str. 24.

Zjutraj in zvečer na dan tekmovanja se je damjak odzival normalno. Potem ko je mimo njega
teklo nekaj prvih tekmovalcev, se je premaknil na območje brez tekmovalcev ali pa se je
skril med zaraščen sestoj iglavcev. Eden od damjakov se je poškodoval, ko se je med begom
zaletel v ograjo. Do samega dogodka je sicer prišlo med tekmovanjem, pred trkom pa se je
trop živali splašil ob stiku z naključnimi sprehajalci. Ker je dogodek zabeležil asistent
Douglasove, se v tem slučaju nesreče ne da neposredno označiti kot vpliv tekmovanja. Bi pa
verjetno do iste situacije lahko prišlo ob stiku s tekmovalci.
Podrobno beleženje odzivanja damjaka je pokazalo povečano odzivnost takoj po koncu
tedna, ko je zaporedoma potekal lov in samo tekmovanje. V tednu po tekmovanju sta sledila
še dva lova, 3 tedne po tekmovanju pa so odzivi jelenjadi kazali na popolno okrevanje. Ker
je jelenjad kazala strah tudi med in po lovu v tekmovalnem območju, je težko ločiti delež
vpliva tekmovanja od celotnega motenja. Glede na izkušnje iz celotnega 16 mesečnega
obdobja opazovanja je Douglasova zaključila, da bi bila stopnja motenja živali zaradi
samega tekmovanja najverjetneje primerljiva z motenjem, ki je na območju prisotno ob
praznikih in nedeljah.
Študija je pomembno dopolnilo k švedski, saj obravnava drugo vrsto sesalcev. Motenje
damjakov in njihovo okrevanje obravnava na številčno merljiv način. Sama interpretacija
pridobljenih vrednosti pa je kvazi numerična, saj med posameznimi vrednostmi po razredih
ni linearne povezave.
Motenje ali poškodbe živali?
Pri vplivih na živalstvo je potrebno razlikovati med motenjem in škodo oz. poškodbami. Če
je motenje dolgoročno in vodi v zmanjšanje številčnosti populacije, gre vsekakor za jasno
določljivo škodo. V kolikor pa gre za kratkotrajne posege, se živali hitro vrnejo na prvotno
območje in si tudi hitro opomorejo. V tem primeru lahko govorimo zgolj o motenju živali.
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4.1.3 Motenje ptic
Najpogostejši razlog za omejitve izvedbe tekmovanj v orientacijskem teku (pa tudi drugih
podobnih dejavnosti) v naravnem okolju je bojazen, da bo prišlo do škodljivih vplivov na
gnezdeče ptice in posledično zmanjšanje njihove populacije. Ob uveljavitvi Nature 2000 se
je režim omejitev in varovanja le še bolj formaliziral.
V Sloveniji do sedaj ni bilo nobenih uradnih stikov, na evropskem nivoju pa bi se dosedanje
medsebojne stike ornitologov in organizatorjev tekmovanj dalo razdeliti v štiri skupine:
–

Prizadevanja ornitologov, da bi se brez racionalnih utemeljitev obsežna področja v
širokem časovnem razponu povsem zaprla za kakršnekoli prireditve. Dotične osebe
so včasih hkrati zaposlene v organih državne uprave, ki so odgovorne za izdajo
dovoljenj za izvedbo prireditev. Tovrstni primeri so se pojavljali na Češkem, v
Nemčiji in tudi drugje po Evropi.

–

Na pritisk naravovarstvenih ustanov in organizacij (vladnih ali nevladnih) ali zaradi
obojestranskega interesa (organizatorji kot druga stran) pride do skupnega dogovora.
Ornitologi pred tekmovanjem evidentirajo gnezdeče ptice, organizatorji temu
podredijo celoten koncept tekmovanja. To pomeni, da so proge zasnovane tako, da se
minimalizira število tekmovalcev, ki bi se lahko gibali v bližini evidentiranih gnezd.
Časovno so bili ti dogodki vezani približno na obdobje od marca do avgusta. Gre za
obdobje, ko se valijo mlade ptice ali so le-te še premlade za samostojno življenje in
so vezane na matična gnezda. Sodelovanje v tem primeru nima raziskovalne
vrednosti, v kolikor evidentiranju gnezdečih ptic ne sledi še monitoring po
tekmovanju. Pomen je predvsem naravovarstveni.

–

Tretji primer predstavljajo raziskovalno naravnani monitoringi. Tako se je na primer
v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja v Veliki Britaniji vršil vse večji pritisk na
organizatorje tekmovanj. Vse pogosteje je prihajalo tudi do prepovedi dejavnosti na
določenih področjih. Ob tem ni bilo na voljo dovolj ustreznih podatkov, s katerimi bi
potrdili oziroma ovrgli domneve o škodljivem vplivu orientacijskega teka na
gnezdeče ptice. Britanska zveza za orientacijski tek je zato leta 1991 naročila
neodvisno študijo. Ta naj bi na primeru konkretnega tekmovanja poskušala ugotoviti,
ali je izvedba tekmovanja vplivala na gnezdečo ptičjo populacijo. V primeru, da bi
bil ugotovljen vpliv, bi reševala iz tega dejstva izhajajoča vprašanja, in sicer: Kako
dolgo je trajal vpliv na populacijo? Ali so različne vrste podobno prizadete? Ali je
vpliv v odvisnosti od frekvence in dolžine trajanja motenja?

–

Zaradi obojestranskega interesa (tudi zato, ker je navkljub skrbnemu načrtovanju
prog v preteklosti prišlo do izgube gnezd) sledi skupna načrtovana zasnova prog in
izbire lokacij kontrolnih točk. Ornitologi pred tekmovanjem poskrbijo za popis in
evidenco gnezd. To lahko poteka že v sklopu njihovega rednega monitoringa, v
kolikor gre za določeno okoljsko pomembno lokacijo. Organizator upošteva omejitve
s strani ornitologov, ki po tekmovanju ponovno opazujejo stanje na terenu. Pomen je
tako lahko okoljevarstveni, kakor tudi raziskovalni.

Monitoring moči motenja/vpliva na gnezdeče ptice je zapleten, nenazadnje ker je težko
določiti, kaj je močen/pomemben vpliv. To lahko pomeni tolikšno motenje ptice, da ta ni
sposobna poskrbeti, da bi se iz jajc zvalile mlade ptice. Samica zaradi stresa opusti gnezdo z
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jajci. Do izgube mladih ptic lahko nato pride iz različnih razlogov. Ker je samička od jajc
odsotna preveč časa, se ta ohladijo. Že izvaljene mlade ptice lahko umrejo zaradi
izpostavljenosti. Lahko pa postanejo tudi žrtev plenilcev. Po drugi strani tak spodletel
poskus gnezdenja zgodaj spomladi še ne pomeni, da ptica v morebitnem drugem poskusu v
istem ciklu ne bo uspešna. Verjetno bi bila bolj ˝pravilna˝ definicija ta, da je
močni/pomembni vpliv tisti, ki bi spremenil številčnost in stanje ptičje populacije na
obravnavanem območju ob začetku sledeče sezone gnezdenja (Parker, 2005a). Tudi ob taki
definiciji pa niso zajeti vsi dejavniki, kot na primer vpliv zime in podobno.
Tudi, če bi bil dosežen dogovor glede definicije pomembnega/močnega vpliva/motenja, se
takoj pojavi naslednja težava; kako ta vpliv/motenje izmeriti? Razen v izjemnih primerih ni
mogoče neposredno opazovati gnezda in dogajanja v njem. Na stanje gnezdečih ptic je
potrebno sklepati posredno iz opazovanj (evidentiranja) številčnosti ptic in njihovega
obnašanja.
Odzivi ptic na spodletelo gnezdenje se lahko spreminjajo od vrste do vrste. Nekatere lahko
trajno zapustijo določeno območje, kar pomeni, da število osebkov določene vrste pade in
ostane trajno nizko. Nekatere lahko odletijo in se čez čas vrnejo ter obnovijo gnezda.
Zapuščena gnezda lahko zapolnijo tudi druge ptice. V teh primerih bo znatnemu znižanju
števila osebkov ponovno sledil porast. Tretja možnost nastane v primeru, da se gnezdeče
ptice ni posrečilo evidentirati pred samim vplivom/motnjo, ker je sedela na jajcih, takoj po
tem pa se začnejo kazati intenzivni znaki naselitve (petje, obnova gnezda). V tem primeru bo
prišlo do navideznega porasta populacije.
Ena od pomembnejših raziskav, ki je poskušala zaobjeti vsa opisana vprašanja je bila že
omenjena britanska (angleška) raziskava iz leta 1991.
Motenje gnezdečih ptic na območju Brandon Parka v Suffolku v Angliji
Neodvisna študija, ki jo je izvedlo okoljevarstveno podjetje ob sodelovanju poklicnih
ornitologov, je obravnavala tekmovanje s 480 tekmovalci v maju 1991 na območju Brandon
parka (Goodall and Gregory, 1991).
Da bi lahko študija vzela v obzir vse višje obravnavane možnosti, je bila postavljena
izhodiščna hipoteza, da tekmovanje v orientacijskem teku ne bo imelo pomembnega vpliva
na gnezdečo ptičjo populacijo. Da bi potrdili oz. ovrgli hipotezo, so postavili tri domneve, ki
bi jih preverili v dneh po končanem tekmovanju:
– Upad števila zaznanih ptic, pri čemer njihovo število ostaja nizko ali se postopoma
vrača na nivo pred tekmovanjem.
– Porast števila zaznanih ptic, pri čemer njihovo število ostaja visoko ali se postopoma
vrača na nivo pred tekmovanjem.
– Sprememba aktivnosti, kot na primer porast deleža pojočih samčkov ali porast deleža
opaženih samičk.
Da bi zaznali vpliv odvisnosti motenja od intenzivnosti dogajanja, so pri terenskem delu
vzeli v obzir tudi razdelitev tekmovalnega območja na posamezna področja. Določili so jih z
ozirom na intenzivnost prisotnosti tekmovalcev v posameznih področjih med samim
tekmovanjem.
Število ptic in njihovo obnašanje na določenem področju se spreminja tudi v povsem
naravnih procesih. Hkrati z izgubo partnerskega samčka pride tudi do izgube gnezda. Poleg
39

tega se obnašanje ptic spreminja tudi tekom leta. Porast opaženih samičk na določenem
področju je lahko posledica valjenja jajc v gnezdu. Za kontrolo teh naravnih spremenljivk so
oblikovali posebna referenčna območja. To so bila nekatera področja, kjer se tekmovalci
med tekmovanjem niso gibali, ornitologi pa so jih redno opazovali skozi celotno obdobje
projekta.
Upoštevati je bilo potrebno tudi dve celoviti spremenljivki, ki bi lahko vplivali na rezultate.
Prvo so predstavljali različni habitati v tekmovalnem območju, drugo pa različna prostorska
intenzivnost vpliva, kot posledica tekmovanja. Za celotno opazovano območje sta bili zato
izdelani dve karti. Osnovo za izdelavo karte prostorske intenzivnosti vpliva so predstavljale
karte tekmovalcev, na katere so vrisali potek gibanja med tekmo.
Karta 3: Karta habitatov.

Vir: Parker, 2005a, str. 28

Karta 4: Karta prostorske intenzivnosti vpliva tekmovanja.

Vir: Parker, 2005a, str. 28
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Stopnjo aktivnosti in iz tega izhajajočo intenzivnost vpliva so določili glede na število
tekmovalcev, ki so se gnezdom približali na določeno razdaljo.
Tabela 5: Razporeditev stopenj aktivnosti v razrede
Stopnja aktivnosti
Zelo visoka
Visoka
Srednja
Nizka

Opis
Več kot 200 tekmovalcev se je gibalo na razdalji do 25 m od gnezda.
100–200 tekmovalcev se je gibalo na razdalji do 25 m ALI
več kot 200 tekmovalcev se je gibalo na razdalji do 100 m od gnezda.
10–100 tekmovalcev se je gibalo na razdalji do 25 m ALI
100–200 tekmovalcev se je gibalo na razdalji do 100 m od gnezda.
Manj kot 10 tekmovalcev se je gibalo na razdalji do 25 m ALI
do 100 tekmovalcev se je gibalo na razdalji do 100 m od gnezda.

Vir: Parker, 2005a, str. 29

Potrebno je poudariti, da je bila že pred tekmovanjem izdelana karta predvidene prostorske
intenzivnosti vpliva, ki je raziskovalcem, skupaj s karto habitatov, služila za dokončno
določitev metodologije monitoringa. Ker se je monitoring v obeh primerih dotikal istega
habitata, uporabljene so bile iste metode in opravljali so ga isti opazovalci, ni bilo potrebe po
natančni določitvi gostote (številčnosti) celotne populacije. Edina spremenljivka je bil kratek
časovni presledek med opazovanjema.
Za določanje vrednosti prvih dveh spremenljivk so uporabljali sledeče tri metode:
– Točkovno štetje; opazovalec je stal na označenem mestu 10´ in poskušal zabeležiti
položaj (prisotnost) in vrsto vsake ptice, ki jo je videl ali slišal v oddaljenosti do 50
m, hkrati pa tudi približno smer ptic, ki so se nahajale izven radija 50-ih metrov.
– Kartiranje transektov; opazovalec je v enakomernem tempu hodil poleg označene
linije in pri tem zabeležil vse vrste ptic, ki jih je videl ali slišal do razdalje 50 m.
– Ploskovno kartiranje; opazovalec je v veliki meri prehodil celotno preučevano
območje. Poskušal je evidentirati položaj in aktivnost posameznih ptic, da bi določil,
kako je med posameznimi vrstami porazdeljena prevlada na posameznih področjih.
Tovrstni monitoring je potekal 20 zaporednih dni, 10 dni pred tekmovanjem in 10 po
tekmovanju. Skupaj je bilo opaženih 54 vrst ptic, ki so imele gnezda približno enakomerno
razporejena po vseh podlagah (od krošenj dreves do tal). Približno dve tretjini vrst sta imeli
svoje predstavnike v območju visoke aktivnosti (potencialno visoka stopnja motenja ptic).
V zaključku so zapisali, da nobena od uporabljenih metod ni prinesla zadostnih dokazov, da
bi ovrgli izhodiščno hipotezo; ta je, da tekmovanje v orientacijskem teku nima pomembnega
vpliva na gnezdečo populacijo ptic. Prav tako je bilo poudarjeno, da se rezultati nanašajo na
konkretni habitat, medtem ko bi lahko bili v drugih habitatih, z drugačno sestavo ptičjih vrst,
rezultati tudi drugačni. Ugotovili so, da je preučevano območje namenjeno rekreaciji v
širšem obsegu, ne le za omenjeno tekmovanje. Iz tega je izhajala njihova hipoteza, da je
ptičja populacija tega in podobnih območij bolj prilagodljiva na visoko stopnjo aktivnosti v
njihovi bližini. Dodatno sta avtorja študije opomnila, da izsledki študije dopuščajo možnost,
da se tekmovalci niso gibali po območju z največjo gostoto ptičje populacije (težje prehoden
gozd, goščave). Ob predpostavki, da je to res, bi to lahko vsaj delno pojasnilo, zakaj ni bilo
moč zaznati posledic prisotnosti tekmovalcev (Goodall and Gregory, 1991).
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Parker v svojem komentarju na hipotezo o večji prilagodljivosti (odpornosti) ptic v
rekreacijskih območjih poudari, da bi to lahko veljalo za ptice, ki gnezdijo ob poteh in
stezah, kjer se giblje večina obiskovalcev. Nasprotno to ni mogel biti razlog za odsotnost
nezaželenih posledic pri ptičji populaciji, ki je gnezdila daleč stran od poti, na golosekih ali
zaraščajočih področjih, kamor večina obiskovalcev zaide le izjemoma. Po teh območjih se je
namreč gibalo precejšnje število tekmovalcev, ugotovljene pa niso bile nikakršne škodljive
posledice na gnezdečo populacijo.
Pomembna ugotovitev, ki v študiji ni bila posebej poudarjena, je bila zaznana gnezditev
hribskega škrjanca na območju golosekov. Ta je bil zakonsko zavarovan, njegovo motenje
pa kaznivo. Zato so na podlagi prvotne karte predvidene prostorske intenzivnosti vpliva
nekoliko spremenili potek prog. Ker so se nekatere glavne linije gibanja tekmovalcev na tem
območju razlikovale od predvidenih, je prišlo do motenja v okolici dveh gnezd. Šlo je za
srednjo stopnjo aktivnosti, pri kateri se je v bližini obeh gnezd gibalo okoli 50 tekmovalcev.
Opazovanje po tekmovanju je pokazalo, da ni prišlo do spremembe v aktivnosti, številčnosti
ali v območju prisotnosti omenjene vrste. Opisani primer dobro kaže, da se vseh okoliščin in
dejavnikov ne da predvideti vnaprej. Prav zato se lahko kljub natančnemu načrtovanju
organizator hitro znajde v navzkrižju z zakonom.
Motenje gnezdečih ptic na območju Drumore Wood v Aberfoylu na Škotskem
Junija 1987 je potekalo škotsko prvenstvo na območju Drumore Wood, ki je enklava
listnatega gozda v sicer pretežno z iglavci porasli pokrajini. Prevladujoči vrsti sta dob in
graden. Zaradi delno ohranjene naravne vegetacije in gnezdečih ptic je območje pomembno
tudi iz naravovarstvenega vidika.
Zaradi načrtovanega datuma izvedbe in števila tekmovalcev (okoli 1000) je Škotsko
ornitološko društvo izrazilo pomisleke glede izvedbe tekmovanja. Bali so se predvsem, "da
bi prišlo do potencialno negativnega vpliva na vegetacijo, predvsem pa do motenja nekaterih
na tleh gnezdečih ptic. Za nekatere vrste je to namreč najbolj občutljivo obdobje, pri čemer
so izpostavili divjega petelina in ptice selivke" (Brackenridge, 1988).
Po dogovoru s Škotsko zvezo za orientacijski tek so ornitologi izvedli splošni popis ptic na
delu tekmovalnega območja. Opazovanje je trajalo od poznega aprila do zgodnjega julija.
Ornitologi so imeli na voljo tako karto tekmovalnega območja kot tudi podrobne informacije
o poteku prog. Drugače pa organizatorji tekmovanja pri samem popisovanju niso sodelovali.
Samo tekmovanje je sovpadalo z močnim deževjem, tako da je šlo za enega najbolj
namočenih dni celotnega poletja. Analiza devetih opazovanj pred tekmovanjem je pokazala,
da so nekatere ptice zapustile obravnavano območje v začetku junija. Tako so bile za razliko
od 10 območij pogorelčka, zaznanih v maju, po tekmovanju opažene le še dve do tri ptice.
Grmovščica, ki so jo v maju slišali peti na dveh do treh lokacijah, je bila po tekmovanju
zaznana le enkrat. Od petih do šestih osebkov drevesne cipe so se v tekmovalnem območju
po končanem tekmovanju z zanesljivostjo nahajali le še trije.
V svojem zaključku Brackenridge ni obravnaval pridobljenih rezultatov opazovanja, temveč
je poudaril sledeče: "Zaradi sovpadanja dveh pomembnih stresnih dejavnikov (podaljšano
motenje s strani ljudi na območju, kjer ptičje vrste nanj niso navajene, ter močno deževje) je
očitno, da ne gre valiti krivde za izpraznitev posameznih območij ptičjih vrst zgolj na
tekmovanje, ne da bi se izvedla primerjalna študija na neprizadetem območju v soseščini
(Brackenridge, 1988).
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Glede na podatke iz Brackenridgeve študije je nekatere ugotovitve povzel Parker. Skrb glede
potencialnega motenja ptic se je dotikala na tleh gnezdečih vrst. Od treh vrst, ki so očitno
zapustile prvotno območje v času okoli tekmovanja, je bil najbolj prizadet pogorelček, ki pa
ne gnezdi na tleh, temveč v tleh (Šťastny, 1995). Od dveh na tleh gnezdečih ptic pevk je
grmovščica zapustila eno do dve območji od dveh do treh, medtem ko severni kovaček, ki je
bil pred tekmovanjem opažen na najmanj trinajstih območjih, ni zapustil nobenega območja.
Skupaj je bilo evidentiranih 22 vrst, ki so zavzemale 132 različnih območij znotraj
tekmovalnega območja. Od tega je 5 nizko in na tleh gnezdečih vrst ptic zavzemalo 46
različnih območij.
Težave nastajajo pri povezovanju zgornjih podatkov s hipotezo, navedeno v poročilu (da bo
tekmovanje motilo ptice do te mere, da bodo nekatere, zlasti na tleh gnezdeče vrste, zapustile
svoja območja). Dejstvo o po tekmovanju zelo zmanjšani prisotnosti v tleh gnezdečega
pogorelčka je še posebej težko uskladiti z omenjenim.
Pogorelček namreč ni omenjan kot vrsta, ki bi bila dovzetna na motenje, in se pojavlja "v
človeški bližini" (Šťastny, 1995). Da bi pripisali opustitev območij pogorelčkov motenju s
strani tekmovalcev, je potrebna velika previdnost. Hkrati bi bili potrebni dodatni dokazi, da
bi to lahko z gotovostjo storili. Tovrstni dokaz je bil na voljo, toda očitno ni bil uporabljen.
Brackenridge je poročal, da so se vsa tri preostala območja pogorelčka nahajala na
vzhodnem delu tekmovalnega območja (Slika 3). Ne obstaja pa nikakršen dokaz, da bi
raziskovalec poskušal to dejstvo primerjati s potekom gibanja tekmovalcev oziroma nasploh
s potekom posamičnih prog. V kolikor se je preko vzhodnega dela tekmovalnega območja
gibalo le malo tekmovalcev, bi Brackenridgeve ugotovitve vsekakor imele težo.
Slika 3: Zbrani popisni podatki za vrsto pogorelček na območju Drumore Wood

3
Vir: Parker, 2005a, str. 33

Sprememba zasedbe posameznih območij s strani dveh na tleh gnezdečih vrst, grmovščice in
severnega kovačka, sovpada z območjem vpliva tekmovalcev. Šťastny navaja, da
grmovščica gnezdi v zavetju trave ali popadanega listja, medtem ko se severni kovaček bolje
skrije v robidovju ali šopih trave. Zato je možno, da je območje gnezdenja grmovščice bolj
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primerno za gibanje tekmovalcev, ki so na splošno bolj nagnjeni k temu, da se izognejo težje
prehodni podrasti. Ker pa je število izgubljenih/zapuščenih območij premajhno (eno do dve),
se domneve na osnovi obravnavane študije ne da potrditi.
Skupno je svoja območja zapustilo pet vrst nizko in na tleh gnezdečih ptic, ki naj bi bile
občutljive na vpliv tekmovanja. To je pomenilo 4 zapuščena območja od skupno 46. Znatno
zmanjšanje populacije pogorelčka, za katerega se je smatralo, da ni posebej občutljiv,
nakazuje pomemben vpliv drugih dejavnikov. Brackenridge je poročal, da je močan dež
moral imeti znaten vpliv na ptice. Hkrati priznava, da je zaradi odsotnosti neprizadetega
kontrolnega območja nemogoče izvzeti vplive dveh stresnih dejavnikov.
Vendar iz poročila zveni nepripravljenost kritično ovrednotiti rezultate štetja ptic, da ne bi
"vse krivde za opustitev območij pripisali v celoti tekmovanju" (Brackenridge, 1988).
Izgleda, da so bili pred tekmovanjem izraženi pomisleki, da tekmovanje lahko vpliva na
okolje in povzroči škodo, osnovani na domnevi, da se bo to zares zgodilo. To je na koncu
potvorilo objektivnost študije. Navkljub pomanjkljivostim študije je okoljevarstveni organ
(The Nature Conservancy Council) predlagal politiko območja "brez motenja". To je
pripeljalo do prepovedi nadaljne izvedbe tekmovanj v orientacijskem teku.
Motenje gnezdečega kupčarja na območju Titterstone Clee v Shropshiru v Angliji
V višavju na območju Titterstone Clee se redno nahaja populacija nekaj več kot 40-ih
kupčarjev (Oenanthe oenanthe), katerih številčno stanje redno spremljajo ornitologi. Konec
maja 1999, kar je ravno v času, ko odrasle ptice še hranijo mladiče, je na omenjenem
območju potekalo tekmovanje z več kot 1000 tekmovalci. Po tekmovanju so ornitologi
poročali o 4 zapuščenih gnezdih, katerih izguba je bila povezana z vplivom tekmovanja.
Karta 5: Pomanjšana karta vseh kontrolnih točk in prog za tekmovanje na območju
Titterstone Clee, ter popisanih gnezd kupčarja.

Vir: Parker, 2005b, str. 6
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Izkazalo se je, da so se vsa 4 gnezda nahajala v zapuščenem kamnolomu, ki so ga med
tekmovanjem uporabljali kot parkirišče in tekmovalni center. Ugotovljeno je bilo, da so se
gnezda nahajala tik ob ali pod avtomobili in šotori. Ker so se tako avtomobili kot šotori na
omenjeni lokaciji nahajali daljši čas, je bilo motenje dovolj dolgo, da je prišlo do izpraznitve
gnezd. Absurdno je, da je do vpliva na okolje prišlo na mestu, ki so ga organizatorji izbrali
prav iz okoljevarstvenih razlogov. Lokacija tekmovalnega centra v kamnolomu je namreč
zmanjševala vizualni vpliv tekmovanja. Prav tako organizatorji niso pričakovali, da bi bila
lahko zapuščena delovišča ekološko občutljiva. Tako organizatorji tekmovanja kot tudi drugi
uporabniki prostora, ki so kamnolom uporabljali kot parkirišče, se namreč niso zavedali, da
je kupčar vrsta, ki gnezdi v luknjah v kamnitih tleh ali celo v zapuščenih napravah.
Da v prihodnje več ne bi prišlo do podobne škode, so se organizatorji povezali z ornitologi.
Za potencialna tekmovanja v času gnezdenja so se našle druge lokacije za parkiranje in
tekmovalni center. Od tedaj so potekala tekmovanja brez vpliva na gnezdeče ptice. Primer je
pokazal uspešno usklajevanje uporabnikov istega prostora z navidez različnimi interesi.
Ko je bila rešena glavna težava in se je nova ureditev glede rabe prostora pokazala kot
učinkovita, se je izkazalo, da je mogoče iz omenjenega primera pridobiti še dodatne
informacije o motenju kupčarja. Te bi bile dobrodošle ne le za organizatorje tekmovanj v
orientacijskem teku, temveč tudi za druge rekreativne uporabnike območja. Pokazalo se je
namreč, da se je veliko gnezd, ki jih tekmovanje ni prizadelo, nahajalo na območju z visoko
stopnjo aktivnosti tekmovalcev. V kolikor bi se stopnje motenja zaradi tekmovanja dale
številčno ovrednotiti, bi to predstavljalo pomemben prispevek k omejenim informacijam o
kratkotrajnem vplivu tekmovanj na gnezdeče ptice.
Ornitologi so imeli gnezda evidentirana na povečavi topografske karte 1:25.000. Lokacije
gnezd so bile prenešene na karto za orientacijski tek. Največjo pomankljivost je predstavljalo
dejstvo, da je bilo moč območja različnih stopenj aktivnosti določiti zgolj na podlagi karte
predvidene prostorske intenzivnosti vpliva. Med tekmovanjem in dodatno študijo je namreč
minilo preveč časa, da bi bilo moč pridobiti bolj natančne podatke od samih tekmovalcev.
Kljub temu je bilo glede na značaj tekmovalnega območja verjetno moč dovolj natančno
oceniti potek gibanja tekmovalcev. Bolj vprašljivo je, kako natančno se je dalo ovrednotiti
število tekmovalcev, ki so se odločili za katero od verjetnih linij gibanja.
Stopnje potencialnega motenja ptic so bile določene na podlagi metod uporabljenih v študiji
o motenju na območju Brandon Parka, ki pa so bile prilagojene podvojenemu številu
tekmovalcev v obravnavanem primeru. Na ta način so bile dobljene najvišje stopnje
aktivnosti na časovno enoto v bližini gnezd med viškom številčnosti tekmovalcev.
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Tabela 6: Ocena najvišje stopnje aktivnosti na časovno enoto za vrsto kupčar na območju
Titterstone Clee.
Najvišja stopnja aktivnosti na časovno enoto
Izjemno visoka
Zelo visoka

Visoka

Srednja

Nizka

Opis
Več kot 200 tekmovalcev na uro se giblje na
razdalji do 25 m od gnezda.
100–200 tekmovalcev na uro se giblje na
razdalji do 25 m od gnezda ALI
več kot 200 tekmovalcev na uro se giblje na
razdalji do 100 m od gnezda.
50–100 tekmovalcev na uro se giblje na
razdalji do 25 m od gnezda ALI
100–200 tekmovalcev na uro se giblje na
razdalji do 100 m od gnezda.
5–50 tekmovalcev na uro se giblje na razdalji
do 25 m od gnezda ALI
50–100 tekmovalcev na uro se giblje na
razdalji do 100 m od gnezda.
Manj kot 5 tekmovalcev na uro se giblje na
razdalji do 25 m od gnezda ALI
do 50 tekmovalcev na uro se giblje na razdalji
do 100 m od gnezda.

Vir: Parker, 2005b, str. 10

Najvišja stopnja aktivnosti je enakovredna predpostavljeni kontinuirani prisotnosti
tekmovalca na razdalji do 25 m od gnezda, pri čemer so tekmovalci enakomerno razporejeni
znotraj časovnega intervala, ki ga predstavlja tekmovanje.
V resnici je prisotnost tekmovalcev na razdalji do 25 m od gnezda naključna. Zato so
zagotovljeni potrebni premori med obdobji motenja. Po mnenju ornitologov ti zadostujejo,
da lahko kupčar med njimi poskrbi za hranjenje mladičev. Navkljub temu predstavlja
najvišja stopnja aktivnosti za večino opazovalcev potencialno zelo moteč vpliv in si zasluži
naziv izjemno visoka stopnja aktivnosti.
Analiza podatkov je pokazala, da je bilo 5 gnezd podvrženih izjemno visoki aktivnosti, 3
gnezda pa zelo visoki maksimalni vzdržni stopnji aktivnosti. Na območju ostalih gnezd je
bila manjša stopnja aktivnosti. Vseh 8 gnezd na območju najbolj povečane aktivnosti je
ostalo nedotaknjenih in na njih ni bilo moč zaznati nikakršnih sprememb kot posledic
tekmovanja. Na osnovi tega je bil sprejet zaključek, da kupčar v obdobju krmljenja mladičev
kaže znatno prilagodljivost na motenje. Po mnenju ornitologov je moč omenjeni zaključek
prenesti tudi na kupčarja, šele valečega jajca, in na gnezdečega prosnika, ki na območju
Titterstone Clee gnezdi v grmovju.
Vprašanje bodočih raziskav motenja ptic zaradi vpliva orientacijskega teka
Uradno organizirane športno-rekreativne dejavnosti v naravi so predvsem v Zahodni Evropi
marsikdaj že (precej) omejene zaradi zaščite pred potencialno škodljivimi vplivi na gnezdečo
populacijo ptic. Na nekaterih območjih Velike Britanije obstaja popolna prepoved izvedb
tekmovanj v orientacijskem teku skozi celotno razširjeno obdobje gnezdenja ptic. Ponekod
gre za obdobje od aprila do avgusta, pri čemer je na nekaterih specifičnih območjih prepoved
lahko v veljavi že od februarja. S pojavom bolj milih zim lahko sledi splošni trend še bolj
zgodnjega gnezdenja. Zato so nadaljne raziskave o vplivu na posamezne vrste v takih okoljih
potrebne zaradi boljšega poznavanja dejanskega potencialnega vpliva na ptice, kakor tudi kot
strokovne osnove za bodoče organizirano izvajanje dejavnosti. Ob tem se pojavlja vprašanje,
ali bodo naravovarstvene ustanove pripravljene upoštevati študije, ki se dotikajo motenja ptic
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zaradi vpliva kratkotrajnih aktivnosti. Večina raziskav ptic v globalnem merilu je namreč
usmerjena v preučevanje motenj, pomembnih za dolgoročno preživetje ptičje populacije.
Ker v Sloveniji ni bilo do sedaj zaznati nikakršnega (uradnega) nadzora, tudi ni bilo posebne
zavzetosti s strani organizatorjev tekmovanj. Niti ni bilo sistematično izvajano ozaveščanje
glede omenjene problematike niti ni bilo posebne samokontrole v podobi prilagajanja
tekmovalnega območja in datuma tekmovanja z ozirom na gnezdeče ptice na določenem
področju. Zato bi obstoječe študije, pa tudi morebitne nove, lahko imele za začetek vsaj
izobraževalni pomen.
Problematična območja in omejitve so že tako natančno začrtane v strokovnih podlagah
Nature 2000 za območja po Direktivi o ptičih (Šalamun, 2012).
Dejstvo je, da ne glede na vse omenjeno do kratkotrajnih potencialno motečih aktivnosti
prihaja, in zato so študije s tega področja pomembne kljub temu, da je marsikdaj težko
dokazovati soodvisnost med posameznimi dejavniki vpliva. Tako največjo oviro za večje
število študij s tega področja verjetno ponovno predstavljajo finančna sredstva.
4.2 Raziskave posrednega vpliva na okolje in primeri dobre prakse
Posledice tekmovanja v orientacijskem teku na okolje, ki niso neposredno povezane z
gibanjem tekmovalcem med njihovim nastopom, bi se dalo ločiti na:
– vpliv (negativen, čeprav se teži k minimaliziranju le-tega),
– vplivanje (na ostale subjekte), ki je usmerjeno k čim večjemu ozaveščanju vseh
udeleženih strani (od organizatorjev, tekmovalcev, dobaviteljev potrebnih dobrin pa
vse do lokalnih oblasti in prebivalstva). Ker gre v tem primeru vpliva na okolje v
celoti za vire onesnaževanja, ki so v našem delu sveta prisotni v vsakdanjem
življenju, je morda bolj smiselno govoriti o ciljih, ki bi jim bilo potrebno slediti
oziroma jih doseči. Sočasno s tem bi bilo potrebno opozarjati (tudi s povsem
konkretnimi podatki) na napake, ki se pri tem dogajajo, in jih odpravljati.
Primeri neposrednega vpliva na okolje so omenjeni v večih poročilih o izvedbi tekmovanj
evropskega ali svetovnega razreda. V sklopu nekaterih tekmovanj so obstajali celo okoljski
projekti. V večini primerov so poleg preprečevanja neposrednega vpliva na tekmovalno
območje s strani tekmovalcev njihov glavni cilj predstavljali:
– zmanjšanje porabe materialnih virov in količine odpadkov;
– ločevanje in predelava odpadkov;
– minimalizacija porabe energije in emisij;
– ekološko naravnano vplivanje na dobavitelje;
– izobraževanje in dviganje ekološke osveščenosti.
4.2.1 Zmanjšanje porabe materiala in količine odpadkov
Za izvedbo tekmovanj se skoraj brez izjeme uporablja obstoječa infrastruktura. Zato posegov
povezanih z izgradnjo, spremembami ali popravili kakršne koli infrastrukture praktično ni.
Delno izjemo predstavljajo nekatera velika tekmovanja, ko se včasih izvede utrditev ali
popravilo krajših odsekov obstoječih makadamskih cest, da je z osebnimi avtomobili sploh
mogoče priti v bližino cilja tekmovanja oziroma tekmovalnega centra. V primeru tekmovanj,
kot je na primer svetovno prvenstvo, je zabeleženih tudi nekaj primerov izgradnje začasne
makadamske ceste preko travnatih površin. V primeru uvoza težjih prometnih sredstev in
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slabega vremena so namreč grozile trajnejše poškodbe travnate površine in tal. Pod nasuto
utrjeno površino so prej položili posebno vodopropustno folijo, ki je omogočala odtekanje
vode, hkrati pa je preprečevala trajnejše poškodbe površja. Po koncu tekmovanja je bil
odstranjen tako gramoz, kakor tudi vmesna umetna plast. Najkasneje v naslednji vegetacijski
dobi so bili zabrisani vsi sledovi uporabe travnatih površin. V primeru tekmovanja O-Ringen
2010 je bil potrebni gramoz 'zakupljen' od lastnika zemljišča, ki ga je po koncu tekmovanja
uporabil v druge namene (Thor, 2000, str. 13).
Drugi, podobni primer, je predstavljal vnaprejšnji dogovor z lastnikom zemljišča, ki je bil
zainteresiran za izgradnjo trajne dostopne poti do njegovega zemljišča. Tu je na novo
zgrajeni, krajši odsek makadamske ceste, ostal v uporabi tudi po koncu tekmovanja.
(Environmental Audit Report, 2002).
Ker sicer ni niti v interesu niti v okviru finančnih zmožnosti organizatorja, da bi se gradila
kakršna koli nova prometna ali drugačna infrastruktura, gre le za izjemne in redke primere.
Večino za izvedbo tekmovanja potrebne tehnične opreme si je mogoče izposoditi od
organizatorjev večjih tekmovanj. Tudi ti marsikdaj sodelujejo s skupnim nakupom finančno
bolj obremenjujoče opreme ali z vzajemno izposojo potrebne opreme. Souporabo dodatno
narekuje tudi ne prav pogosta uporaba omenjene opreme.
Podobno velja za objekte na ciljnem prostoru, ki so le začasne narave (šotori, ograje, razni
panoji, usmerjevalne oznake). Zadnji dve omenjeni vrsti objektov je mogoče skoraj v celoti
izdelati iz obnovljivih virov (predvsem lesa), ki jih je po tekmovanju možno uporabiti tudi v
druge namene.
Na okrepčevalnicah (v cilju, po potrebi tudi na progi) je možno uporabiti embalažo oziroma
kozarce iz materialov, ki jih je možno večkrat uporabiti, sicer pa iz ustreznih, naravno
razgradljivih sestavin. To velja tudi za morebitno dodatno gostinsko ponudbo v ciljnem
prostoru. V primeru, da organizator sam ne izvaja tovrstne dejavnosti, je še toliko bolj
zahtevno doseči želeni učinek.
Z uveljavitvijo interneta ter možnostjo predhodne objave informacij je možno precej
zmanjšati porabo papirja. Primer nepotrebne porabe papirja je tiskanje trenutnih rezultatov
med samim tekmovanjem. Ker tekmovalci štartajo intervalno, se zaporedje lahko hitro
spreminja, kar zahteva tudi sprotno objavljanje rezultatov. Razen v primeru večjih
tekmovanj je uporaba velikega zaslona ekonomsko neupravičena, zato se rezultati vsakih 20
do 30 minut tiskajo na tiskalniku. V primeru, da se na območju ciljnega prostora vzpostavi
brezžično omrežje, se lahko zmanjša interval tiskanja trenutnih rezultatov, saj lahko vsi
zainteresirani sproti preverjajo aktualne rezultate preko pametnih telefonov ali prenosnih
računalnikov. Drugo možnost, zasnovano na istem načelu, predstavlja uporaba večjega LCD
zaslona, kjer se prav tako prikazujejo trenutni rezultati. Ponavadi pa je to le dopolnilo k
izobešanju rezultatov na papirju, saj ne omogoča hkratnega ogleda večjemu številu
tekmovalcev.

48

4.2.2 Ločevanje in predelava odpadkov
Ločevanje odpadkov je ne le nuja, temveč tudi zakonska obveza. V primeru večjih
tekmovanj se je na zbiranje odpadkov in njihovo ločevanje potrebno dobro pripraviti. Na
podlagi števila tekmovalcev in morebitnih dodatnih dejavnosti na ciljnem prostoru je
potrebno poskrbeti za:
– oceno količine odpadkov;
– ustrezno načrtovanje prostorske in količinske razporeditve odlagališč (zabojnikov za
posamezne odpadke);
– zadostno število ljudi, ki bodo med tekmovanjem skrbeli za nemoteno zbiranje in
ustrezno ločevanje odpadkov;
– ustrezen in sproten odvoz zbranih odpadkov na ustrezno deponijo oziroma zbirno
mesto.
Karta 6: Pregledna karta načrtovanih lokacij zbirnih točk za odpadke na tekmovanju Jukola
2010.

Vir: Helkala, 2009b, str. 28

Karti 7 in 8: Na Karti 7 (levo) je povečan izrez iz Karte 6. Karta 8 (desno) prikazuje
podrobno razmestitev posameznih zabojnikov za odpadke na območju zbirne točke v
povečanem izrezu karte.

Vir: Helkala, 2009b, str.32
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Marsikdaj nastajajo težave, ker imajo osebe, zadolžene za področje odpadkov, med
tekmovanjem tudi druge zadolžitve. Zato je toliko bolj pomembno, da so zabojniki ali vreče
za posamezne vrste odpadkov dobro označene.
Slika 4: Ločeno zbiranje odpadkov v predštartnem prostoru (Svetovno mladinsko prvenstvo
v orientacijskem teku 2009, Primiero, Italija).

4
K dodatni učinkovitosti pri ločevanju odpadkov lahko marsikdaj pripomorejo na zabojnike
pritrjeni vzorci ˝ustreznih˝ odpadkov. V primeru, da gre za tekmovanje z mednarodno
udeležbo, morajo biti napisi večjezični.
Slika 5: Večjezični napisi z vzorci ustreznih odpadkov na zabojnikih za odpadke v ciljnem
prostoru tekmovanj.

5
Vir: Helkala, 2009a, str. 26
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Prisotnost (mobilnih) stranišč v ciljnem prostoru je nujna. V kolikor so razdalje od cilja do
štarta in parkirišča velike, je priporočljivo, da se nahajajo vsaj še na omenjenih dveh
lokacijah. Podjetja, ki ponujajo najem mobilnih stranišč, imajo že izoblikovane standarde za
potrebno količino stranišč z ozirom na število ljudi in vrsto dejavnosti.
V primeru uporabe mobilnih tušev je potrebno paziti, da ne pride do izpusta neprečiščene
odpadne vode v podtalnico oziroma da gre za zaprt sistem brez izpustov.
4.2.3 Minimalizacija porabe energije in emisij
Veliko težavo in onesnaževalca okolja predstavlja promet. V primeru, da obstoječa prometna
infrastruktura to omogoča, je v maksimalni možni meri potrebno poskušati izkoristiti
obstoječe javne prevozne možnosti ali organizirati poseben prevoz, če bi to zmanjšalo
porabo energije in obremenitev okolja. Zaradi lokacije tekmovalnega območja, je to
marsikdaj nerešljiva težava. Pozitivni primeri so se pojavili predvsem takrat, ko je določen
prevoznik znižal cene storitev. Kot primera dobre prakse sta lahko navedena primera iz
Švice in Švedske. Švicarske železnice so poskusno nudile prevoz po znižanih cenah ali celo
brezplačen prevoz tekmovalcem na železniških povezavah do nekaterih tekmovanj
državnega ranga. Na Švedskem so s posebej najetimi vlakovnimi kompozicijami poskrbeli
za prevoz približno 10.000 tekmovalcev od tekmovalnega centra do ciljnega prostora in
nazaj med enim od tekmovalnih dni že omenjenega tekmovanja O-Ringen.
Švedske železnice so tudi sicer nudile posebne popuste za udeležence tekmovanja O-Ringen
(http://www.oringen.se/...).
Podobnih primerov je sicer še cela vrsta, žal pa je tudi med tekmovalci – orientacisti močno
prisoten trend občutka neodvisnosti in posledično uporabe lastnega avtomobila
(Environmental Audit Report, 2002).
V nekaterih primerih je bil javni potniški promet uporabljen za prevoz tekmovalcev ne le iz
okoljevarstvenih razlogov, temveč tudi (ali predvsem zato), ker je to bil edini realni način, da
se določeno število ljudi prepelje na določeno lokacijo.
Leta 1994 je Svetovno študentsko prvenstvo potekalo v kantonu Wallis v Švici. Gre za
pretežno gorato območje, z vrsto 3- in 4-tisočakov ter globokimi ledeniškimi dolinami, sama
tekmovanja pa so potekala v nadmorskih višinah od 1500 do skoraj 3000 m n.v. Zaradi
omejitev, ki so jih marsikje predstavljale lokalne ceste, so tekmovalce v glavnem prevažali z
železnico po glavnih dolinah, z ozkotirno in zobato železnico ter žičnicami pa po pobočjih
dolin.
Nekoliko drugačen je primer s Svetovnega prvenstva 2007 v Kijevu v Ukrajini. Večina
tekmovalcev je bila nastanjena v centru mesta, kjer je zgostitev prometa največja. Ker bi
potovanje skozi to območje vzelo preveč časa, poleg tega pa je bilo do tekmovalnega
območja včasih potrebno priti ravno v času prometnih konic, so se organizatorji odločili za
nekoliko nevsakdanjo rešitev. Od tekmovalnega centra do območja, kjer se je zgostitev
prometa že bistveno zmanjšala, so se tekmovalci s spremstvom vozili s podzemno železnico,
drugi del poti pa z avtobusi organizatorja.
V kolikor je cilj tekmovanja preveč oddaljen od vira električne energije, je potrebna uporaba
enega ali več generatorjev. V nekaterih primerih, ko je bila predvidena poraba električne
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energije precej visoka (TV prenos, več velikih zaslonov na prizorišču, dodatna gostinska
ponudba), je bil od najbližjega daljnovoda speljan začasni električni vod. Tako se je bilo moč
izogniti uporabi generatorjev in dodatni porabi fosilnih goriv.
4.2.4 Izobraževanje in dviganje ekološke osveščenosti
Ekološko naravnana organizacija tekmovanja ne more biti popolnoma uspešna, če pred in
med samim tekmovanjem, pa tudi po njegovem zaključku, vsi vpleteni subjekti niso deležni
izobraževanja. Ekološko naravnano izobraževanje zajema:
– Organizatorje. Da bi lahko bili za vzor drugim in tudi sami sonaravno delovali, je
nujno, da vsak posamezni organizator ve, kako se pri njemu zaupanih nalogah lahko
obnaša naravi prijazno.
– Tekmovalce. Potrebno jih je vedno znova opozarjati na občutljivost okolja, katerega
gostje so. Hkrati jih je potrebno informirati o ukrepih, ki jih morajo upoštevati, da ne
pride do škodljivega vpliva na okolje.
– Otroke tekmovalcev. Orientacijski tek je družinski šport in marsikdaj se udejstvujejo
cele družine. Na večjih tekmovanjih je ponavadi organiziran vrtec za otroke, katerih
starši sočasno tekmujejo. Z ustreznim pedagoškim pristopom je možno otroke
navajati na uporabo okolju prijaznih materialov in izdelkov in na splošno na spoštljiv
odnos do okolja.
– Sponzorje in partnerje. Potreben je zelo organiziran nastop, s katerim se poskuša
predstaviti vse koristi, ki jih bo imelo ne le okolje, temveč tudi sponzorji in partnerji
tekmovanja.
– Lokalne oblasti in prebivalstvo. Z jasno predstavitvijo pred tekmovanjem (oziroma
že pred začetkom priprave), zadostno medijsko pokritostjo v času tekmovanja in
sočasnim nevsiljivim poudarjanjem okolju prijaznih komponent v organizaciji
tekmovanja je možno doseči dvostranski učinek. Oblasti in prebivalstvo se bodo
morda še bolj zavedle lastne odgovornosti do sonaravnega bivanja, lažje pa bodo
sprejeli tudi tekmovanje kot del njihovega domačega okolja. Hkrati s tem, ko bo
viden pozitivni ekonomski učinek, ne bo nasprotovanja nadaljnji izvedbi tekmovanj v
njihovem domačem okolju.
4.2.5 Ekološko naravnano vplivanje na dobavitelje
Organizatorji Svetovnega prvenstva 2001 v Tampere na Finskem so si za enega od ciljev
sicer širše zasnovanega, okoljsko usmerjenega programa izvedbe prvenstva, zadali tudi čim
bolj ekološko naravnano vplivanje na dobavitelje surovin. Da bi lažje vplivali na dobavitelje
in dosegli omenjeni cilj, so celotni program predstavili širšemu krogu okoljevarstvenikov,
sponzorjev in drugih partnerjev. Odziv je bil zelo dober, kar je pripomoglo k sklepanju
pogodb z dobavitelji. V primeru dobave surovin za gostinsko ponudbo je bila kot prioriteta
postavljena biološko pridelana hrana (surovine). V kolikor to ne bi bilo možno, je
sprejemljivo alternativo predstavljala lokalno pridelana hrana (surovine). Ker glavni
dobavitelj (ki je bil hkrati sponzor) ni mogel zagotoviti biološko pridelane hrane, so bile na
koncu v večini primerov uporabljene vsaj lokalno pridelane surovine, dobavitelj pa je
ponudil tudi domačo hrano. Ni znano, ali je dobavitelj zaradi zahtev organizatorja moral
spreminjati utečeno mrežo poddobaviteljev in način storitev, ali pa je celotni posel potekal v
sklopu utečenega poslovnega sistema. Omeniti velja tudi pogosto težavo organizatorjev, ki le
s težavo ocenijo, koliko surovin bo dejansko potrebnih (Environmental Audit Report, 2002).
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Nekateri zaključki ob izvedbi okoljskega programa v sklopu organizacije Svetovnega
prvenstva 2001 v Tampere na Finskem
Predpogoj za uspešno delo je bilo predhodno delo na področju okoljevarstva v okviru Finske
zveze za orientacijski tek. Za uspeh okoljskega programa v sklopu prvenstva je bila v
procesu odločanja celotnega organizacijskega odbora bistvenega pomena podpora svetovalca
in posebne okoljske skupine. Izjemno pomembna je bila podpora WWF Finska, kar se je
pokazalo predvsem pri komunikaciji navzven (Environmental Audit Report, 2002).
To kaže, kako pomembna je povezava z že uveljavljeno in v družbi prepoznavno
okoljevarstveno organizacijo.
Pokazalo se je, da je za načrtovanje potrebno dolgo časovno obdobje. Vsi udeleženci
programa so bili dve leti redno obveščani o vsem pomembnem v zvezi s programom. Tako
so uspeli premagati vsakršen začetni odpor, ker so imeli vsi dovolj časa, da se pobližje
spoznajo z idejami in podrobnostmi programa (Environmental Audit Report, 2002).
Dobro načrtovano izobraževanje organizatorjev se je pokazalo kot bistveno. Vsak je bil
deležen določnega izobraževanja, ki se je dotikalo njegovega specifičnega področja dela
(ibid).
Pomen uspešno izvedenega okoljskega programa je tudi v tem, da lahko služi kot dober
zgled za podobne prireditve. Kljub uspešni vključitvi programa v celotno organizacijo so se
pokazala tudi področja, kjer bi bile možne izboljšave. Da bi bila zavezanost celotne
organizacijske ekipe okoljskemu programu še večja, bi morala organizacijska ekipa voditi
celoten proces, medtem ko bi zunanji svetovalec le podpiral delo organizatorjev. Prav tako je
pomembno, da ima organizacijska ekipa uradno imenovano osebo, ki je odgovorna izključno
za okoljska vprašanja. Zbiranje in arhiviranje različnih specifičnih podatkov je tudi
izjemnega pomena za bodoče organizatorje (ibid).
4.3. Možnost širjenja tujih vrst in nalezljivih bolezni
Izjemen razvoj prometa, tudi letalskega, je omogočil, da številni tekmovalci pogosto potujejo
na posamezna tekmovanja in priprave tudi v oddaljenejše kraje, kar lahko predstavlja
potencialno nevarnost za okolje.
Eno od nevarnosti predstavlja prenos semen v ostankih blata na podplatih tekaških čevljev.
Prenos semen iz ene biogeografske regije v drugo upravičeno zaposluje okoljevarstvenike v
Aziji in Avstraliji, saj lahko predstavljajo grožnjo lokalnim vrstam. Skrbno čiščenje čevljev
zato v Avstraliji ni nič nenavadnega, medtem ko v drugih predelih sveta, to zaenkrat ni
ustaljena zahteva (Parker, 2010, str. 7).
Drugo možnost predstavlja prenos nalezljive bolezni iz enega območja na drugo. Zaradi
možnosti prenosa virusa s tekaškimi čevlji je nekajkrat že prišlo do preventivne omejitve
dejavnosti na ogroženih območjih.
Do omejitev v Veliki Britaniji je tako na primer prišlo ob izbruhu slinavke in pakljevke pri
govedu in v primeru širjenja patogene glive Phytophthora ramorum, ki povzroča odmiranje
grmovnic pa tudi dreves (Parker, 2010, str. 7).
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Pomembna glivična bolezen, ki izvira iz Severne Amerike, je bila v Sloveniji odkrita leta
2003 v okviru sistematične raziskave. V Veliki Britaniji so jo že našli tudi na posameznih
drevesih avtohtonih evropskih drevesnih vrst. Zato bi njena naselitev v naše gozdove lahko
imela resne posledice.

54

5 TEKMOVANJE V ORIENTACIJSKEM TEKU OO.CUP 2007
5.1 Predstavitev tekmovanja
Tekmovanje je potekalo od 26. do 30. 7. 2007 na območju Velike planine in Zgornje
Savinjske doline. Položaj tekmovalnih območij po dnevih je prikazan na spodnji karti.
Karta 9: Prostorska razmestitev tekmovalnih območij po posameznih dnevih tekmovanja v
orientacijskem teku OO.Cup 2007.

Že iz karte je razvidno, da so se posamezni tekmovalni dnevi odvijali v območjih, ki se med
seboj razlikujejo po geomorfoloških značilnostih, geološki in pedološki sestavi, kakor tudi
podnebnih pogojih. Omenjene razlike v veliki meri vplivajo tudi na različno vegetacijo in
živalstvo na posameznih območjih.
Leta 2007 je bilo tekmovanje prvič izvedeno v 5-dnevni različici. To je ob atraktivnosti
tekmovalnih območij in razmeroma ugodnem terminu tekmovanja (ni prišlo do prekrivanja z
drugimi podobnimi tekmovanji po Evropi) verjetno najbolj vplivalo na izjemen porast števila
tekmovalcev v primerjavi s predhodnimi leti. Medtem ko se je število tekmovalcev v
predhodnih letih gibalo med 260 in 650, je na tretji dan tekmovanja leta 2007 doseglo
številko 1620. Z vsemi spremljevalci vred (v glavnem netekmujočimi družinskimi člani
tekmovalcev) je tekmovanje privabilo okoli 1700 ljudi.
Tabela 7: Število tekmovalcev po posameznih dneh tekmovanja OO.Cup 2007
Tekmovalni dan
(območje)

1. (Tiha dolina)

2. (Mala planina)

3. (Letuš)

4. (Črni graben)

5. (Veniše)

Število
tekmovalcev

1577

1584

1620

1593

1464

Vir: Uradni rezultati tekmovanja OO.Cup 2007

Razlog za največjo udeležbo v Letušu je predvidoma v sobotnem terminu, krajši dolžini
prog, kakor tudi razmeroma manj zahtevnem tekmovalnem območju, kot je bilo značilno za
1., 2. in 4. tekmovalni dan. Glavni razlog za najmanjšo udeležbo na zadnji dan tekmovanja je
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predstavljalo deževno vreme. Poleg tega je za večdnevna tekmovanja značilen splošni upad
števila tekmovalcev v zadnjih tekmovalnih dneh.
Do leta 2007 ni bilo moč zaznati večjih sprememb, ki bi pod vplivom tekmovanja nastale na
tekmovalnih območjih. Čeprav so tekmovalne proge občasno potekale tudi na naravno
občutljivih območjih (gorski travniki na meji s pasom ruševja, strma gozdnata pobočja in
druga mesta s tanko plastjo prepereline na matični podlagi), so bili zaključki vedno isti. Po
grobih pregledih na terenu sem vedno ugotovil, da tudi na najbolj izpostavljenih mestih v
naslednjem vegetacijskem obdobju ni bilo nobenih vidnih sledi tekmovanja. Ob tem je
potrebno poudariti, da je tekmovanje vedno potekalo na višku vegetacijske dobe, ki je v
primeru Soriške in Velike planine že tako precej kratka.
Ob ustreznih predhodnih dogovorih niso nastajale niti težave zaradi sočasne paše, sečnje ali
drugih dejavnosti na tekmovalnem območju.
Zato je bilo tekmovanje leta 2007 prelomnica v več pogledih:
– Podaljšanje iz treh na pet dni je pomenilo več dela za organizatorje. S tem pa tudi
večjo verjetnost, da se v obzir ne vzame vseh dejstev, ki bi lahko vodila k (vsaj)
vizuelno bolj očitnim vplivom na tekmovalna območja.
– Večje število tekmovalcev je pomenilo večjo obremenitev za okolje. Z ustreznim
načrtovanjem tekmovanja (predvsem prog) bi se neposredni vpliv lahko
minimaliziral, kar bi pomenilo, da vidne posledice ne bi bile (bistveno) večje, kot so
bile v predhodnih letih. Kljub temu sta ostali vsaj dve področji, kjer je večje število
tekmovalcev prineslo posredno večjo obremenitev okolja.
Prvo predstavlja nastanitev tekmovalcev. Nastanitvene kapacitete na širšem območju
Zgornje Savinjske doline so bile v času tekmovanja praktično zapolnjene. Tekmovalci so bili
nastanjeni tudi na številnih lokacijah izven doline: v Velenju, Topolšici, Šmartnem ob Paki,
na Vranskem in na Črnivcu. Za nastanitev so bili uporabljeni tudi trije kampi (oziroma
prostori za taborjenje) in dve osnovni šoli s telovadnicami. Neizpodbitno dejstvo je, da je
obravnavano tekmovanje s finančnega vidika predstavljalo doprinos lokalnim nastanitvenim
ponudnikom. Hkrati je bilo ustvarjenih precej več odpadkov, kot jih nastane v povprečni
turistični sezoni. Po dostopnih informacijah se v enem od kampov, na prostoru za taborjenje,
ter omenjenih šolah (oziroma telovadnicah) odpadki niso ločevali. Prav tako se ločevanje
odpadkov ni izvajalo v ciljnih prostorih posameznih tekmovalnih dni. Vprašljiv je tudi
komunalni status (greznica ali kanalizacija) drugih dveh kampov.
Zaradi večjega števila tekmovalcev in razpršenosti njihove nastanitve je bilo potrebno
bistveno večje število prevoznih sredstev za prevoz do tekmovalnih območij. Po eni strani je
to pomenilo večje emisije škodljivih snovi, po drugi strani pa tudi večjo logistično
zahtevnost za organizatorja. Razpršenost nastanitve tekmovalcev je v precejšnji meri
zmanjševala možnost množične uporabe avtobusnega prevoza, ki ga je ponujal organizator.
5.2 Predstavitev obravnavanih tekmovalnih območij
Vsako tekmovalno območje je do neke mere zaključena celota, v okviru katere sem poskušal
beležiti vpliv določenega števila tekmovalcev v danih vremenskih pogojih na točno določene
sestavine okolja. Ker bi bili pridobljeni podatki za določeno tekmovalno območje bistveno
manj uporabni, če jih ne bi mogel primerjati z vplivom na druga tekmovalna območja, je
potrebno poznati razlike in podobnosti med posameznimi tekmovalnimi območji.
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Tako na primer tekmovalni območji na Veliki planini na prvi pogled delujeta kot svet zase,
tako v fizično-geografskem pogledu kot glede ekonomsko-socialnih funkcij, ki ju
zaznamujejo. Ko pa primerjamo geološko sestavo in talne razmere na Veliki planini in na
tekmovalnih območjih Zgornje Savinjske doline, vidimo, da so marsikdaj razlike zgolj v
podrobnostih.
5.2.1 Oris tekmovalnih območij
5.2.1.1 Tekmovalni območji Tiha dolina in Mala planina
Karta 10: Prekrivajoči se tekmovalni območji Tiha dolina in Mala planina. Označene so vse
opazovane lokacije na obeh tekmovalnih območjih.

Tekmovalni območji obsegata skoraj celotno vzhodno polovico planote Velike planine.
Znotraj območij se nahaja večji del planin Mala planina, Gojška planina in del Velike
planine z manjšim delom pastirskega naselja.
Večino območja južno od Tihe doline preraščajo pašniki s posameznimi drevesi, manjše dele
pa zaplate bolj ali manj strnjenega gozda. Šele severno od Tihe doline se pričenja strnjeno
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gozdno območje smrekovega gozda, ki se tudi gospodarsko izkorišča. Prav v zadnjih letih so
na območju vseh prej omenjenih planin izvajali redčenje nekaterih že zaraščenih delov
pašnikov. V večjem delu planote Velike planine je gozdna meja umetno znižana.
Celotno območje planote je zgrajeno iz karbonatnih kamnin. Za južni del planote so značilne
predvsem večje, lijakasto oblikovane vrtače. Severni, gozdnati del, je poln majhnih reliefnih
oblik, matična podlaga je marsikje razdanjena, nekateri škrapljasti predeli so težje prehodni.
Na območju planote v večjem delu vegetacijskega obdobja poteka paša. Celotna Velika
planina je pomembna tudi iz športno-rekreacijskega vidika. Na Mali planini se nahajajo 4
planinski domovi. Na območju Tihe doline se nahajajo tri žičnice, ki pa v zadnjih letih niso
več obratovale.
Kakor je iz Karte 10 razvidno, se obravnavana lokacija (Tiha dolina) 1 nahaja izven obeh
tekmovalnih območij. Gre za območje parkiranja na Rakovih ravneh, kjer so udeleženci
parkirali na dan treninga in prva dva tekmovalna dneva.
5.2.1.1.1 Geološka zgradba, prsti in rastlinstvo tekmovalnih območij Tiha dolina in
Mala planina
Karta 11: Tekmovalni območji Tiha dolina in Mala planina na osnovni geološki karti.

Velika planina je zgrajena iz triasnih kamnin, pri čemer apnenec prevladuje nad dolomitom.
Nekatere vrtače na Veliki planini zapolnjujejo neznatne količine boksita (Premru, 1982).
Površinskih vodotokov na obravnavanem območju ni. Živini je na voljo zgolj nekaj lokev in
umetno urejenih napajališč. Na nekaj majhnih območjih Male planine voda izdanja na stiku
propustnih in nepropustnih, skrilavih plasti.
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V večjem delu planote prekriva matično podlago tanka plast rjavih pokarbonatnih prsti in
sprsteninaste rendzine.
Medtem ko je kambični horizont B pri rjavih pokarbonatnih prsteh večinoma debel od 15 do
60 cm, je tu v najboljšem slučaju na zgornji meji. Bolj globok je predvidoma zgolj v
nekaterih vrtačah in razpokah zakrasele matične podlage (Urbančič in sod., 2005).
Pri sprsteninasti obliki humusa pri rendzinah se pojavljata do dva organska podhorizonta (Ol
– opad, Of – slabo razkrojena organska snov). V kolikor se pojavlja organski humusni
podhorizont (Oh), je ta večinoma izredno tenak ali prekinjen (Urbančič in sod., 2005).
Karta 12: Pedološke razmere na tekmovalnih območjih Tiha dolina in Mala planina.
o živini. Višji svet Velike planine ponekod prekriva ruševje (J. Kališnik, 1970). Apnenčasti sestav tal je
kriv, da planini občutno manjka vode; pastirjem je na voljo le šibek studenec, živini pa nekaj lokev

Kot je bilo že omenjeno, velik del tekmovalnega območja Mala planina prekrivajo pašniki s
številnimi zaplatami gozda, kjer prevladuje navadna smreka (Picea abies). Nekaj manjših
površin Male planine prerašča ruševje (Pinus mugo). Podobno podobo kaže južni del
območja Tiha dolina.
V severnem delu prevladuje združba bukve in platanolistne zlatice (Ranunculo platanifoliae
– Fagetum) oziroma visokogorski bukov gozd (Čarni, Marinček, 2002) ter drugotni gozd
smreke, ki prerašča nekdanja rastišča bukve (Fagus Sylvatica).
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5.2.1.2 Tekmovalno območje Letuš
Karta 13: Tekmovalno območje Letuš. Označene so vse opazovane lokacije na omenjenem
tekmovalnem območju.

Tekmovalno območje se nahaja povsem na prehodu Zgornje Savinjske doline v Celjsko
kotlino. Tvori ga pogozdeno območje, ki se v obliki pomola iz strmega pobočja
Dobroveljske planote spušča vse do reke Savinje. Gozd je zaradi razmeroma lahke
dostopnosti precej intenzivno izkoriščan. Zaradi velike posestne razdrobljenosti in številnih
vrtač je prepreden s stezami in vlakami. Kljub bližini naselja, markirani planinski poti
(poteka preko območja) in cesti na Dobrovlje (na robu območja), predstavlja razmeroma
majhno območje, zatočišče raznim vrstam živali. V primeru ogroženosti divjadi očitno
zadošča možnost umika v strmo pobočje, medtem ko imajo manjše živali in ptice dovolj
zavetja v bolj zaraščenih predelih tekmovalnega območja.
Obravnavana lokacija 5 se nahaja izven tekmovalnega območja. Tudi v tem primeru je šlo za
območje parkiranja, na travnatih površinah, v neposredni bližini Letuša.
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5.2.1.2.1 Geološka zgradba, prsti in rastlinstvo tekmovalnega območja Letuš
Karta 14: Tekmovalno območje Letuš na osnovni geološki karti.

Tekmovalno območje Letuš predstavlja skrajni rob Dobroveljskega nariva (Buserjevo
poimenovanje, obstajajo tudi druga), ki predstavlja apnenčevo-dolomitno gmoto triasnih in
jurskih kamenin. Ta je bila narinjena od severa proti jugu na Posavske gube, vendar pa so
vmesni prostor narivnih kontaktov pokrile mlajše plasti Celjske kotline. Ker je apnenčevodolomitna plošča narivnega pokrova na območju Dobroveljske planote razmeroma tanka,
izdanjajo ob prelomih izpod nje na številnih mestih srednjetriasne plasti Posavskih gub
(Buser, 1977).
Plasti norijske in retijske stopnje zastopa na obravnavanem območju predvsem pretežno
debeloskladovit in masiven svetlo siv dachsteinski apnenec. Med apnencem se nahajajo tudi
debeli vložki apnenčeve breče (Buser, 1977).
V severnem delu tekmovalnega območja, nad reko Savinjo, apnenec prehaja v dolomitno
brečo. Ta je sestavljena iz kosov dolomita z rdečim glineno-boksitnim vezivom (Buser,
1977).
Sprememba v geološki sestavi se na mestih lepo odraža tudi v reliefnih oblikah. Te namreč
na dolomitni breči niso tako izrazite kot na apnencu.
Edina površinska vodotoka se nahajata povsem na robu obravnavanega območja, in sicer
reka Savinja na severu in manjši potok, ki izvira in teče povsem na vzhodnem robu območja.
Na vzhodu je namreč stik med apnencem in nasutinami Savinje.
Karbonatno matično osnovo skoraj v celoti prekrivajo rjave pokarbonatne prsti in
sprsteninasta rendzina.
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Karta 15: Pedološke razmere na tekmovalnem območju Letuš

Prevladujoča gozdna združba območja je združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio
epipactidis – Fagetum). Ta na prehodu v strma pobočja Dobroveljske planote prehaja v
združbo bukve in velecvetne mrtve koprive (Čarni, Marinček, 2002).
V sicer izrazito mešanem gozdu pa je prisotnih veliko drugih drevesnih vrst. Precej številčna
je navadna smreka (Picea abies), na nekaj mestih raste celo rdeči bor (Pinus sylvestris).

5.2.1.3 Tekmovalno območje Črni graben
Karta 16: Tekmovalno območje Črni graben. Označene so vse opazovane lokacije na
omenjenem tekmovalnem območju.

Tekmovalno območje, ki se začenja v neposredni bližini Nazarij, ima zelo nenaravno
začrtane meje. Te so bile posledica načrtovanja prog. Njihov namen je bil, da se
tekmovalcem pokažejo nekateri najbolj zanimivi predeli v bližini Nazarij in na Dobroveljski
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planoti. Prevoz tekmovalcev je predstavljal drugi zelo pomemben vidik pri izbiri območja.
Zadostno velike ravne površine, primerne za parkiranje, se nahajajo zgolj v dolini. Poleg
tega se tekmovalcem, nastanjenim v Nazarjah, ni bilo potrebno nikamor voziti in so lahko do
tekmovalnega območja prišli peš.
Kljub temu, da karbonatne kamnine predstavljajo podlago celotnega tekmovalnega območja,
je značilnih nekaj različnih reliefnih tipov. Najvišji del na Dobroveljski planoti je planotast
svet z veliko gostoto vrtač. Drugi tip predstavljajo strma pobočja na obeh straneh
hudourniškega Črnega grabna, kjer so vrtače prisotne le v nekaterih bolj uravnanih delih.
Bolj vrtačast je ponovno predel tik nad Dreto (Žifernik), kjer je relief zaradi kopanja boksita
na mestih delno umetno preoblikovan. Mikroreliefne oblike antropogenega nastanka so
zanimive tudi zaradi bolj sipkih in zato občutljivih pobočij.
Gozd, ki pokriva skoraj celotno tekmovalno območje, je intenzivno izkoriščan. Mestoma so
prisotne zaraščajoče površine golosekov oziroma razredčenega gozda.
Na obrobju območja se nahaja nekaj samotnih kmetij in zaselkov. Ob nekaterih od njih
pasejo drobnico in govedo.
Obravnavana lokacija 4 se nahaja izven tekmovalnega območja. Gre za območje parkirišča
na travnatih površinah v bližini Žlaborja.
5.2.1.3.1 Geološka zgradba, prsti in rastlinstvo tekmovalnega območja Črni graben
Karta 17: Tekmovalni območji Črni graben in Veniše na osnovni geološki karti.
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Tekmovalno območje, kjer so dejansko potekale proge, se v celoti nahaja na zgornje
triasnem apnencu dobroveljskega nariva.
Na območju boksitnega rudišča Žifernik je nekaj najdišč limonita, ki je nastal s
preperevanjem tufov ali vulkanitov, bogatih s piritom (Premru, 1982, str. 72).
Edini površinski vodotok je že omenjeni potok Črni graben, ki je v sušnih obdobjih mestoma
popolnoma suh. Ravno nasprotno pa ima lahko po močnih deževjih rušilno moč.
Za območje staznačilni rjava pokarbonatna prst in sprsteninasta rendzina.
Karta 18: Pedološke razmere na tekmovalnem območju Črni graben.

Pri vegetaciji prevladuje združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio epipactidis –
Fagetum) ter združba bukve in velecvetne mrtve koprive (Lamio orvalae – Fagetum) (Čarni,
Marinček, 2002). Kljub temu večji del tekmovalnega območja prerašča drugotni smrekov
gozd.
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5.2.1.4 Tekmovalno območje Veniše
Karta 19: Tekmovalno območje Veniše. Označene so vse opazovane lokacije na omenjenem
tekmovalnem območju.

Tekmovalno območje predstavlja nizek, pretežno gozdnat greben, ki loči dolini Savinje in
Drete. Gre za edino od petih tekmovalnih območij, ki ne leži na karbonatnih kamninah, zato
so prisotni stalni površinski vodotoki, zamočvirjene doline in v nekaterih predelih celo
melioracijski jarki. Pobočja nad Zadrečko dolino so bolj strma, mikrorelief pa rezmeroma
bogat. Ponekod so prisotne stare vlake, ki so danes v pobočjih opazne kot bolj ali manj
globoki jarki. Večji del tekmovalnega območja seka Vrtački graben, v katerega se zlivajo
krajši stranski pritoki. Nekaj manjših vodotokov se zlagoma spušča tudi na sever, proti
nasuti ravnici ob Savinji. Del jugovzhodne meje območja predstavlja reka Dreta.
V sicer strnjenem gozdu se okoli posameznih samotnih kmetij in zaselkov razprostirajo večja
območja travnikov in obdelovalnih površin. Gozd je intenzivno izkoriščan, mreža vlak in
poti je gosta.
Na Venišah in v neposredni bližini je več turistično-rekreacijskih objektov.
5.2.1.4.1 Geološka zgradba, prsti in rastlinstvo tekmovalnega območja Veniše
Za pogozdeni del tekmovalnega območja so značilni številni tipi prsti, ki so nastale na pestri
geološki podlagi (Karta 17).
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Na kislih piroklastitih z vložki radiolarita so se razvile:
– tipične distrične rjave prsti na piroklastičnih kamninah;
– tipične distrične rjave prsti na kremenovem keratofirju in porfirju;
– tipične distrične rjave prsti na andezitu.
Okoli Vrtačkega grabna so se na pesku, melju, produ, glini in peščenjaku z vložki laporja,
apnenca, peščenjaka in konglomerata razvile:
– tipične distrične rjave prsti na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah;
– koluvialne distrične rjave prsti na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih kamninah;
– tipične distrične rjave prsti na pliocenskih nanosih.
V osrednjem in severnem delu tekmovalnega območja sta se na konglomeratu, glinovcu,
meljevcu, peščenjaku in laporju razvila:
– pobočni distričen psevdoglej, srednje globok;
– tipične distrične rjave prsti na pliocenskih nanosih.
Predvsem na obširnem območju psevdogleja se nahajajo občasno ali stalno zamočvirjena
področja. Dobro so prepoznavna tudi v sušnih obdobjih, saj na njih raste tipična vlagoljubna
vegetacija.
Na piroklastičnih kamninah se nahajajo najbolj strmi predeli območja, kjer je voda
intenzivno vrezovala v matično podlago.
Karta 20: Pedološke razmere na tekmovalnem območju Veniše.

Glavna združba območja je združba bele jelke in okroglolistne lakote (Galio rotundifolii –
Abietetum albae). Na območju združbe se v večjem številu pojavljajo tudi navadni gaber
(Carpinus betulus), pravi kostanj (Castanea sativa), beli javor (Acer pseudoplatanus), bukev
(Fagus sylvatica) in navadna smreka (Picea abies) (Čarni, Marinček, 2002).
Navadna smreka je nasploh prevladujoča drevesna vrsta tekmovalnega območja, saj se
marsikje pojavlja v obliki monokulture. Predvsem v zahodnem delu območja je prisoten tudi
rdeči bor (Pinus Sylvestris).
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5.2.2 Podnebje na obravnavanem območju
Širše obravnavano območje predstavlja robno alpsko pokrajino, kjer se prepletajo vplivi
gorskega, celinskega in deloma tudi sredozemskega podnebja. Značilnosti slednjega so vidne
zgolj v novembrskem sekundarnem višku padavin.
Podnebnim značilnostim Velike planine se najbolje prilegajo podatki meteorološke postaje
na Krvavcu, medtem ko postaji v Gornjem Gradu in Mozirju dobro opisujeta razmere na
preostalih treh območjih.
Grafikoni 2, 3 in 4: Klimogrami meteoroloških postaj Krvavec, Gornji Grad in Mozirje.

Vira podatkov: Klimatografija Slovenije. Količina padavin., 1995, Klimatografija Slovenije. Temperatura
zraka., 1995

Zanimiva je razmeroma majhna razlika med povprečno temperaturo najhladnejšega meseca
(januar) v Zgornji Savinjski dolini in na Krvavcu. Ta znaša le dobre 3°C, glavni razlog pa je
v inverzni legi doline (Klimatografija Slovenije. Temperatura zraka, 1995).
Precej verjetno je, da so povprečne zimske temperature marsikje na Veliki planini nižje od
povprečja na Krvavcu. Čeprav je planota v povprečju več kot 100 m nižje od nadmorske
višine meteorološke postaje na Krvavcu, je za številne vrtače in osojne lege prav gotovo
značilna temperaturna inverzija.
To je dodaten razlog, da se sneg na Veliki planini v povprečju (na Krvavcu je povprečno 165
dni s snežno odejo; Klimatografija Slovenije. Število dni s snežno odejo., 2000, str. 132)
lahko vsaj lokalno obdrži tudi do pol leta. Snežne zaplate v vrtačah v predelu pašnikov in
obsežnejša območja s snežno odejo v gozdu okoli Tihe doline, tudi maja niso nobena
redkost.
Nizke povprečne temperature in dolgo obdobje s snežno odejo vplivajo na razmeroma kratko
vegetacijsko obdobje. Zato lahko traja okrevanje poškodovane vegetacije tu precej dlje, kot
pa v tekmovalnih območjih v dolini.
Po drugi strani gre v prid razmeroma hitremu okrevanju dovolj velika namočenost, ki se
zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Vlažne zračne gmote se namreč v znatni meri izločijo že
na privetrni strani (južni in jugozahodni) reliefnih pregrad. Na Krvavcu znaša letna
povprečna količina padavin 1502 mm letno, medtem ko je v Mozirju 1311 mm
(Klimatografija Slovenije. Količina padavin., 1995).
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5.2.3 Vreme v obdobju tekmovanja
Iz spodnje tabele je razvidno, da je bila namočenost v mesecu pred tekmovanjem
podpovprečna. Med samim tekmovanjem ni bilo padavin vse do zadnjega dne tekmovanja.
30. 7. 2007 zjutraj je ob prehodu hladne fronte pričelo močno deževati in nadpovprečno je
bil namočen tudi cel mesec avgust.
Tabela 8: Primerjava povprečne temperature in količine padavin v juliju in avgustu v
obdobju 1961–1990 z istima spremenljivkama v juliju in avgustu 2007.

Krvavec
Gornji Grad
Mozirje

Povprečna temperatura
julij/avgust (°C)

Povp. temp. julij/avgust
2007 (°C)

Povprečna količina
padavin julij/avgust
(mm)

Kol. padavin
julij/avgust 2007
(mm)

11,3/11,2
18,3/17,5
18,7/17,9

13,0/12,1

158/149
153/148
147/133

106,3/198,3
119,3/218,4
135,7/169,8

Viri podatkov: Klimatografija Slovenije. Količina padavin., obdobje 1995, Klimatografija Slovenije.
Temperatura zraka., 1995, http://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet/

Zadostna količina padavin je pomembna za okrevanje morebitne poškodovane vegetacije.
Na primeru obravnavanega tekmovanja se je pokazalo, da je najbolj ugodno, če je v obdobju
pred tekmovanjem količina padavin zmerna ali manjša od povprečja. V kolikor med samim
tekmovanjem ni padavin ali so te majhne, v mesecu po tekmovanju pa je količina padavin
nekoliko večja, bo okrevanje večine poškodovane vegetacije razmeroma hitro. Še posebej to
velja za vegetacijo na dobro propustnih tleh. Okrevanje vlagoljubne vegetacije na slabo
propustnih in nepropustnih tleh je lahko precej bolj zapleteno.
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6 MONITORING TEKMOVANJA OO.CUP 2007
6.1 Potek monitoringa
Zaradi precejšnjega števila opazovanih lokacij je bil potreben natančen časovni načrt
pregleda lokacij po posameznih tekmovalnih območjih.
Natančen prikaz opravljenih terenskih pregledov opazovanih lokacij je razviden iz spodnje
tabele.
Tabela 9: Razpored terenskih pregledov v posameznih tekmovalnih območjih po posameznih
časovnih obdobjih.

1 dan pred
tekmovanjem
tik pred
tekmovanjem
med
tekmovanjem
takoj po
tekmovanju
1 dan po
tekmovanju
1 mesec po
tekmovanju
3 mesece po
tekmovanju
6 mesecev po
tekmovanju
9 mesecev po
tekmovanju
12 mesecev po
tekmovanju
24 mesecev po
tekmovanju

Rakove ravni
(trening)
x
x

x

Tiha dolina

Mala planina

Črni graben

Letuš

x (1)

x (3)

(1)

x (4)

x

x (9)

(1)

x (4)

x (6)

x (9)

(1)

x

x

x

x

Veniše

x

x (13)

x

x (11)

x

x

x (7)

x (10)

x

x

x

x (7,8)

x (10)

x

(1)

(5)

x (7,8)

x (10)

x (12)

x

x

x (7,8)

x (10)

x

x

x

x (7,8)

x (10)

x

(2)

Opomba 1: Lokacija Tiha dolina 1 (parkirišče na Rakovih ravneh) je bila za razliko od ostalih lokacij območja
Tiha dolina pregledana že 2 dni pred tekmovanjem, saj se je uporabljala tudi za parkiranje v času treninga. Za
razliko od ostalih lokacij tega območja je bila redno pregledovana tudi tik pred tekmovanjem, med samim
tekmovanjem in takoj po tekmovanju. Prav tako je bila to edina lokacija tega območja, ki jo je bilo moč
pregledati 6 mesecev po tekmovanju (drugje je bila snežna odeja).
Opomba 2: 2 leti po tekmovanju sta bili pregledani zgolj lokaciji Tiha dolina 1 in Tiha dolina 6.
Opomba 3: Lokacije Mala planina 1a in Mala planina 1b ter Mala planina 2 so bile pregledane že 2 dni pred
tekmovanjem.
Opomba 4: Pregledana je bila zgolj lokacija Mala planina 4.
Opomba 5: Na vseh lokacijah območja Mala planina je bila snežna odeja.
Opomba 6: Opazovan je bil zgolj vpliv na živalstvo.
Opomba 7: Razen na lokaciji Letuš 3, kjer tudi takoj po tekmi ni bilo vidnih sprememb.
Opomba 8: Razen na lokaciji Letuš 5, kjer po enem mesecu od tekmovanja ni bilo več vidnih sprememb.
Opomba 9: Pregledana je bila zgolj lokacija Črni graben 4.
Opomba 10: Razen na lokaciji Črni graben 4, kjer tudi takoj po tekmi ni bilo vidnih sprememb.
Opomba 11: Dan po tekmovanju je bilo na podlagi razmer v tekmovalnem območju izbranih dodatnih 17
lokacij. Na nekaterih dodatnih lokacijah je bil opravljen pregled le še po enem mesecu od tekmovanja, medtem
ko so bile druge opazovane vse do 1 leta po tekmovanju. Nekatere izned dodatnih lokacij so služile kot dober
primer procesa okrevanja na močvirnatih tleh.
Opomba 12: Razen na lokaciji Veniše 3.
Opomba 13: 3 dni po tekmovanju je bila pregledana zgolj lokacija Letuš 5.
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6.2 Opazovane lokacije
Monitoring je potekal na 48 izbranih lokacijah.
Tabela 10: Seznam vseh opazovanih lokacij.
Lokacija
Tiha dolina 1
Tiha dolina 2
Tiha dolina 2a
Tiha dolina 3
Tiha dolina 4
Tiha dolina 5
Tiha dolina 5a
Tiha dolina 6
Tiha dolina 7
Tiha dolina 7a
Tiha dolina 8
Tiha dolina 9
Tiha dolina 10
Tiha dolina 11
Mala planina 1a
Mala planina 1b
Mala planina 2
Mala planina 3*
Mala planina 3*
Mala planina 3*
Mala planina 4
Letuš 1
Letuš 2
Letuš 3
Letuš 4
Letuš 5
Črni graben 1
Črni graben 2
Črni graben 3
Črni graben 4
Veniše 1
Veniše 2
Veniše 3
Veniše X1
Veniše X2
Veniše X3
Veniše X4
Veniše X5
Veniše X6
Veniše X7
Veniše X8
Veniše X9
Veniše X10
Veniše X11
Veniše X12
Veniše X13
Veniše X14
Veniše KT73
Veniše KT92
Veniše KT102

Y (Bessel)
5 475 539
5 474 829
5 474 859
5 474 943
5 473 939
5 474 017
5 474 013
5 474 257
5 473 986
5 473 986
5 473 776
5 473 759
5 473 870
5 473 901
5 473 879
5 473 946
5 474 192
5 473 744
5 474 337
5 474 671
5 474 372
5 501 779
5 501 926
5 501 881
5 501 668
5 502 127
5 496 844
5 496 864
5 497 696
5 496 369
5 493 626
5 493 868
5 493 894
5 494 323
5 494 344
5 494 386
5 494 420
5 493 395
5 493 302
5 493 492
5 493 520
5 493 610
5 491 927
5 494 002
5 494 101
5 493 380
5 491 896
5 494 197
5 494 288
5 493 214

X (Bessel)
126 986
129 522
129 503
129 467
129 354
129 468
129 391
129 059
129 143
129 165
129 264
128 910
128 649
128 299
126 814
126 811
127 033
127 280
127 824
127 842
127 007
129 788
129 826
129 755
129 408
129 636
129 232
129 219
129 005
129 910
128 445
128 651
128 301
128 588
128 602
128 674
128 745
128 557
128 208
128 229
128 325
128 396
128 342
128 635
128 611
128 505
128 218
128 844
128 845
128 246

Φ (WGS)
46°17'11,49''
46°18'33,54''
46°18'32,93''
46°18'31,77''
46°18'27,97''
46°18'31,68''
46°18'29,18''
46°18'18,46''
46°18'21,15''
46°18'21,86''
46°18'25,04''
46°18'13,57''
46°18'05,13''
46°17'53,80''
46°17'05,70''
46°17'05,61''
46°17'12,83''
46°17'20,77''
46°17'38,47''
46°17'39,10''
46°17'12,02''
46°18'43,86''
46°18'45,09''
46°18'42,79''
46°18'31,55''
46°18'38,93''
46°18'25,83''
46°18'25,40''
46°18'18,49''
46°18'47,78''
46°18'00,25''
46°18'06,93''
46°17'55,59''
46°18'04,90''
46°18'05,36''
46°18'07,69''
46°18'09,99''
46°18'03,87''
46°17'52,56''
46°17'53,25''
46°17'56,36''
46°17'58,66''
46°17'56,85''
46°18'06,42''
46°18'05,64''
46°18'02,18''
46°17'52,83''
46° 18' 13,20''
46° 18' 13,23''
46° 17' 53,79''

λ (WGS)
14°40'39,89''
14°40'06,23''
14°40'07,63''
14°40'11,57''
14°39'24,66''
14°39'28,29''
14°39'28,11''
14°39'39,58''
14°39'26,90''
14°39'26,90''
14°39'17,06''
14°39'16,34''
14°39'21,58''
14°39'23,10''
14°39'22,37''
14°39'25,50''
14°39'36,95''
14°39'15,97''
14°39'43,57''
14°39'59,17''
14°39'45,37''
15°01'05,87''
15°01'12,74''
15°01'10,64''
15°01'00,68''
15°01'22,13''
14°57'15,21''
14°57'16,15''
14°57'55,04''
14°56'52,99''
14°54'44,85''
14°54'56,15''
14°54'57,38''
14°55'17,41''
14°55'18,39''
14°55'20,35''
14°55'21,94''
14°54'34,05''
14°54'29,72''
14°54'38,60''
14°54'39,90''
14°54'44,10''
14°53'25,46''
14°55'02,41''
14°55'07,04''
14°54'33,35''
14°53'24,02''
14° 55' 11,51''
14° 55' 15,76''
14° 54' 25,60''

Opomba *: Tri mejne točke žičnate ograje med Malo in Veliko planino.
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Vsaka opazovana lokacija je dobila svojo oznako. Prvi del je označeval tekmovalno
območje v katerem se lokacija nahaja, drugi del pa zaporedno številko ali drugo
identifikacijsko kodo lokacije. Lokacije sem označeval na različne načine.
V kolikor je šlo za lokacijo, ki sem jo določil in pregledal že pred tekmovanjem, je bila
označena z zaporedno številko. Če sem opazoval dve tovrstni lokaciji v neposredni bližini
(do približno 50 m oddaljenosti), sem ju ločil z dodatno malo črko poleg številke (na primer
7 in 7a). V kolikor sem na obeh bližnjih lokacijah obravnaval isti sestavini okolja, sta imeli
obe lokaciji poleg iste številke tudi zaporedni mali črki (na primer 1a in 1b).
Kadar sem določeno lokacijo začel opazovati šele po tekmovanju, je zaporedna številka
dobila še predpono X (na primer X8).
Če je bila lokacija, ki sem jo začel opazovati šele po tekmovanju, hkrati tudi kontrolna točka,
je bila oznaka sestavljena iz predpone KT in kodne oznake kontrolne točke (na primer
KT73).
V zbirnem zapisniku sem za vsako lokacijo navedel tudi koordinati lokacije v GaussKrügerjevem koordinatnem sistemu in geografske koordinate lokacije. Gauss-Krügerjeve
koordinate se navezujejo na državni koordinatni sistem D48 in so odčitane iz
georeferencirane karte za orientacijski tek. Absolutna pozicijska natančnost tako določenih
koordinat je razmeroma zadovoljiva (v večini primerov je odstopanje do 10 m). Geografske
koordinate (WGS 84) so bile pridobljene s pretvorbo iz Gauss-Krügerjevih koordinat.
6.3 Pregled lokacij glede na opazovane sestavine okolja in druga področja opazovanja
Vse lokacije so bile izbrane z namenom opazovanja vpliva na določeno sestavino okolja.
Včasih se je med opazovanjem pokazalo, da je na določeni lokaciji prišlo do večje
spremembe na sestavini okolja, za katero nisem predvideval tolikšne ranljivosti. Če je
določena lokacija zanimiva zaradi take ´drugotne´ sestavine okolja, je v odgovarjajočem
poglavju obravnana ne glede na razred sprememb na prvotno izbrani sestavini okolja.
Pri obravnavi posameznih lokacij so povzeti le bistveni deli zbirnih zapisnikov. V tabelah
opaženih sprememb so samo tiste sestavine okolja, ki so pomembne z vidika obravnave
določene lokacije.
6.3.1 Podrast in tla (samo parkirišča)
Na travnikih, ki so bili uporabljeni za parkiranje vozil, se na povsem viden način kažejo
spremembe, ki so nastale kot vpliv prometa na tla (in podrast – travo). Vsakodnevno število
parkiranih vozil je bilo z izjemo 4. tekmovalnega dne zelo podobno. Zato se da oceniti vpliv
prsti, matične podlage in vremena na morebitne spremembe tal.

71

Lokacija Tiha dolina 1
Opažanja pred tekmovanjem:
Kljub predhodnemu močnemu nalivu na površini ni vode. Opazno razmočen je le krajši
odsek, kjer so že zametki kolesnice. Takoj po uvozu na travnik je dovozna pot drobno
gruščnata, približno 10 m proti zahodu pa je še manjše območje, kjer je odstranjena trava in
je vidna prst.
Tabela 11: Lokacija Tiha dolina 1. Opažanja po tekmovanju.
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

2
2

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

-2*
2

3*
0-1

3*
0

3*
0

3*
0

*omejeno zgolj na novo poglobljeno kolesnico

Travnik (pašnik) je služil kot parkirišče 3 zaporedne dni. V tem času ni bilo padavin. Zaradi
izjemno krušljivih pobočij bližnjega kamnoloma predvidevam, da se travnik nahaja na
dolomitni matični podlagi oziroma na prehodu apnenca v dolomit. Plast prepereline je glede
na profil kolesnice na travniku globoka do približno 20 cm.
Karta 21: Karta lokacije Tiha dolina 1.

25. 7. 2007 so se udeleženci treninga pripeljali s približno 250 vozili. Okoli 235 jih je travnik
tekom dneva tudi zapustilo. Pred prihodom prvih vozil, je bil viden le manjši zvožen pas
prsti, kjer je bila že predhodno odstranjena trava. Ta pas je bil na nekoliko nagnjenem
površju, vzhodni del pa tudi malce poglobljen. Matična osnova ni bila vidna. Prst je bila na
otip že suha.
Zvečer je bila v travi očitno zvožena dovozna pot, drugih sprememb ali poškodb ni bilo moč
videti.
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Slika 6: Kolesnica 25. 7. 2007 ob 12:12

6
26. 7. 2007 se je travnik skoraj popolnoma napolnil z avtomobili in avtodomi. Skupaj jih je
bilo 350. V neposredni soseščini travnika, na uravnani površini kamnoloma in ob cesti je
bilo parkiranih še dodatnih 50 avtomobilov in avtodomov ter 4 avtobusi. Dovozna pot je s
številom vozil postajala vse bolj izrazita, njena očitnost pa se je zmanjševala z
oddaljevanjem od uvoza na travnik. To je bila posledica načina parkiranja (najprej ob uvozu
in nato vse bolj proti zahodu). S številom vozil se je povečevalo tudi število mest, kjer je bila
trava zvožena do prsti. S tem se je povečevalo število potencialnih zametkov novih kolesnic.
Skoraj vsa vozila so travnik do večera zapustila. Nekaj avtodomov, osebnih avtomobilov in
en avtobus pa so tu ostali parkirani tudi preko noči.
Slika 7: Kolesnica 26. 7. 2007 ob 11:23

7
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Po tem ko je čez območje kolesnice peljalo okoli 750 vozil, je bil že izoblikovan vbočen
zgornji (zahodni) del kolesnice, medtem ko je spodnji del ostajal le blago poglobljen.
Celotna sled je bila suha, v zgornjem delu so bili na površju le izjemno majhni delci prsti.
Poleg kolesnice se je izoblikovalo še manjše sekundarno žarišče, kjer je bila trava
popolnoma odstranjena, postopoma pa so vozila odkopavala tudi prst. Matična podlaga še
vedno ni bila vidna.
27. 7. 2007 je bilo število parkiranih vozil skoraj enako kot prejšnji dan. Dovozna pot je že
med prihodom na tekmovanje postajala vse bolj zvožena, na nekaj mestih so se že pojavili
zametki kolesnic. Na 6 mestih, kjer je bila trava odstranjena, so vozila pričela odstranjevati v
majhnih količinah tudi prst. To se je dogajalo na zaplatah velikosti 15 x 30–40 cm. Do tega
je prišlo na neravni podlagi (oziroma mestih, kjer je neravna matična podlaga). Ob
neenakomerni vožnji vozil je prihajalo do spodkopavanja ´odvečne prsti´. Poleg omenjenih
sprememb je bilo moč zaznati močno zvoženo travo na vzhodnem delu travnika, medtem ko
je zahodni del deloval skoraj nedotaknjen.
Zvečer, po odhodu vseh vozil s travnika, je bilo stanje podobno tistemu okoli poldneva, ko je
število parkiranih vozil doseglo vrhunec. Nekoliko bolj je bila zvožena trava, prej omenjena
kolesnica (kjer je bila že ob prvem pregledu vidna prst) pa je bila že jasno izoblikovana.
Dobro vidno je ostajalo drugo žarišče, vzporedno s kolesnico.
Slika 8: Kolesnica 27. 7. 2007 ob 12:48

8
Potem ko je čez območje kolesnice peljalo okoli 1550 vozil, je bilo stanje zelo podobno kot
dan prej. Zvožena sled je bila morda le nekoliko daljša in ponekod širša. Matična osnova ni
bila vidna, v prsti so se pokazali le posamezni majhni kamniti delci.
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Slika 9: Kolesnica 27. 7. 2007 ob 18:41

9
Potem ko je čez območje kolesnice peljalo 1850–1900 vozil, je bila le malenkost bolj
poglobljena (v zgornjem delu do 10 cm pod nivojem okolice) in v spodnjem delu razširjena.
Matična podlaga še vedno ni bila opazna, zaznati je bilo moč le nekoliko več drobnih
kamninskih delcev.
Slika 10: Kolesnica 2. 9. 2007

10
Mesec dni po koncu uporabe travnika je bilo stanje precej drugačno. Obilne padavine v
vmesnem obdobju so povzročile ponovno rast trave povsod tam, kjer je bila le zvožena, ne
pa tudi odstranjena.Tako se je izoblikoval oster rob kolesnice, po kateri je začela padavinska
voda vršiti transport prsti in majhnih kamnitih delcev. Ta se je v celoti končeval ob izteku
kolesnice. Na površju kolesnice so se pojavili že večji kamniti delci.
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Na zahodnem delu travnika je bilo na pogled nemogoče sklepati, da se je na tem območju
sploh kaj dogajalo. Še vedno pa je bil opazen najbolj obremenjeni (vzhodni) del sledi
dovozne poti v dolžini 100 m od uvoza na travnik.
Slika 11: Kolesnica 31. 10. 2007

11
Pred pregledom 3 mesece po tekmovanju je travnik nekaj časa že prekrival sneg. Do 30 cm
snežne odeje je do pregleda skopnelo, vpliv pa je bil opazen na videzu travnika. Marsikje je
bil prekrit z listjem. V poglobljeni kolesnici se je nadaljeval transport materiala, medtem ko
matična podlaga ni bila vidna. Poleg kolesnice in vzporedne sekundarne stopnje (žarišča) so
bile opazne spremembe le na začetku dovozne poti, v obliki nekaj zelo majhnih površin
razgaljenih tal.
Slika 12: Kolesnica 30. 1. 2008

12
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6 mesecev po tekmovanju je bila kolesnica še vedno zelo izrazita. Od zadnjega obiska je bila
izmenično pod snegom in kopna. V tem času je potekalo nadaljnje vrezovanje v podlago.
Robovi v zgornjem delu kolesnice, kjer sta se delno razkrila dva kamna, so precej ostri. Prst
pod kamnoma je ponekod spodkopana, medtem ko je bila do izteka transportirana dodatna
prst, ki je precej uravnala neravno površje izpred treh mesecev.
Slika 13: Kolesnica 3. 5. 2008

13
9 mesecev po tekmovanju je bila kolesnica še nekoliko bolj poglobljena. Takoj za uvozom
na travnik je bila opazna tudi novejša sled, ki je nastala zaradi uporabe traktorja.
Od zadnjega obiska je bila kolesnica precej časa pod snegom (verjetno slaba dva meseca,
maksimalna višina snežne odeje pa je bila 50–60 cm). Ker je čez kolesnico nekaj časa
intenzivno odtekal raztopljeni sneg in padavinska voda, se je dno v zgornjem delu poglobilo
in ustvarilo že prave okljuke (do 20 cm pod robovi kolesnice). Ti so potekali skozi manj
odporne dele podlage. Kamni na površju so bili še bolj razgaljeni in očitno je, da so okljuki
speljani prav med njimi in drugimi kamni oziroma matično podlago, ki so še prekriti s prstjo.
Tudi ob začetku izteka se je izoblikoval nizek rob, samo površje izteka pa je bilo skoraj
ravno.
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Slika 14: Kolesnica 27. 7. 2008

14
12 mesecev po tekmovanju je bil zgornji (zahodni) del kolesnice nekoliko višji in od tu je
očitno spiralo prst, ki jo je padavinska voda prenašala v nižji, vzhodni del.
Kolesnica je dobila podolgovato in špičasto obliko, z očitnima robovoma, ki sta se počasi
dvigala od izteka proti zgornjemu delu. Dno je bilo zelo uravnano, okljuki so izginili. Večji
kamen je bil viden le v zgornjem delu kolesnice. Nekaj manjših, ki so se prej držali roba
kolesnice, je bilo sedaj na njenem dnu. Ponekod je po dnu pognala trava.
Lokacijo sem obiskal tudi 24 mesecev po tekmovanju. Stanje je bilo skoraj enako tistemu
izpred 12 mesecev.
Zaključek:
Spremembe in poškodbe na travniku so bistveno manjše od pričakovanih. Spremembe tal so
glede na število vozil minimalne. Prostorska razširjenost sprememb je bila minimalna.
Takemu stanju je botrovalo več dejavnikov. Prevladuje razmeroma plitva prst na trdi matični
podlagi. Uporabljeno zemljišče je precej uravnano in v celoti preraščeno s travo. Suho vreme
v času uporabe travnika in majhna nasičenost prsti z vodo pred tekmovanjem sta prav tako
prispevala k temu, da razen poteptane trave skoraj ni bilo druge vidne škode. K hitremu
okrevanju trave je pripomoglo deževno obdobje po koncu uporabe. Zato je skoraj povsod
takoj pognala sveža trava.
Edina trajna sprememba je novonastala kolesnica, ki pa bi jo bilo možno sanirati. Dno bi bilo
potrebno zasuti z gruščem, ki ga je dovolj tudi v bližnjem kamnolomu. Čez plast grušča bi
bilo potrebno nasuti prst, v času naslednje vegetacijske dobe pa bi se ponovna zatravila.
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Lokacija Letuš 5
Opažanja pred tekmovanjem:
Pokošeni travniki so brez kakršnih koli poškodb. Trava je razmeroma suha.
Tabela 12: Lokacija Letuš 5. Opažanja po tekmovanju.
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

0-1
1

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0
0

Razen ožjega pasu nepokošenega travnika, kjer je parkiralo minimalno število avtomobilov,
je bil ostanek parkiran na za to predvidenih travnikih. Število parkiranih avtomobilov je bilo
zelo podobno tistemu na lokaciji Tiha dolina 1. Ker je bilo parkirišče razdeljeno na več
sektorjev, je bila tudi dovozna pot na travniku bistveno manj opazna kot prejšnje tri dni.
Spremembe so bile minimalne. Dejansko je bilo opaznih le nekaj prog, kjer so avtomobili
bolj zgoščeno vozili po travniku. Poškodb tal nisem opazil.
30. 7. 2007 je cel dan deževalo. Pri pregledu 31. 7. 2007 sem opazil razliko med nekoliko
bolj voženimi deli in neuporabljenimi deli travnika. Neuporabljeni deli so izrazito ozeleneli.
Mesec dni po tekmovanju ni bilo vidnih sledi. Travniki so bili še isto leto primerni za
košnjo.
Sliki 15 in 16: Travnik v Letušu, uporabljen za parkiranje 3. tekmovalni dan. Na sliki 15 je
stanje takoj po tekmovanju, na sliki 16 pa 1 mesec po tekmovanju.

15

16
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Lokacija Črni graben 4
Opažanja pred tekmovanjem:
Travnik namenjen parkiranju je v celoti pokošen in brez poškodb. Površina je razen manjše
brežine na izvozu z asfaltne ceste popolnoma ravna.
Tabela 13: Lokacija Črni graben 4. Opažanja po tekmovanju.
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0-1
0

Travnik je bil po koncu uporabe brez omembe vrednih sprememb. Le na nekaj mestih se je v
nizki travi in na suhih tleh dalo slutiti dovozno pot. Tla so bila minimalno zvožena tudi na
uvozu na travnik. Ob upoštevanju nekaj manjšega števila parkiranih vozil je stanje travnika
po uporabi zelo podobno tistemu v Letušu.
Slika 17: Travnik namenjen parkiranju na 4. tekmovalni dan. V ozadju so vidne Nazarje.

17
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Parkiranje na 5. tekmovalni dan
Parkiranje na travnatih površinah je bilo otežkočeno zaradi močnih padavin. Zato je
organizator maksimalno možno število vozil usmeril na utrjene površine Ranča Burger
Veniše. Kljub temu je bil del osebnih avtomobilov parkiran na travnatih, deloma
nepokošenih površinah. Uvoz na travnik se je nahajal na blagem pobočju in po odhodu vozil
je bil popolnoma razrit. Tudi na uravnanih delih so bile vidne številne blatne sledi, saj so bila
tla zelo mehka. Nepokošena trava je imela pozitivno vlogo, saj je ustvarila dodatno zaščitno
plast.
Spremembe, ki so nastale zaradi parkiranja, so bile vseeno le kratkotrajnejše narave, za
razliko od kolesnice na lokaciji Tiha dolina 1. Prst na območju travnika je namreč precej bolj
globoka kot na Rakovih ravneh, spremembe pa so bile zgolj na površju.
Ob pregledu po mesecu dni so se na ograjenem travniku že pasli konji. Ti so večji del
travnika razrili še precej bolj kot vozila tekmovalcev. Vsakršno nadaljnje opazovanje zato ni
imelo več pomena.
Zaključek:
Ob primerjavi vseh 4 območij namenjenih parkiranju lahko zaključimo, da je stopnja
nasičenosti prsti z vodo zelo pomemben dejavnik. Bistveno je, da padavin v času uporabe
travnika ni. Sprejemljiva količina padavin pred tekmovanjem je odvisna predvsem od
propustnosti prsti in matične podlage.
V primeru Veniš prst ni bila dobro propustna, ker se blatne površine na travniku kljub
sončnemu in toplemu vremenu v treh dneh niso posušile.
Po drugi strani na primeru lokacije Tiha dolina 1 vidimo, da niti dobra propustnost prsti niti
odsotnost padavin nista zagotovilo, da ne bo prišlo do poškodb. V kolikor je bila prst
razmeroma plitva, a hkrati neenakomerno globoka, so se pri zadostnem številu voženj prav
tako začele kazati spremembe tal, kar je v nadaljevanju pripeljalo do poškodbe prsti.
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6.3.2 Podrast in tla (samo ciljni koridor)
Ciljni koridor je odsek med zadnjo kontrolno točko in ciljem. Ker je zadnja kontrolna točka
načeloma ista za tekmovalce vseh kategorij, gre za eno od lokacij s potencialno največjim
vplivom. Zato je tudi v tem primeru moč primerjati vpliv lastnosti prsti, matične podlage in
vremena na morebitne spremembe podrasti (trave) in tal.
Lokacija Tiha dolina 11
Opažanja pred tekmovanjem:
V poglobljenih delih površja, kjer se nabira padavinska voda, je trava veliko bolj sveža. V
okolici se pasejo krave. Kal poleg cilja je nekoliko blaten, vendar v njem ni vode. Ni vidnih
poškodb.
Tabela 14: Lokacija Tiha dolina 11. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo
vsaj 1577 tekmovalcev).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

0-1
2*

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

0
-1*

0
0-1*

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0
0

0
0

* Zgolj trava

Takoj po tekmovanju je bila vidna očitna sled od zadnje kontrolne točke do cilja. Razen dveh
točkovnih izjem so tla nedotaknjena, poteptana je zgolj trava.
Mesec dni po tekmovanju je bila sled v travi opazna le še na posameznih odsekih. Na večjem
delu koridorja je bila popolnoma neopazna. Vpliv na hitro okrevanje je zanesljivo imela
razmeroma velika, predvsem pa konstantna namočenost v času po tekmovanju. O tem priča
kal poln vode, ki je bil v času tekmovanja suh.
3 mesece po tekmovanju se je sled bolj slutila kot pa videla. Kal poleg cilja je bil tudi takrat
popolnoma poln vode.
6 mesecev po tekmovanju se je lokacija nahajala pod snežno odejo.
Po koncu zime, 9 in 12 mesecev po tekmovanju, ni bilo več nobenih vidnih sprememb.
Zaključek:
Trda podlaga, nizka trava, sušno obdobje pred in med tekmo ter zadostna namočenost po
tekmi so pripomogli k majhnim spremembam in hitri obnovi pašnika.
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Slike 18 do 21: Del ciljnega koridorja takoj po tekmovanju (slika 18), 1 mesec po
tekmovanju (slika 19), 3 mesece po tekmovanju (slika 20) in 9 mesecev po tekmovanju
(slika 21)

18

19

20

21
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Lokacija Veniše 3
Opažanja pred tekmovanjem:
Travnik namenjen ciljnemu prostoru je bil le delno pokošen in je bil pred pričetkom
tekmovanja brez vidnih sledi in poškodb. Pregled lokacije je potekal med močnim deževjem.
Tabela 15: Lokacija Veniše 3. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
1464 tekmovalcev).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

1
2

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

0
+1

0
0

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0
0

0
0

Pred tekmovanjem je začelo močno deževati. Deževalo je ves čas tekmovanja.
Po tekmovanju je bila vidna očitna, približno 1 m široka sled od zadnje kontrolne točke do
cilja. Ker je bil večji del travnika, po katerem je potekal ta odsek, nepokošen, je šlo v
glavnem le za poteptano travo. Do prsti je bil kljub dežju razrit le del koridorja takoj za
kontrolno točko. Možno je reči, da so bile spremembe na območju ciljnega koridorja majhne.
Sledi so bile opazne tudi na stezah in robu travnika in so vodile do zadnje kontrolne točke.
Mesec dni po tekmovanju je bila sled v prvem delu koridorja sicer vidna, vendar bistveno
manj očitna kot po tekmi. V drugem delu koridorja sledi skoraj niso bile več vidne.
Tri mesece po tekmovanju sledi ni bilo več opaziti. Del travnika v bližini gozda je bil delno
pokrit z listjem.
Pri obisku lokacije 9 in 12 mesecev po tekmovanju je bilo stanje enako kot v času
predhodnega opazovanja.
Zaključek:
Kljub močnemu deževju v času tekmovanja je bila vidna predvsem shojena sled v travi,
medtem ko so bile spremembe tal majhne in je zato nemogoče govoriti o poškodbah prsti. K
majhnim spremembam je pripomogla tudi nepokošena trava, ki je shojena ustvarila nekakšen
zaščitni sloj tal.
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Slike 22 do 27: Ciljni koridor pred tekmovanjem (slika 22), takoj po tekmovanju (slika 23),
1 mesec po tekmovanju (slika 24), 3 mesece po tekmovanju (slika 25) in 12 mesecev po
tekmovanju (slika 26). Slika 27 kaže razrito obstoječo stezo, ki je vodila do zadnje kontrolne
točke (posneto dan po tekmovanju).

22

23

24

25

26

27

Primerjava vpliva tekmovalcev na ciljni koridor na travnati podlagi na območju Tihe doline
in Veniš kaže nesorazmerno majhen vpliv padavin na spremembe podrasti in tal. Morda je
vsaj delno vzrok v razmeroma slabo propustnih tleh (po podatkih pedološke karte srednje
globok distrični pobočni psevdoglej) in rahlo nagnjenem pobočju. To bi lahko prispevalo k
nekoliko večjemu površinskemu pretakanju padavinske vode.
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6.3.3 Podrast in tla (mikrorelief)
V primeru majhnih reliefnih oblik se da predpostavljati, da bi lahko prišlo do vidnejših
sprememb tal. V kolikor gre za antropogeno oblikovano površje, je vzrok lahko v večji
sipkosti in nestabilnosti pobočij. Po drugi strani so majhne oblike lahko nastale pod vplivom
raznih dejavnikov na občutljivo prst (in matično podlago) in je zanimivo opazovati, ali lahko
tekmovalci dodatno vplivajo na tla.
Podrast in nizka vegetacija lahko v takih primerih delujeta kot zaščitna plast. V kolikor sta
na določenem mestu popolnoma odstranjeni, je tudi od lastnosti prsti (oziroma njenega
obstoja) odvisno, ali bo prišlo do obnove rastišča.
Lokacija Črni graben 1
Opažanja pred tekmovanjem:
Delno zaraščen gozd z manjšimi smrekami starosti 5–15 let. Jugozahodno od opazovane
lokacije se nahaja očiten nepoškodovan zemeljski skok. Ta je tudi severovzhodno od
lokacije, kjer prehaja v strmo in razmeroma nestabilno pobočje. Sama lokacija se nahaja med
dvema manjšima gomilama, na uravnavi med prej omenjenima skokoma. Na površju gomil
so vidni delci boksita, kar kaže na njun antropogeni nastanek.
Tabela 16: Lokacija Črni graben 1. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
617 tekmovalcev).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

ostale vegetacije

po tekmi

-2
0
1-2

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

1-2
0
-1

-1
0
+0

0-1
0
0

0-1
0
0

+0
0
0

Po tekmovanju so bile sledi na ravnih predelih precej neočitne, zato pa je bilo več poškodb
na nizkem smrečju (polomljene veje, nekaj izruvanih malih smrečic). Spremembe tal so bile
najbolj očitne severovzhodno od točke na prevoju v pobočje (zemeljski skok). Prav tako so
bile opazne tudi na pobočju skoka. Zaradi nestabilne podlage in ob večji obremenitvi so
posamezni kosi prosto drseli navzdol. Tla na gomilah so bila nekoliko shojena, medtem ko je
zemeljski skok jugozahodno od točke ostal nedotaknjen. Zaradi logične linije gibanja so se
mu tekmovalci očitno povsem izognili.
Mesec dni po tekmovanju je listje prekrivalo znatne predele lokacije. Zato so bili nekateri
spremenjeni deli prekriti oziroma so bile spremembe bistveno manj očitne kot takoj po
tekmovanju. Očitna sled na tleh je vidna na prehodu v pobočje in v obliki zdrsov v strmem
nestabilnem pobočju. Tu lahko govorimo tudi o manjših spremembah prsti.
Med obiski 3, 6, 9 in 12 mesecev po tekmovanju so se sledi še naprej postopno zakrivale. Za
nepoznavalca izhodiščnega stanja so postali neopazni tudi nekateri blagi zdrsi na pobočju.
Zanimivo je, da je bila po enem letu najbolj opazna sled na tleh, ki je vodila skozi smrekovo
goščavo. Ta prvotno skoraj ni bila vidna, kasneje pa je zaradi odstranjenega opada, ker so jo
začele uporabljati tudi živali, začela biti v oči.

86

Zaključek:
Zdrsi prsti, ki so bili na začetku najbolj očitna sprememba, so počasi izgubljali na opaznosti.
Prekrilo jih je listje, uravnala padavinska voda. Najdlje se je obdržala shojena sled v
smrekovi goščavi, kar je le potrdilo opažanja z nekaterih drugih lokacij (na primer Letuš 2).
Sliki 28 in 29: Zdrsa v pobočju poleg točke. Obe sliki sta posneti takoj po tekmi.

28

29

Sliki 30 in 31: Na sliki 30, posneti takoj po tekmi, je viden zdrs v pobočju poleg kontrolne
točke. Na sliki 31 je detajl nestabilnega pobočja, ki ga v veliki meri tvorijo delci boksitne
rude.

30

31
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Lokacija Črni graben 2
Opažanja pred tekmovanjem:
Predstavlja jo manjša kadunja, ki na eni strani prehaja v pobočje, na drugi strani pa v veliko
gomilo antropogenega izvora. Med gomilo in pobočjem je na vrhu kadunje očitno sedlo.
Gomila je poraščena z nizko podrastjo, medtem ko je v kadunji ta nekoliko višja. V pobočjih
so opazni delci boksita.
Tabela 17: Lokacija Črni graben 2. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
533 tekmovalcev).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

2
2

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

-2*
-2

1
-1

0-1
+1

+0
1

0-1
0

* na prelomih

Takoj po tekmovanju so se delci boksita razkrili tudi na pobočju nad in okoli kontrolne
točke. Tla na pobočju gomile so ostala popolnoma nedotaknjena. Pohojenih je nekaj zelo
majhnih smrečic (10–15 cm). V sedlu (približno 1–1,5 m nad dnom kadunje) je očitna sled,
podrast je shojena, ponekod so razkrite korenine.
Mesec dni po tekmovanju se razmere niso bistveno spremenile. Sled je bila očitna v podrasti
in tam, kjer je bila le-ta odstranjena oziroma je že pred tekmovanjem ni bilo. Najbolj vidne
spremembe tal so na prehodih v strmo pobočje. Tam je skoraj vedno 'zglajen rob', pod robom
pa je splazen material (prst in večji delci).
Po 3 mesecih so bile spremembe na prelomih v pobočju še vidne, vendar bistveno manj kot
prej. Predvsem so bili slabo opazni zdrsi pod prelomi, ker so bili že delno posuti z listjem.
Pol leta po tekmovanju so bili zdrsi na prelomih v pobočju še nekoliko opazni, predvsem pa
so bile opazne sledi v podrasti. Po eni strani bi se to dalo razložiti z nezmožnostjo okrevanja,
saj podlago v glavnem sestavljajo delci boksita, prsti pa skoraj ni. Po drugi strani je bila
sredi januarja na tej isti podlagi vsa podrast s praprotjo vred zelena. Možno je, da so se po
shojenih sledeh gibale živali in vzdrževale sledi v podrasti.
Po 9 mesecih so se spremembe še bolj porazgubile, medtem ko je bila po 12 mesecih od
tekmovanja sled opazna le še na 2–3 najbolj izpostavljenih mestih. Vse ostalo je ponovno
preraščala podrast.
Zaključek:
Razmeroma ostre robove na prelomih v reliefu so tekmovalci na nekaj mestih nekoliko
zgladili, zaoblili. Zdrsi prsti in drugega materiala so se razmeroma hitro zakrili in po 3
mesecih so bili bistveno manj vidni. K temu je veliko pripomoglo padajoče listje, na nekaj
mestih pa je še jeseni pognala nova podrast. Nekoliko nerazumljiva je zelena podrast, med
drugim tudi praprot, preko celotne zime, saj so se po drugi strani ves ta čas ohranjale
izoblikovane sledi v podrasti. Velika gomila je ostala povsem nedotaknjena, čeprav leži takoj
poleg kontrolne točke. Tekmovalci so očitno presodili, da so njena pobočja preveč
nestabilna, in so se ji raje izognili.
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Slike 32 do 37: Zdrs prsti in boksitnih delcev v pobočju nad kadunjo s kontrolno točko (slika
32 – takoj po tekmi, slika 33 – 1 mesec po tekmi, slika 34 – 3 mesece po tekmi, slika 35 – 6
mesecev po tekmi, slika 36 – 12 mesecev po tekmi). Slika 37 prikazuje gomilo
antropogenega nastanka, pod katero je kadunja s kontrolno točko.

32

33

34

35

36

37
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Lokacija Veniše X9
Lokacija pred tekmovanjem ni bila pregledana. Preko lokacije se je gibalo med 300 in 400
tekmovalcev.
Opazoval sem 100–130 cm visok zemeljski usek ob slabem gozdnem kolovozu. Predvsem
na zgornjem robu useka so bili vidni zdrsi prsti, ki so jih povzročili tekmovalci ob seskoku z
useka. Prav tako je bila nad in ob vznožju useka poteptana podrast.
Po mesecu dni je bilo na steni useka opazno spiranje prsti. Odtrgalo se je tudi več zaplat
mahu in podrasti z zgornjega roba useka.
Po 3 mesecih je bila lokacija delno posuta z listjem, toda spremembe na robu useka so bile še
vedno opazne.
Opaznost zdrsov se je postopoma še zmanjševala. Po 9 mesecih so se od okolice ločili
predvsem po manjši poraščenosti.
12 mesecev po tekmovanju so se zdrsi na robu in v useku samo še slutili. Poleg praproti je
usek preraščalo še drugo nizko rastlinje in celo manjše zaplate mahu.
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Slike 38 do 43: Spremembe na useku takoj po tekmovanju (slika 38), 1 mesec po
tekmovanju (slika 39), 3 mesece po tekmovanju (slika 40), 6 mesecev po tekmovanju (slika
41), 9 mesecev po tekmovanju (slika 42) in 12 mesecev po tekmovanju (slika 43).

38

39

40

41

42

43
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Lokacija Veniše X14
Pred tekmovanjem lokacija ni bila pregledana. Preko nje se je gibalo vsaj 333 tekmovalcev.
Nahaja se v pretežno smrekovem gozdu, z nekaj nizke podrasti. Zanimiva je zato, ker se je
med tekmovanjem od bližnje kontrolne točke izoblikovala opazna sled, ki vodi čez dva
vzporedna plitva jarka. Na pobočjih jarkov so opazne močnejše spremembe kot na bolj
uravnanih tleh. To kaže na dve stvari. Da je večina tekmovalcev med tekom bolj stopala na
dvignjene dele mikroreliefa in da so pobočja precej bolj občutljiva na zunanje vplive, kot pa
uravnani deli.
Poleg tega je sled prečkala tudi korenine, ki so bile predvidoma razgaljene že pred
tekmovanjem. Na koreninah so ponekod vidne raze kovinskih čepov tekmovalnih čevljev,
medtem ko je na krajših odsekih lubje s korenin tudi odstranjeno.
Po spremembah, ki so nastale med tekmovanjem na območju dveh jarkov, je možno določiti
smer gibanja večine tekmovalcev.
V rahlo padajočem pobočju se nahajata dva vzporedna jarka, ki ležita pravokotno na smer
padca površja. Rob levega jarka (3 na sliki spodaj) se nahaja višje od robu desnega jarka (1).
Vmesni hrbet (2) je po višini med obema robovoma in je po vrhu precej uravnan.
Prve spremembe so bile vidne na točki 1, kjer se je večina tekmovalcev odrinila še pred
prelomom površja. Prst je bila tu nekoliko razrita. Le manjše število se je odrinilo povsem na
robu, saj je zdrs prsti na pobočju prvega jarka zelo neizrazit. Vmesni hrbet je večina
tekmovalcev dosegla brez težav, saj je levo pobočje desnega jarka brez sprememb. Na hrbtu
so tekmovalci verjetno naredili še en vmesni korak, preden so se drugič odrinili. O tem
pričajo spremembe tal po celi širini hrbta. Na nekaj mestih so bile poškodovane tudi manjše
korenine. Drugič so se tekmovalci odrinili še na uravnanem hrbtu. Ker je levi rob levega
jarka okoli 0,5 m višje od vmesnega hrbta, večina tekmovalcev ni uspela doskočiti povsem
čez rob pobočja, temveč je pristajala že pod vrhom pobočja ali pa povsem na prelomu v
pobočje (3). Na točki 3 so spremembe največje in najbolj izrazite. Pobočje je razrito, prisotni
so zdrsi prsti, lubje na koreninah je presekano in delno odstranjeno. Ker je pobočje prestrmo,
se niso pojavili odtisi čevljev. Spremenjen je tudi sam rob pobočja. Oster prehod je zaradi
odstranjene prsti nekoliko zaobljen in zglajen.
Slika 44: Vpliv teka na mikrorelief.
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Iz obravnavanih lokacij vpliva na podrast in tla (mikrorelief) je možno predvidevati, da je
podrast ponekod vsaj nekaj časa varovala pred zdrsi prsti. To še posebej velja za prehode v
strma pobočja. Ko je bila poteptana, pretrgana ali odstranjena, je verjetno hitro prišlo tudi do
zdrsa prsti. Po drugi strani je v procesu okrevanja podrast odigrala pomembno vlogo, saj je v
naslednjem vegetacijskem obdobju s ponovnim poraščanjem prvotnih rastišč pripomogla k
utrjevanju strmih brežin in pobočij.
Za mikrorelief je značilno, da se je po obdobju zdrsov postopoma pričelo glajenje prehodov
v pobočja. Sprva zaradi spiranja prsti. Temu je ob koncu vegetacijske dobe sledilo
prekrivanje s padajočim listjem in poležano podrastjo.
Zanimivo je, da spremembe na nestabilnih pobočjih (na primer iz delcev boksita) niso bile
posebej številne, saj so se jim tekmovalci raje izogibali.
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6.3.4 Podrast in tla (ostale lokacije)
V predhodnih poglavjih je bil obravnavan vpliv tekmovanja na podrast v sklopu lokacij, za
katere je značilna zgostitev tekmovalcev (ciljni koridorji) in vozil tekmovalcev (parkirišča),
kakor tudi na lokacijah z značilnim mikroreliefom. Trenutno poglavje se bo dotaknilo vpliva
na podrast in tla na nekaterih preostalih opazovanih lokacijah, kjer ponekod podrasti ni bilo
oziroma je ta preraščala zanemarljiv delež površine. Zato je bil v primeru vidnih sprememb
tal (ali celo prsti) očiten vpliv drugih dejavnikov, na primer nagiba pobočja.
Lokacija Tiha dolina 6
Opažanja pred tekmovanjem:
Lokacija (in kontrolna točka) se nahaja ob vznožju gomile. Prekriva jo visoko borovničevje
in trava, na obrobju pa tudi mlado bukovje in ruševje. Vegetacija je pretežno visoka do 0,5
m. Razen zelo neopaznih sledi krav v širši okolici točke ni poškodb.
Tabela 18: Lokacija Tiha dolina 6. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
392 tekmovalcev).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

2-3
2-3

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

2
+2

-2
-2

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

1
-2

-1
+1

Po tekmovanju je bila v podrasti očitna steza. Količinsko je bilo poškodovano ali uničeno
malo podrasti, vendar je bila ta v nadzemnem delu popolnoma poteptana. V bolj strmem
pobočju je odneslo tudi nekaj prsti in zaplat mahov. Odstranjena je bila predvsem z manjših
kamnov in delno izstopajočih delov matične podlage.
Mesec dni po tekmovanju je bila sled v visoki podrasti skoraj nespremenjena. Ker pa je bila
vegetacija v okolici manj bujna, je sled delovala bolj enakomerno.
3 mesece po tekmovanju je bila podrast nasplošno bolj poležana. V veliki meri je to bila
posledica snežne odeje, ki je prekrivala lokacijo v obdobju pred pregledom. Sledi so bile še
vedno zelo opazne. Veliko bolj opazne so postale raze na kamnih (posledica uporabe čevljev
s kovinslimi čepi), ki jih je prej zakrivala podrast.
6 mesecev po tekmovanju je bila lokacija pod snežno odejo.
Po 9 mesecih se je opazno zmanjšalo število vidnih sledi in njihova razpršenost z
oddaljevanjem od lokacije. Na bolj oddaljenih mestih so bile spremembe bistveno manj
opazne kot med prejšnjim pregledom. Z oddaljevanjem od lokacije se razpršenost
tekmovalcev veča, posledično se manj tekmovalcev giblje preko istega mesta, manjši je
vpliv in spremembe. Okrevanje je zato hitrejše. Okoli same točke (tekmovalci so bolj
zgoščeni na isti sledi), kjer je tudi podrast bistveno višja in gostejša, je bil vpliv bistveno
večji. Tudi po 9 mesecih so bile spremembe precej bolj opazne.
12 mesecev po tekmovanju je bila celotna sled precej preraščena in veliko manj opazna kot
med prejšnjim pregledom. Kjer je vodila med kamni ali na povsem ˝nekamniti˝ podlagi je
bila že zelo zakrita. Kjer je bila spremenjena ali odstranjena tanka plast prsti (na kamnu) ali
v nizkem grmičevju, je ostajala očitna. Če je bilo nizko grmičevje popolnoma poteptano,
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novo zaenkrat še ni pognalo. Kljub temu je bilo moč pričakovati tudi to, saj je bilo okrevanje
podrasti v neposredni bližini hitro. Bistveno oviro bi lahko predstavljale krave, ki so se pasle
nedaleč stran.
Lokacija je bila obiskana tudi 2 leti po tekmovanju. Nekateri deli prej sklenjene sledi so bili
še vidni. Po odtisih krav je bilo moč sklepati, da se gibljejo tudi preko obravnavane sledi.
Zaključek:
Pred zimo je bilo okrevanje počasno, saj se je vegetacijska doba kmalu zaključila. Lokacija
je bila ena bolj spremenjenih, na območju Tihe doline pa vsekakor najbolj od vseh
opazovanih lokacij. Stanje po koncu zime me je pozitivno presenetilo. Bal sem se namreč, da
bo prišlo na mestih do odnašanja že tako plitve prsti. 2 leti po tekmovanju se je pokazalo, da
živali hitro začnejo izkoriščati vsakršne nove komunikacijske povezave v njihovem
življenjskem okolju.
Sliki 45 in 46: Sledi na območju lokacije takoj po tekmovanju.

45

46
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Slike 47 do 52: Lokacija Tiha dolina 6 pred tekmovanjem (slika 47), takoj po tekmovanju
(slika 48), 1 mesec po tekmovanju (slika 49), 3 mesece po tekmovanju (slika 50), 9 mesecev
po tekmovanju (slika 51), 12 mesecev po tekmovanju (slika 52).

47

48

49

50

51

52
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Slike 53 do 56: Sled vodeča od lokacije Tiha dolina 6 en mesec po tekmovanju (slika 53), 3
mesece po tekmovanju (slika 54), 9 mesecev po tekmovanju (slika 55), 12 mesecev po
tekmovanju (slika 56).

53

54

55

56
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Lokacija Mala planina 2
Opažanja pred tekmovanjem:
Predstavlja jo odsek med zadnjo kontrolno točko in ciljem, po katerem se gibljejo vsi
tekmovalci. Razen kravjih iztrebkov ni drugih sledi. Potek obstoječe steze, ki se nahaja po
večini dolžine omenjenega odseka, je bolj zelen od okolice. Zadnja kontrolna točka se nahaja
v ozkem prehodu med dvema kamnoma. Matična podlaga v prehodu je skoraj povsod
prekrita s tanko plastjo prepereline, ki je v celoti preraščena.
Tabela 19: Lokacija Mala planina 2. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo
vsaj 1584 tekmovalcev in zelo veliko sprehajalcev; preko prehoda s kontrolno točko samo
tekmovalci).
Spremembe
Tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

0-1*
1

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

0-1**
1

+0**
0-1

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0***
0

0***
0

* razen na mestu zadnje kontrolne točke, kjer je -3
** razen na mestu zadnje kontrolne točke, kjer je 2
*** razen na mestu zadnje kontrolne točke, kjer je 1

Po tekmovanju so bile spremembe v prehodu zelo očitne (prst ponekod odstranjena z
matične podlage). Na prvem delu odseka od kontrolne točke do cilja je sled zelo šibka
(verjetno zato, ker tekmovalci še niso bili združeni v enotni koridor). Nato je sledila strnjena
sled, ki pa je bila opazna le na dolžini 15 m.
Mesec dni po tekmovanju je bila sled od zadnje kontrolne točke do cilja že manj opazna. Na
mestih je bila prekinjena, vendar pa bistveno bolj očitna, kot ob istem času na lokaciji Tiha
dolina 11. K temu je zagotovo prispevala pešpot, ki vodi preko spremenjenega odseka in je
vsakodnevno v uporabi. Po drugi strani je bil tudi tu viden vpliv padavin. V prehodu med
kamnoma je bila prst in podrast še naprej skoraj povsem odstranjena.
3 mesece po tekmovanju je bil odsek še nekoliko bolj zelen kot pred dvema mesecema. Sled
se skorajda ni videla. V bližini zadnje kontrolne točke je bilo precej grušča, ki ga je tja
prinesel hudournik, ki se nahaja severozahodno od točke. V prehodu ni bilo sprememb.
6 mesecev po tekmi je bila lokacija pod snežno odejo.
Po 9 mesecih je v prehodu končno pognala trava in drugo rastlinstvo. Drugje spremembe
niso bile več opazne.
V sledečem obdobju je padavinska voda s transportom iz višjih leg v prehod prinesla nekaj
nove prsti. Razen na območju razgaljene matične podlage je bil prehod že povsem preraščen.
Drugje ni bilo opaznih sledi.
Zaključek:
Obravnavana lokacija je imela 2 povsem različno poškodovana dela. Na mestu kontrolne
točke so bile spremembe zelo očitne in stanje se je pred zimo le počasi spreminjalo na bolje.
Bistvene spremembe so se pokazale šele spomladi. K okrevanju je zagotovo pripomogla
slaba obiskanost točke po tekmovanju.
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Odsek od zadnje kontrole do cilja je bil zelo malo spremenjen in je večje spremembe kot
med tekmo doživel ob jesenskem deževju, ko je višjeležeči hudournik nanj prinesel tudi
razmeroma velike gruščnate dele. Poškodovana trava si je namreč popolnoma opomogla v
2–3 mesecih.
Sliki 57 in 58: Zadnja kontrolna točka 2. tekmovalnega dne. Na sliki 57 je stanje takoj po
tekmovanju, na sliki 58 pa 12 mesecev kasneje.

57

58

99

Lokacija Letuš 2
Opažanja pred tekmovanjem:
Kontrolna točka (in hkrati opazovana lokacija) se nahaja na robu gostega nizkega smrečja.
Med posameznimi deli goščav so odseki, ki tvorijo logične prehode, ki bi jih lahko koristili
tekmovalci. Okoli točke je tudi nekaj praproti in druge nizke podrasti, kar priča o tem, da
drevesa ne rastejo tako na gosto, da bi lahko popolnoma zavrla rast podrasti.
Tabela 20: Lokacija Letuš 2. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj 526–
560 tekmovalcev).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

3
1-2

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

2
1-2

1
0

0-1
0

0-1
0

1
0

Pri opazovanju vpliva na podrast in tla na izbrani lokaciji sem prišel do sledečih zaključkov:
Takoj po tekmovanju je bilo v okolici točke veliko sledi, večina od njih zelo opaznih.
Razporejene so bile v logičnih smereh prihoda/odhoda na/od kontrolne točke. Hkrati so se
izogibale težje prehodnim območjem, kot je goščava vzhodno od točke.
Po mesecu dni so bile vidne še vse sledi, razen tistih, ki so bile že po tekmovanju komaj
opazne. Dve od obstoječih sledi sta bili nekoliko manj opazni kot takoj po tekmovanju.
Omenjena sprememba ima lahko vzrok v večji poležanosti podrasti okoli sledi, novi travi
ponekod na sledi in ponovni zglajenosti razrite prsti v iglastem gozdu pod vplivom dežja.
Po treh mesecih je bila še vedno prepoznavna osnovna mreža sledi, vendar so bile sledi
precej manj opazne. Sledi severno od točke so postale bistveno manj opazne kot sledi južno
od točke. Poglavitni razlog je bil v padajočem listju, ki je prekrilo večino površja pod
mešanim gozdom, medtem ko je južno od točke predvsem iglast gozd.
Po 6 mesecih je osnovna mreža sledi že razpadla. Vidni sta bili le še dve sledi, ki sta vodili
na jug od točke. Tudi ti dve sta bili manj opazni kot pred 3 meseci. Vmesna zima in snežna
odeja je uspela delno zgladiti tudi površje pod iglastim gozdom.
Po 9 mesecih so se posamezni odseki omenjenih dveh sledi začeli izgubljati. Delno je vzrok
v podrasti, ki je uspela pognati na nekaterih mestih. Drugi dejavnik pa je v opadu, ki je
prekril tla. Hkrati so se po sledeh začele gibati živali, kar je pomenilo, da se bodo sledi
skoraj zagotovo ohranile še nekaj časa.
Po 12 mesecih je bila opaznost sledi bolj podobna tisti izpred 6 mesecev. Nekoliko večjo
sklenjenost sledi bi bilo moč pripisati trem dejavnikom: gibanju živali po obstoječih sledeh,
novo zrasli podrasti, ki je ponekod lahko dala vtis večje zarezanosti sledi in/ali subjektivni
presoji opazovalca pri prejšnjem pregledu.
Potrebno je poudariti, da se je lokacija navkljub številnim očitnim sledem po tekmovanju
skoraj povrnila v prvotno stanje.
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Karte 22 do 26: Potek in obstojnost sledi na lokaciji Letuš 2 (Vir vseh kart: Karta za
orientacijski tek Letuš)
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Slike 59 do 62: Del ˝južne˝ sledi na lokaciji Letuš 2 po tekmovanju (slika 59), 1 mesec po
tekmovanju (slika 60), 3 mesece po tekmovanju (slika 61), 6 mesecev po tekmovanju (slika
62).
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60

61

62
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Lokaciji Veniše X1 in Veniše X4
Lokaciji pred tekmo nista bili pregledani, ker pa imata podobne lastnosti, sta obravnavani
skupaj.
Predstavljala ju je obstoječa steza, ki jo je v tem obdobju skoraj v celoti preraščala trava in
nekaj praproti. Steza je ponekod nekoliko poglobljena pod okoliški nivo. Prst pod stezo
(psevdoglej) je razmeroma težko propustna, verjetno tudi zaradi dodatne zbitosti zaradi
uporabe. Podobno je v bližini poti, kjer so tla močvirnata skozi vse leto. Trava je bila po
tekmovanju popolnoma poteptana ali odstranjena. Na razritost steze je verjetno imelo velik
vpliv deževno vreme v času tekmovanja.
Po obilnih padavinah v mesecu po tekmovanju je bilo na lokaciji Veniše X1 še več blata in
vode, medtem ko je bila celotna lokacija X4 pod vodo.
Po nadaljnjih 2–3 tednih sušnejšega vremena so bila tla že trdna, nekatere sledi čevljev pa so
ostale vidne še nekaj časa.
Edini pomen spremljanja tovrstne lokacije je v sledenju obstojnosti sledi na prsteh, ki so
izjemno nasičene z vodo.
Po isti stezi dokaj redno jahajo. Odtisi kopit so izjemno vidni tudi v izrazito bolj sušnih
obdobjih.
Sliki 63 in 64: Na obeh slikah je lokacija Veniše X1 takoj po tekmovanju.
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64

.
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Sliki 65 in 66: Lokacija Veniše X4 takoj po tekmovanju (slika 65) in 1 mesec po tekmovanju
(slika 66).
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Lokacija Veniše X5
Kot pove že pripona X v nazivu lokacije, tudi ta pred tekmovanjem ni bila pregledana. Preko
nje se je gibalo od 500 do 550 tekmovalcev.
Nahaja se na močvirnatih tleh, kjer je bila prst pred tekmovanjem predvidoma že zelo suha
in se je od okolice ločila predvsem po bujnejši vegetaciji.
Takoj po tekmovanju je bila v gosti podrasti izoblikovana zelo očitna sled. Medtem ko je
bila okolica dva dni po tekmovanju že razmeroma suha oziroma so bila blatna tla
kompaktna, je bila sled polna poglobljenih odtisov, zalitih z vodo.
Po enem mesecu je voda iz bližnjega potoka marsikje že zalila sled in je bila težko opazna
(vidne so bile le zalite sledi čevljev pod vodo). Na suhih tleh je bila še vedno opazna izrazita
sled v podrasti.
V naslednjih dveh mesecih so na lokaciji sekali posamezna drevesa in sledi zato niso bile
več vidne. Nadaljnje opazovanje je postalo nesmiselno.
Lokacija bi lahko bila lep primer opazovanja okrevanja podrasti in tal na prehodu med
močvirnatimi in trdimi tlemi. Žal je sečnja pustila za sabo še bolj očitne spremembe.
Slike 67 do 69: Sledi na lokaciji Veniše X5 takoj po tekmovanju (slika 67), 1 mesec po
tekmovanju (slika 68) in 3 mesece po tekmovanju (slika 69).
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Lokacija Veniše X7
Preko te lokacije se je gibalo med 330 in 370 tekmovalcev. Obsega s travo, praprotjo in
drugo podrastjo popolnoma preraščeno stezo preko močvirnate doline.
Po tekmovanju je bila opazna izrazita zgažena sled, tla so bila blatna in marsikje so bili vidni
odtisi čevljev.
Po mesecu dni so bile sledi v podrasti še vedno zelo očitne. Ob potoku južno od točke so se
dobro videle tudi na blatnih tleh.
V naslednjih 5 mesecih je bila sled očitna predvsem v praproti in travi, njena vidnost pa se je
postopoma zmanjševala.
Po 9 mesecih je bila sled še opazna, vendar so na lokaciji v vmesnem obdobju sekali, tako da
dejanska stopnja okrevanja ni bila več vidna.
Kljub vplivu vmesne sečnje po 12 mesecih ni bilo več opaznih sledi. Celotno širše območje
lokacije je bilo ponovno preraščeno s podrastjo.
Zaključek:
Razmeroma izrazita sled na že obstoječi vendar malo uporabljani stezi se je po tekmovanju
počasi izgubljala. Spomladi je prišlo do motnje v obliki spravila lesa, ki je ponovno nekoliko
poudarila obstoječo sled. Zadnji terenski pregled 3 mesece kasneje je jasno pokazal, da bi
bila sled lahko že maja ponovno preraščena. Sled namreč sploh ni bila vidna, steza pa se je
bolj slutila kot videla.

106

Slike 70 do 75: Sled na lokaciji Veniše X7 takoj po tekmovanju (slika 70), 1 mesec po
tekmovanju (slika 71), 3 mesece po tekmovanju (slika 72), 6 mesecev po tekmovanju (slika
73), 9 mesecev po tekmovanju (slika 74) in 12 mesecev po tekmovanju (slika 75).
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Lokacija Veniše X8
Neočitno stezico preko močvirnate doline, popolnoma preraščeno s travo in praprotjo, je
med tekmovanjem uporabilo med 350 in 400 tekmovalcev.
Po tekmovanju je bila opazna izrazita zgažena sled. Tla so bila blatna in marsikje z vidnimi
odtisi čevljev, zapolnjenimi z vodo.
Po mesecu dni je bila sled preko močvirnate doline še očitna. Še posebej tam, kjer je bila
podrast popolnoma uničena (samo blato in voda). Kjer sled ni bila podvržena vplivu tekoče
vode, je na njej ponovno pognala podrast.
3 mesece po tekmovanju je bila sled preko potoka in močvirnate doline še vedno očitna.
Pol leta po tekomovanju je bila sled preko močvirnate doline še vedno opazna, vendar pa je
v dolini in na obrobju ravno potekala sečnja in tako ni bilo več možno povsem natančno
oceniti, kaj je le sled tekmovanja. Vseeno se da reči, da je bila sled v praproti vidna le še
tam, kjer je bila ta dovolj gosta in visoka, da se je sled vsaj vizualno še vedno lahko
ohranjala. Na močvirnatih tleh je bila veliko bolj opazna.
V naslednjih 3 mesecih so na lokaciji in v njeni okolici še vedno podirali posamezna
drevesa, zato trenutno stanje na mestih ni bilo več popolnoma merodajno.
Kljub vmesnim posegom je bila lokacija po 12 mesecih popolnoma preraščena. Sledi na tleh
so izginile oziroma se jim ni dalo več slediti.
Tako kot na lokaciji Veniše X7 je tudi v tem primeru, kljub vmesnim vplivom sečnje in
močvirnatim tlem, okrevanje potekalo razmeroma hitro. Očitno sta bila pri tem odločujoča
dva dejavnika:
– med tekmovanjem je nastala zgolj ozka sled v gosti podrasti;
– za razliko od številnih drugih lokacij živali v obdobju okrevanja sledi niso
uporabljale.
Sliki 76 in 77: Sled preko močvirnate doline takoj po tekmovanju (slika 76), stanje na istem
mestu 12 mesecev kasneje (slika 77).
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Lokacija Veniše X13
Preko opazovane lokacije se je gibalo vsaj 282 tekmovalcev. Nahaja se na prehodu iz
strnjenega močvirnatega območja v majhen občasen vodotok.
Po tekmovanju je obstajala očitna razlika med potekom izoblikovane sledi skozi rezmeroma
suho območje s podrastjo in sledjo preko neizrazite dolinice občasnega vodotoka. V prvem
primeru je bila popolnoma poteptana podrast, vendar pa so bila tla razmeroma nedotaknjena
in suha. V drugem primeru so bila tla popolnoma blatna. Globoke sledi, ki so jih v oglejeni
prsti ustvarili tekmovalci, so bile polne vode.
Po enem mesecu so bile sledi v podrasti bolj vidne kot neposredno po tekmovanju. To je bila
posledica hitrejše rasti podrasti v okolici sledi pod vplivom močne namočenosti v tem
mesecu. Prst močvirnatega območja je bilo tudi bistveno bolj nasičena z vodo kot takoj po
tekmovanju.
3 mesece po tekmovanju so bile sledi v podrasti še vidne. Ni pa bilo več jasno, ali so zgolj
posledica vpliva tekmovanja.
Kljub poležani podrasti je bila 6 mesecev po tekmovanju sled zahodno od točke še opazna.
Še vedno pa se je porajalo vprašanje, ali je šlo zgolj za posledico vpliva tekmovanja ali pa so
se po njej naknadno še gibali ljudje oziroma živali.
9 mesecev po tekmovanju je bila sled proti zahodu še nekoliko opazna, vendar jo je podrast
že na novo preraščala in sled je izginjala. Na obstojnost sledi je zanesljivo vplivala tudi lega,
saj je ta del lokacije že na območju, ki je le občasno pod vodo.
Eno leto po tekmovanju se je sled v nizki podrasti dala zgolj slutiti.
Okrevanje na lokaciji je bilo morda nekoliko počasnejše od pričakovanega, na kar so
vplivala precej močvirnata tla in zelo verjetna občasna uporaba sledi s strani živali, ki tu
prečkajo potok in močvirje.
Slike 78 do 80: Sled na lokaciji Veniše X13 takoj po tekmovanju (slika 78), 6 mesecev po
tekmovanju (slika 79) in 12 mesecev po tekmovanju (slika 80).
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Lokacija Veniše 1
Opažanja pred tekmovanjem:
Kontrolna točka na opazovani lokaciji se nahaja na severnem robu smrekove goščave. Iz
ostalih smeri jo obdaja vlagoljubna vegetacija in mahovi, kar nakazuje na močvirnata tla.
Kljub predhodni suši je prst ob obisku lokacije že nekoliko prepojena z vodo. Ni opaznih
sledi ali poškodb.
Tabela 21: Lokacija Veniše 1. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj 332
tekmovalcev).
spremembe
tal
mahov in lišajev
podrasti in nizke vegetacije

ostale vegetacije

po tekmi

2
2
2
1-2

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

1-2
1-2
2
4*

0-1
+0
2
-4*

0-1
+0
-2
-4*

0
0**
0**
-4*

0
0***
0***
0

* Podrte smreke, ki jih je po tekmi izruval veter
** Razen na mestih, kjer je površje skoraj ves čas pod vodo. Tam je 2.
*** Razen na redkih mestih, kjer je površje skoraj ves čas pod vodo. Tam je -1.

Neposredno po tekmovanju so bile zelo vidne sledi na blatnih tleh, ki so do kontrolne točke
potekale iz več smeri. Podrast in morenitni mahovi so bili odstranjeni na večini poteka sledi.
Ponekod je bilo moč videti poškodovane (zdrgnjene) korenine, razrahljane so bile korenine
nekaterih mladih smrečic. Polomljenih je bilo nekaj vej na bližnjih drevesih. Najbližja
okolica same kontrolne točke je bila povsem blatna in razrita.
Mesec dni po tekmovanju so do lokacije po močvirnati dolini še vodile jasno vidne blatne
steze. Morda so bile le nekoliko manj očitne kot po sami tekmi. Glavna sprememba je bila
vidna na samem območju kontrolne točke, ki so jo popolnoma prekrile 4 izruvane smreke.
Položaj točke je bil težko določljiv. Zato večji del lokacije ni bil več uporaben za nadaljnje
opazovanje.
Kljub neuporabnosti same lokacije sem pri naslednjih pregledih tekmovalnega območja
redno pregledoval tudi (dostopne) sledi v bližini lokacije. Na bolj močvirnatih tleh so se
ohranjale vse do pregleda 9 mesecev po tekmovanju, ko so bile le še slabo opazne.
Izjemo je predstavljala najbolj zahodna sled, ki niti ni vodila neposredno do lokacije, temveč
so jo tekmovalci uporabljali za direktno prečkanje celotne močvirnate doline. Prečkala je
namreč potok in se navezala na pot južno od potoka. Glede na minimalno spremembo sledi v
12 mesecih opazovanja je moč trditi, da je sled oziroma stezica ostala v uporabi tudi po
končanem tekmovanju.
Eno leto po tekmovanju je bilo posebej zanimivo stanje na območju same kontrolne točke.
Popadana drevesa, ki so prekrila območje kontrolne točke, so bila odstranjena. Na mestu,
kjer je stala kontrolna točka, ni bilo vidnih sledi nastalih zaradi padca dreves. Tako so
drevesa zaščitila točko pred naknadnimi vplivi človeka in živali. Ker so močvirnata tla
značilna za širše območje lokacije, je toliko bolj očitno, da je v prejšnjem odstavku
omenjena sled ostala vidna tudi zaradi nadaljne uporabe.
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Slike 81 do 86: Novonastala sled (stezica) zahodno od lokacije Veniše 1 takoj po
tekmovanju (slika 81), 1 mesec po tekmovanju (slika 82), 3 mesece po tekmovanju (slika
83), 6 mesecev po tekmovanju (slika 84), 9 mesecev po tekmovanju (slika 85) in 12 mesecev
po tekmovanju (slika 86).
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Slika 87: Območje kontrolne točke na lokaciji Veniše 1 eno leto po tekmovanju. Površino
preraščeno s travo je pred tekmovanjem skoraj v celoti preraščal mah.
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Lokacija Letuš 4
Opažanja pred tekmovanjem:
Predstavlja jo okolica kamna v precej suhem smrečju starosti do 10 let, ki tvori spodnji
drevesni pokrov. Nad tem so še starejše bukve in smreke. Po tleh je precej popadanih vej,
lokacija pa je v celoti pokrita z listjem. Proti severu je vegetacija nekoliko manj gosta.
Tabela 22: Lokacija Letuš 4. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije sta se gibala vsaj 202
tekmovalca).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

ostale vegetacije

po tekmi

2
0
1-2*

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

-1
0
0-1*

+0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

*suhe veje

Po končanem tekmovanju so bile vidne sledi skozi goščavo, razgrnjeno je bilo predvsem
listje in drugi opad. Prst je bila nekoliko razgrnjena zgolj v redkih primerih. Vizualni efekt
stezic so ponekod okrepile polomljene suhe veje na smrekah. Skozi goščavo je tako nastal
'tunel' širine 50–60 cm.
Mesec dni po tekmovanju je bila na lokaciji še opazna dohodna/odhodna sled h kontrolni
točki v treh različnih smereh. Po ravnem le kot poteptana tla, po blagem pobočju navzdol pa
tudi kot odstranjen opad.
Čez dva meseca je bilo zaradi odpadlega listja že skoraj nemogoče zaznati kakršno koli sled.
Zaključek:
Spremembe, ki so bile opazne takoj po tekmi, so bile predvsem vizualne narave. Padavine,
popadane iglice in listje so že v enem mesecu dodobra zakrile in zgladile sledi na tleh.
Pokazala se je prožnost smrekinih vej (tudi suhih), saj je bilo glede na gosto vegetacijo le
malo polomljenih ali nalomljenih.
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Slika 88: Sled skozi goščavo takoj po tekmovanju.

88
Sliki 89 in 90: Lokacija Letuš 4 takoj po tekmovanju (slika 89) in 3 mesece po tekmovanju
(slika 90).
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Lokacija Tiha dolina 8
Opažanja pred tekmovanjem:
Gre za strmo pobočje v bukovem gozdu. Vmes so tudi stene. V višjih delih raste nekaj trave,
nižje le listje in prst, še nižje tudi smreke (iglice po tleh). Na lokaciji niso vidne poškodbe in
sledi.
Tabela 23: Lokacija Tiha dolina 8. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
630 +/– 25 tekmovalcev).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

2-3
+0

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

0-1*
0

0**
0

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0
0

0
0

* razen na prelomih, kjer je 2
** razen na prelomih, kjer je 1

Po tekmovanju je bila v zgornjem delu do prehoda v strmino le težko opazna sled v listju. V
strmem pobočju je postala sled močnejša, na izjemno majhnih površinah je bila prst razrita
do matične podlage. V bolj uravnanih predelih se je vidnost sledi takoj zmanjšala.
Že mesec dni po tekmovanju je bila sled ponekod popolnoma zakrita (listje, vejice, nižje tudi
popadani lišaji). Na splošno je bila v uravnanih delih in na manj strmem pobočju praktično
neopazna. Ostala pa je opazna v zelo strmih delih pobočja in predvsem na prehodih iz
uravnanega sveta v strmo pobočje. Tu je bilo jasno vidno odnašanje prsti.
3 mesece po tekmovanju so bile sledi popolnoma prekrite z listjem in niso bile vidne, 6
mesecev po tekmovanju pa je bila lokacija pod snežno odejo.
9 mesecev po tekmovanju je bila lokacija še delno prekrita s snegom, vendar zaradi njenega
značaja (posuto z bukovim listjem) ni bilo pričakovati, da bi bile sledi sicer še opazne (razen
novih živalskih). Predvidevanje se je potrdilo med naslednjim obiskom lokacije.
Glede na značaj lokacije in število tekmovalcev, ki so se gibali preko nje, je prav
presenetljivo, da ni bilo več sprememb in da je prišlo do tako hitrega povratka v ˝prvotno˝
stanje. Eden od razlogov je verjetno v tem, da so bili tekmovalci pri spustu precej razpršeni.
Sliki 91 in 92: Zdrs prsti ob prelomu terena takoj po tekmovanju (slika 91), stanje 3 mesece
po tekmovanju (slika 92). Tudi v naslednji vegetacijski dobi ni bilo več vidnih sprememb,
razen posameznih raz na kamnih.
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Lokacija Črni graben 3
Opažanja pred tekmovanjem:
Gre za pobočja različnih naklonov, v spodnjem delu je zaradi naklona skoraj nemogoč
direkten spust. Po tleh je predvsem listje, ponekod tudi suhe popadane veje. V spodnjem
delu pobočja podrasti skoraj ni. Območje prekriva star mešan gozd (smreka, bukev) z
razpršenimi kamni in nekaj manjšimi stenami v pobočju. Ni opaznih poškodb in očitnih sledi
gibanja živali ali ljudi.
Tabela 24: Lokacija Črni graben 3. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
780 tekmovalcev).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

3
0-1

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

2-3
+0

+2*
0

-2*
0

+1
0

1-2
0

*vendar prekrito z listjem, drugače pa precej neopazno

Po tekmovanju so bile na pobočju izredno očitne sledi. Po pričakovnjih niso potekale
naravnost navdol, temveč vijugasto, večkrat so se tudi razcepile. Kljub temu je očitna ena,
glavna smer spusta. Vse sledi, glavna in ostale manj izrazite, se nahajajo v pasu približno 50
m. Opazna je razvrstitev vidnih poškodb na pobočju glede na njegov nagib, posledično pa
tudi na debelino prsti, globino koreninskega sistema in matične podlage.
4 dni po tekmovanju so bile sledi malo bolj posute z listjem, drugih sprememb pa skoraj ni
bilo. Naknadno sem preveril še stanje med zadnjo kontrolno točko nad obravnavanim
pobočjem in samim pobočjem. Sestava gozda je tu izredno podobna tisti na pobočju,
bistvena razlika je v nagibu površja, ki je tu precej manjši. Sledi so bile sicer opazne, vendar
nikakor ne tako izrazite kakor nižje na pobočju.
Mesec dni po tekmovanju še ni bilo vidnih bistvenih sprememb. V najbolj strmih delih je
bila prst na glavni sledi ponekod odstranjena tudi do korenin in kamnov. Zato se je ni moglo
oprijeti niti listje. Na dveh mestih sta bili postavljeni veji čez sled. Vprašanje je, ali ju je
nekdo namenoma postavil na sled ali sta zgolj padli na to mesto. Neopazen je bil le del prej
obstoječih sledi. Precej manj kot pred mesecem pa so bile opazne sledi nad strmim
pobočjem.
Po 3 mesecih je listje v veliki meri zakrilo sledi, voda pa zgladila najbolj razrita območja.
Zato je bil vizualni vtis kar dober, medtem ko je bilo stanje pod listjem zanesljivo precej
slabše. Paradoksalno je bila najbolj vidna sled tista, ki je vodila na pobočje pod najmanjšim
nagibom.
Popadanih (ali položenih) je bilo kar nekaj vej, ki so ležale neposredno na sledeh.
Pol leta po tekmovanju je bilo na delih sledi, kjer je bila prst najbolj odstranjena, ponovno
odstranjeno tudi listje in erozija je bila ponovno lepo vidna. Vidne so bile tudi sledi živali.
Ponekod tudi tam, kjer so tekmovalci uporabljali že uhojene steze, ki so jih predhodno že
shodile živali.
9 mesecev po tekmovanju se je pojavilo zanimivo nasprotje. Spodnji, bolj strmi deli pobočja
so bili vse bolj ˝normalni˝. Sled je bila sicer še opazna, vendar je na njej že poganjalo
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rastlinstvo. To pa ni veljalo za odseke, kjer so bili rastiščni pogoji, tudi zaradi spiranja prsti,
preslabi.
Po drugi strani so bile nad zgornjo stezo in v zgornjem delu pobočja sledi ponovno opazne
oziroma bolj opazne kot pred 3 meseci. Čeprav niso bili vidni odtisi, je to morda posledica
gibanja živali. Kljub vsemu je bilo končno moč zaznati povsem konkretno okrevanje.
Po enem letu je bilo stanje zelo podobno kot po 9 mesecih od tekmovanja. Postalo je povsem
očitno, da sledi (stezice) uporabljajo živali. Na najbolj strmih predelih je bilo listje v
glavnem še vedno odstranjeno. Na majhnih površinah je bilo opazno tudi spiranje prsti. Na
splošno je bilo moč trditi, da se stanje ne slabša. Kljub temu, bi bilo zanimivo lokacijo
spremljati tudi v prihodnje.
Zaključek:
Zagotovo gre za eno najbolj spremenjenih lokacij. Zanimivo je, da kljub okrevanju tal le-to
ne poteka povsem gladko, temveč je bilo moč zaznati nihanja. Težko je reči, ali so bila
vmesna izboljšanja stanja zgolj vizualne narave v podobi prekritosti sledi z listjem morda le
subjektivna ocena opazovalca ali dejanska začasna izboljšanja.
Postavlja se vprašanje uporabe sledi/stez, nastalih med tekmovanjem, tudi v času po
tekmovanju in s tem povezan morebitni dodatni vpliv in škoda na določeni lokaciji.
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Karte 23 do 28: Sledi na lokaciji Črni graben 3 v obdobju 12 mesecev po tekmovanju (Vir
vseh kart: Karta za orientacijski tek Črni graben).
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Slike 93 do 95: Novonastala sled preko najbolj strmega dela pobočja takoj po tekmovanju
(slika 93), 1 mesec po tekmovanju (slika 94) in 9 mesecev po tekmovanju (slika 95).

93

94

95

Slike 96 do 101: Najbolj spremenjen del lokacije Črni graben 3. Stanje takoj po tekmovanju
(slika 96), 1 mesec po tekmovanju (slika 97), 3 mesece po tekmovanju (slika 98), 6 mesecev
po tekmovanju (slika 99), 9 mesecev po tekmovanju (slika 100) in 12 mesecev po
tekmovanju (slika 101).
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97

98

99

100
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Slike 102 do 105: Novonastala sled tik pod potjo, ki ločuje valoviti svet od strmega pobočja.
Stanje takoj po tekmi (slika 102), 1 mesec po tekmi (slika 103), 3 mesece po tekmi (slika
104) in 9 mesecev po tekmi (slika 105).

102

103

104

105
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Slike 106 do 108: Počasi dvigajoča se sled ob vznožju strmega pobočja takoj po tekmovanju
(slika 106) in 6 mesecev po tekmovanju (slika 107). Slika 108, posneta takoj po tekmovanju,
prikazuje zdrs prsti ob vznožju istega pobočja.
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107

108

Slike 109 do 111: Naključne sledi na pobočju, posnete takoj po tekmovanju.
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110
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6.3.5 Podrast in nizka vegetacija
Podrast in nizka vegetacija je bila obravnavana že v povezavi s tlemi. Namen prve od
sledečih lokacij je bil opazovati vpliv na podrast in njeno okrevanje v območju s krajšo
vegetacijsko dobo. Na koncu se je izkazalo, da so bile ponovno večje spremembe tal kot pa
podrasti. Druga lokacija obsega območje, kjer je podrast zares dominantna sestavina okolja.
Lokaciji Mala planina 1a in Mala planina 1b
Opažanja pred tekmovanjem:
1a) Kontrolna točka je gosto obkrožena z macesni in smrekami (visokimi do 5 m). Na
lokaciji je nizko ruševje, trava in drugo gosto grmičevje. Tudi nekaj manjših mravljišč. Ni
poškodb.
1b) Tipično gorsko rastlinstvo, okoli kontrolne točke razmeroma nizko. Ni poškodb.
Tabela 25: Lokaciji Mala planina 1a in Mala planina 1b. Opažanja po tekmovanju (preko
lokacije se je gibalo vsaj 637 (1a) in 371 (1b) tekmovalcev).
spremembe
tal
podrasti in nizke vegetacije

po tekmi

1-2
1

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

1
+1

-1
-1

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0-1
0

0
0

Lokaciji sem izbral z namenom opazovanja vpliva na podrast in nizko vegetacijo v gorskem
svetu.
Stanje po tekmovanju:
1a) Omenjena goščava okoli kontrolne točke je ostala nepoškodovana. Na lokaciji je nastalo
nekaj stezic, podrast je bila tudi lokalno poteptana.
1b) Nastale so stezice do točke (iz več smeri), sama podrast niti ni bila pretirano
spremenjena, ker je preveč šopasta. Stezice so se očitno tvorile po zelo naravni liniji (med
kamni in težje prehodnimi območji podrasti, kjer se lažje stopa na tla). Spremembe podrasti
so bile vidne le neposredno ob kontrolni točki. Bolj izrazite so bile spremembe prsti.
Marsikje je na zelo majhnih površinah (do 15 x 15 cm) prst odstranjena do matične podlage.
Stanje mesec dni po tekmovanju:
1a) Po sledeh v okolici kontrolne točke in med obema lokacijama je bilo očitno, da so se tod
v vmesnem obdobju gibale krave. Zato je bilo težko ločiti njihov vpliv od vpliva
tekmovalcev. Kljub temu se je dalo reči, da so bile sledi ponekod celo bolj opazne, kot so
bile takoj po tekmovanju. To je toliko bolj zanimivo, saj je okoli sledi trava bolj ovenela in
zbita, kot je bila pred mesecem dni.
1b) Okoli točke so bile sledi očitne in ponekod na pobočju, kjer je plast prsti tanka, trave pa
ni, je bilo vidno od čevljev razrito površje. Površinsko gledano je šlo za minimalne
poškodbe. Spremembe podrasti so bile vidne le neposredno ob kontrolni točki.
Stanje 3 mesece po tekmovanju:
1a) Sledi so bile zelo neizrazite in težko določljive. Podrast v okolici sledi je bila poležana.
1b) Podrast je bila poležana, druge spremembe so bile le s težavo opazne.
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6 mesecev po tekmovanju je bila lokacija pod snežno odejo.
9 mesecev po tekmovanju je bilo moč na obeh obravnavanih lokacijah zaznati izjemno malo
sledi. Tudi te so skoraj gotovo nastale šele po tekmovanju (krave).
Po 12 mesecih od tekmovanja sprememb podrasti, ki bi bile posledica vpliva tekmovanja, ni
bilo moč opaziti.
Zaključek:
Glede sprememb podrasti je bistvena ugotovitev, da so bile precej manjše od potencialnih,
saj so se tekmovalci izogibali šopastim oblikam podrasti in nizkim grmovnicam.
Sliki 112 in 113: Uhojene sledi v bližini kontrolnih točk takoj po tekmovanju. Slika 112
prikazuje lokacijo Mala planina 1a, slika 113 lokacijo Mala planina 1b.

112

113
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Slike 114 do 119: Lokacija Mala planina 1b pred tekmovanjem (slika 114), takoj po
tekmovanju (slika 115), 1 mesec po tekmovanju (slika 116), 3 mesece po tekmovanju (slika
117), 9 mesecev po tekmovanju (slika 118) in 12 mesecev po tekmovanju (slika 119).
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118

119
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Lokacija Veniše X10
Lokacija pred tekmovanjem ni bila pregledana, preko nje pa se je gibalo vsaj 333
tekmovalcev. Nahaja se na blagem pobočju na področju mešanega gozda, kjer raste zelo
gosta in na trenutke tudi visoka praprot in trava. Tla so suha na celotni lokaciji. Območje
podrasti na širšem področju lokacije ni strnjeno. Vmes je tudi precej dreves, čistin in
smrekovih goščav.
Takoj po tekmovanju je bila izrazito opazna ena sled skozi območje podrasti. Ponekod na
liniji glavne sledi so bile poteptane manjše smrekice. Nekatere so ostale stoječe, vendar so
imele zelo zrahljane korenine.
Čez mesec dni je bila podrast nekoliko bolj suha in poležana. Sled v njej je bila bolj očitna
kot takoj po tekmovanju.
3 mesece po tekmovanju je bila sled še vedno opazna, vidne so bile tudi pohojene smrekice.
Sled se je skoraj izgubila ob prehodu v strnjen gozd, kjer so bila tla posuta z listjem.
Po 9 mesecih sled ni bila več opazna, 12 mesecev po tekmovanju pa je bila popolnoma
preraščena s praprotjo in drugo podrastjo.
Slike 120 do 123: Sled na lokaciji Veniše X10 takoj po tekmovanju (slika 120), 1 mesec po
tekmovanju (slika 121), 3 mesece po tekmovanju (slika 122) in 12 mesecev po tekmovanju
(slika 123).
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6.3.6 Ostala vegetacija
Lokacija Tiha dolina 10
Opažanja pred tekmovanjem:
Območje se nahaja okoli kontrolne točke nameščene na hribčku, ki je na gosto preraščen s
smrekami. Te imajo zelo na gosto raščene veje, ki sežejo povsem do tal. Ni vidnih poškodb
vegetacije ali česa drugega. V bližini točke je podrto suho drevo, ki pa ni dodatno
poškodovano.
Tabela 26: Lokacija Tiha dolina 10. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo
vsaj 372 tekmovalcev).
spremembe
ostale vegetacije

po tekmi

1

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

0

0

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0

0

Lokacijo sem izbral z namenom, da bi opazoval vpliv gibanja tekmovalcev na zelo gosto
smrekovo goščavo oziroma veje smrek. Te so se pokazale kot izredno prožne in odporne na
mehanske obremenitve. Obseg poškodb je bil popolnoma zanemarljiv.
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6.3.7 Mahovi in lišaji
Mahovi in lišaji so bili najpogosteje prisotni v tekmovalnih območjih Tiha dolina in Veniše.
V prvem primeru so največkrat preraščali posamezne manjše kamne, včasih pa tudi
razgaljeno matično podlago. Občasno so preraščali tudi ostanke dreves in tla. Na območju
Veniš so prevladovala strnjeno poraščena tla, ponekod pa tudi drevesa.
Lokacija Tiha dolina 2
Opažanja pred tekmovanjem:
Območje je brez poškodb, vidni sta le dve stopinji krave. Sama točka se nahaja v prehodu
med dvema skalnima stenama. Južno in severno od točke se nahaja več podobnih prehodov.
Nad in pod nizom sten se površje nekoliko izravna.
Tabela 27: Lokacija Tiha dolina 2. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
440 tekmovalcev).
spremembe
tal
mahov in lišajev

po tekmi

+2*
1

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

-2
-1

1
-1

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0
0

0
0

* Omejeno na nagnjen teren, vendar tu toliko bolj izrazito.

Med tekmovanjem so se izoblikovale sledi vodeče od/do lokacije. Na območju uhojenih
sledi je pohojenih nekaj malih smrečic. S kamnov je (skoraj) odtrganih tudi več zaplat mahu.
V prehodih med stenami je na nekaj manjših območjih razrita ali odstranjena prst.
Po mesecu dni so sledi v travi bistveno manj vidne kot takoj po tekmovanju. Po tleh je bilo
vidnih samo še nekaj ostankov mahu in lišajev, ki so bili že predhodno odstranjeni s podlage.
Toliko bolj opazne so bile raze na kamnih, s katerih je bil mah odstranjen že na začetku
tekmovanja.
3 mesece po tekmovanju je bila podrast povsem poležana zaradi predhodne snežne odeje.
Zato sledi niso bile več opazne. Zglajena so bila tudi med tekmovanjem razrita tla v skalnih
zarezah in prehodih. Posamezne zaplate mahu, ki so bile ponekod premaknjene s prvotne
lokacije, še niso bile popolnoma odtrgane od podlage. Tiste zaplate, ki so bile že prej
odtrgane, na tleh niso bile več vidne oziroma so se videli zgolj majhni delci mahu.
Pol leta po tekmovanju je bila lokacija pod snežno odejo.
Spomladi, 9 mesecev po tekmovanju, je bil na lokaciji še majhen snežni jezik, večji del pa je
bil že kopen. Nova trava še ni pognala in zato je bilo stanje zelo podobno tistemu izpred
šestih mesecev.
Po enem letu je trava preraščala vse predhodno spremenjene dele lokacije. V primerjavi z
obdobjem pred zimo ni bilo niti bistvene spremembe v stanju mahov. Zgolj nekaj zaplat, ki
so bile že pred zimo skoraj odtrgane, je zaradi nasičenosti z vodo ali pod težo snega odpadlo
s kamnite podlage.
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Zaključek:
Pred tekmovanjem sem predvideval, da bodo poškodbe mahov večje. Pokazalo se je, da je
bil mah na kamniti podlagi zaradi nenasičenosti z vodo precej odporen na mehanske vplive
tekmovalcev.
Poleg tega na manjših kamnih izguba mahu na pogled ni tako očitna, kot je na drugih
podlagah. Včasih bi se dalo nekdanjo lokacijo mahu prepoznati le po tem, da na kamnu ni
raz (mah je morda dlje varoval kamen), ki jih je moč opaziti na večini bližnjih kamnov.
Slike 124 do 126: Ozek prehod po katerem se je gibalo 150–200 tekmovalcev. Slika 124
prikazuje stanje pred tekmovanjem, slika 125 takoj po tekmovanju in slika 126 eno leto po
tekmovanju. Med tekmovanjem je bila natrgana in s prvotne lokacije premaknjena velika
zaplata mahu, ki se vidi na kamnu v zgornjem delu slike. Takoj po tekovanju je bila še
pritrjena h kamnu, medtem ko je eno leto po tekmovanju ležala pod kamnom.
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Lokacija Tiha dolina 4
Opažanja pred tekmovanjem:
Kontrolna točka se nahaja v majhni kadunji, ki je iz dveh strani povsem obdana s stenama.
Na matični podlagi je tanka plast prepereline, ki jo ponekod nadomešča plast mahu, lišajev
in smrekovega opada. Kjer je dovolj prsti, raste trava. Korenine marsikje preraščajo
horizontalne površine matične podlage.
Tabela 28: Lokacija Tiha dolina 4. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
391 tekmovalcev).
spremembe
mahov in lišajev

po tekmi

1

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

1

0-1

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0

0-1

Tekmovalci so odstranili nekatere zaplate mahov (delci do velikosti 25 x 25 cm).
Izoblikovalo se je nekaj neočitnih stezic, ki so bile opazne predvsem tam, kjer je prst
izjemno plitva.
Mesec dni po tekmovanju je bil mah ponekod še vedno samo premaknjen, ne pa popolnoma
odtrgan s kamnite podlage. Sledi v travi in na tleh so bile še vidne.
Po treh mesecih, ko se je že odtajala prva snežna odeja, je bila vsa podrast (trava) poležana.
Zato so bile sledi zelo neizrazite in so se marsikje le še slutile. Najbolj očitne so bile raze na
kamnih.
6 mesecev po tekmovanju je bila lokacija pod snežno odejo.
Zaradi konkavne oblike lokacije je bila ta po 9 mesecih po tekmovanju v celoti pod snegom.
Okolica je bila v glavnem kopna. Prvotna sled v travi je bila opazna le še na nekaj mestih.
Prepoznavna je bila predvsem po razah na kamnih. Odtrgani ali natrgani mahovi niso bili
opazni.
Po enem letu so bile vse nekdanje sledi zabrisane in ponovno preraščene. Zgolj na
posameznih kamnih so bile vidne raze, v kadunji pa tudi natrgan mah na kamniti podlagi.
Odtrgani delci mahu na tleh niso bili vidni.
Zaključek:
Po enem letu je ostal ponekod viden le še poškodovan mah in raze, ki so najbolj vidne tam,
kjer tudi prvotno ni bilo mahu. Zanimivo je, kako so z manjšanjem vidnosti sledi in večjo
poležanostjo podrasti začele izstopati raze na kamnih. Odstranjenega mahu je bilo tudi tokrat
razmeroma malo, razlog pa je bil verjetno ponovno v majhni nasičenosti z vodo.
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Slike 127 do 129: Sled na lokaciji Tiha dolina 4 en mesec po tekmovanju (slika 127),
poležana trava okoli sledi 3 mesece po tekmovanju (slika 128) in preraščeno območje sledi
12 mesecev po tekmovanju (slika 129). Kljub preraščenosti s travo se na nekaterih kamnih
vidi, da manjkajo zaplate mahu.

127

128

129

Slika 130: Natrgana ter obrnjena zaplata mahu 1 mesec po tekmovanju.

130

129

Lokacija Tiha dolina 3
Opažanja pred tekmovanjem:
Področje se nahaja ob večjem kamnu na robu smrekove goščave. Matična podlaga je v
glavnem prekrita s plitvo plastjo prsti. Zahodno od točke se razprostira manjša jasa, preko
katere se občasno gibajo krave (vidne stopinje). Druge poškodbe niso vidne.
Tabela 29: Lokacija Tiha dolina 3. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
443 tekmovalcev).
spremembe
mahov in lišajev

po tekmi

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

1

1

1

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

0

0

Po tekmovanju so bile na lokaciji shojene stezice v podrasti (nizka praprot, trava). Mahovi in
lišaji (majhnih površin) so odstranjeni le na nekaj mestih in še to le manjši deli.
Po enem mesecu so bile sledi v podrasti marsikje še bolj opazne kot takoj po tekmi. Ponekod
je bila vidna tudi kasnejša prisotnost krav. Odstranjenih mahov in lišajev ni bilo videti, prav
tako tudi ne poškodb vegetacije.
3 mesece po tekmovanju in prvi snežni odeji so bili ostanki podrasti v glavnem popolnoma
poležani, zato so sledi komaj še vidne. Nekaj zaplat mahu je natrganih, vidijo se raze na
kamnih.
Pol leta po tekmovanju je bila lokacija pod snežno odejo.
Po 9 mesecih od tekmovanja so bili na delu lokacije še ostanki snega. Sprememb v
primerjavi z jesenskim stanjem ni bilo moč opaziti.
Leto po tekmovanju ni bilo moč zaznati sprememb. Niso bili vidni niti ostanki odtrganih
zaplat mahu.
Zaključek:
Mah je bil med tekmo odstranjen ali natrgan z nekaterih kamnov v bližini kontrolne točke.
Do tega je najverjetneje prišlo, ker je večina omenjenih kamnov predstavljala prepreko, ki je
povprečen tekmovalec ni zmogel preskočiti, temveč je moral stopiti nanjo. Glede na število
tekmovalcev so spremembe mahov izjemno majhne.
Sliki 131 in 132: Na sliki 131 je odtrgana zaplata mahu velikosti 25 x 30 cm takoj po
tekmovanju. Na sliki 132 so raze na kamnu, s katerega je bila predhodno odstranjena manjša
zaplata mahu (posneto 9 mesecev po tekmovanju).
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Lokacija Tiha dolina 7
Opažanja pred tekmovanjem:
Kontrolna točka se nahaja na pobočju gomile, ki je poraščena z mahovi.
Tabela 30: Lokacija Tiha dolina 7. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj
467 tekmovalcev).
spremembe
mahov in lišajev

po tekmi

2

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

+1

-1

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

+0

0

Takoj po tekmovanju je bil mah na območju novonastale sledi do/od kontrolne točke na
precej mestih odstranjen. Na nekaj mestih poleg točke je bila precej očitno izoblikovana
steza, poškodovanih je bilo nekaj korenin. Proti pričakovanjem ni bila poškodovana nizka
praprot takoj poleg kontrolne točke.
Mesec dni po tekmovanju je bil mah premaknjen še na nekaj dodatnih kamnih, medtem ko
prej potrgane zaplate skoraj niso bile več vidne. Ob sami kontrolni točki je s smreke na
gomili popadalo precej lišajev in vejic, ki so na mestih dobro zakrili obstoječo sled.
3 mesece po tekmovanju je bilo stanje skoraj isto kot pred 2 mesecema.
6 mesecev po tekmovanju je bila lokacija pod snežno odejo.
Po 9 mesecih od tekmovanja je bil velik del lokacije še pod snegom, medtem ko je bilo ožje
območje ob gomili kopno, vendar brez spremembe stanja.
Eno leto po tekmovanju ni bilo spremembe predhodnega stanja.
Sliki 133 in 134: Na sliki 133 je kamen takoj po tekmovanju, na sliki 134 en mesec po
tekmovanju. Takoj po tekmovanju je bil mah marsikje premaknjen in natrgan, vendar je še
visel na kamnu. Po enem mesecu so na kamnu ostale le še male zaplate.
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Lokacija Veniše 2
Opažanja pred tekmovanjem:
Območje se nahaja na Koncu plitvega jarka za odvodnjavanje. Severno in zahodno od točke
je celotno površje preraščeno z mahom. Južno in vzhodno je razmeroma gosto mlado
smrečje. Ob obisku lokacije je bil mah le nekoliko nasičen z vodo, čeprav je že močno
deževalo. Na sami točki je bil mah nekoliko redkejši, vmes je tudi nekaj trave.
Tabela 31: Lokacija Veniše 2. Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj 292
tekmovalcev).
spremembe
mahov in lišajev

po tekmi

3

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

2

2

-2

-2

+1

Po tekmovanju je bila očitna razlika med spremembami na sami kontrolni točki in na
preostanku lokacije. Neposredno okoli kontrolne točke sta bila mah in trava povsem
odstranjena. Na preostanku lokacije je bilo sicer moč opaziti sledi, medtem ko so bili
mahovi, lišaji in redka trava skoraj nepoškodovani. Po eni strani je to verjetno pričalo o
odpornosti mahu, po drugi strani pa nakazovalo, da so tekmovalci prihajali in odhajali iz zelo
različnih smeri. Izrazita je le ena povsem blatna sled, ki vodi od točke skozi plitev jarek.
Mesec po tekmovanju situacija v neposredni okolici kontrolne točke ni bila spremenjena. Še
vedno je šlo za zgolj gola tla. Preproga mahov in lišajev na preostanku lokacije je delovala
kot nedotaknjena.
Pri naslednjih dveh pregledih lokacije (3 in 6 mesecev po tekmovanju) je bilo stanje
nespremenjeno, medtem ko so se 9 mesecev po tekmovanju pojavili prvi zametki obnove na
mali spremenjeni površini poleg kontrolne točke.
12 mesecev po tekmovanju je poškodovano površino deloma preraščala trava, zdelo pa se je,
da se pojavljajo tudi zametki novega mahu.
Zaključek:
Očitna je bila razlika med spremembami na sami točki in drugje na lokaciji. Sloj mahu na
kontrolni točki je bil očitno nekoliko manj homogen in debel kot v okolici. Tudi zato je bil
manj odporen in posledično močneje poškodovan. Tako kot na lokaciji Veniše 1 se je
pokazalo, da v prvi fazi okrevanja nadomesti odstranjen mah kar trava. Tako sprememba ni
več posebej vidna, do okrevanja v izhodiščno stanje pa je še dolga pot.
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6.3.8 Nekatere nespremenjene lokacije
Lokacije Veniše KT73, Veniše KT92, Veniše KT102
Nobene od lokacij nisem obiskal pred tekmovanjem.
V vseh treh primerih gre za enak tip gozda, in sicer za smrekovo monokulturo, ki je danes že
razredčena, drevesa pa so visoka do 20 m. Po tleh so iglice, popadane in polomljene suhe
veje, ponekod štor in marsikje razmeroma strnjena območja mahov in/ali lišajev.
Ves čas tekmovanja je močno deževalo.
Število tekmovalcev, ki so zanesljivo obiskali posamezne kontrolne točke:
Št. 73 – 259 tekmovalcev
Št. 92 – 149 tekmovalcev
Št. 102 – 454 tekmovalcev
Takoj po tekmovanju vidnih poškodb praktično ni bilo. Ponekod opazna sled po tleh je bila
popolnoma zanemarljiva. Brez predhodnega poznavanja dogodkov bi težko kdo pomislil, da
se je mimo kontrolne točke št. 102 gibalo skoraj 500 tekmovalcev.
Razloga za tako stanje sta predvidoma dva:
– na skoraj ravnem območju mora biti prst dovolj propustna, da je bila sposobna
absorbirati veliko vode v kratkem času;
– na vseh treh lokacijah je le malo podrasti, ki bi sicer vsaj vizualno ustvarila podobo
izrazite sledi.
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6.3.9 Ostala področja opazovanja
6.3.9.1 Živalstvo
Med tekmovanjem na tekmovalnem območju Letuš sem želel preizkusiti nekatere načine
opazovanja vpliva na živalstvo. Na osnovi predhodnih obiskov tekmovalnega območja sem
se odločil za spremljanje odziva gnezdečih ujed in morebitne opažene divjadi ali srnjadi.
Gnezdeče ptice
Že pred tekmovanjem sem slišal ujede, ki so gnezdile na območju visokih dreves (pretežno
smrek visokih 25–30 m), v južnem delu tekmovalnega območja. 80–90 m od omenjenih
dreves poteka lokalna cesta z zmerno količino prometa, za sprehode pa jo uporabljajo tudi
domačini.
Oglašanje ptic sem večkrat posnel. Naknadno je bilo s primerjavo z reprezentativnimi
zvočnimi posnetki za posamezne vrste ugotovljeno, da je šlo za mladiče kragulja (Accipiter
gentilis). Za kragulja je značilno, da gnezdi od aprila do julija (http://www.gnezdilnice.si).
Kragulje sem na omenjeni lokaciji slišal tudi v uri (okoli 9.30 dopolne) pred štartom
tekmovanja. Območje gnezdenja se je nahajalo nedaleč od obeh štartnih mest. Tekmovalci
so se domnevni lokaciji gnezda približali na približno 60 m.
Kragulje sem slišal tudi pri ponovnem pregledu terena okoli 18h popoldne. To je bilo
približno 3,5 ure potem, ko so se zadnji tekmovalci gibali v okolici gnezda.
Slišal sem jih tudi pri pregledu 3 dni po tekmovanju. S tem sem prekinil opazovanje. Glede
na zaznano oglašanje in predvidoma zadnje obdobje gnezdenja domnevam, da kragulji niso
zapustili gnezda.
Srnjad
Približno 15 minut pred pričetkom štarta (10.00) sem se usedel v grmovje, oddaljen 70–80
metrov od najbližje kontrolne točke. Ta se je nahajala skoraj na zahodnem robu
tekmovalnega območja. Na začetku ni bilo moč opaziti ali slišati nikakršnih živali, razen
ptic. Ob 10.13 je iz neposredne bližine (moje in kontrolne točke) pobegnila mlada srna. Do
takrat je mimo kontrolne točke teklo 12 tekmovalcev. Bežala je na zahod, na pašnike izven
tekmovalnega območja, nato pa predvidoma na gozdnato pobočje Dobroveljske planote.
Drugih premikov nisem zaznal niti jaz niti 2 pomočnika na drugih lokacijah v severnem delu
tekmovalnega območja.
Precej verjetno je, da so se v južnem delu tekmovalnega območja morebitni premiki (pobegi)
divjadi zgodili že prej. Najverjetneje ob postavljanju štartnih prostorov ali v obdobju, ko se
je na štartu zbralo večje število tekmovalcev. Od tu so imeli neovirano možnost pobega na
gozdnato pobočje na jugu. Prav tako je možno, da so živali bežale na zahod mimo
osamljenih kmetij, česar pa ni nihče zabeležil.
Ob pregledu območja nekaj po 18h popoldne sem na skoraj istem mestu kot zjutraj ponovno
opazil srno. Ali je šlo za isto ali popolnoma drugo srno, je težko reči. Omenjeno srečanje
dokazuje le, da se je približno 3 ure po zadnji navzočnosti tekmovalcev srnjad 'ponovno'
gibala po tekmovalnem območju. Za bolj temeljito opazovanje bi bilo v tem primeru
potrebnih več opazovalcev (tokrat le trije).
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Netopirji in območje Natura 2000
Nekaj več kot polovica površine tekmovalnega območja je na listi območij Natura 2000. Tja
je uvrščena po Direktivi o habitatih (pSCI, koda območja SI3000067). Varovane vrste so:
sulec, pohra (potočna mrena) in mali podkovnjak (netopir).
Karta 29: Prekrivanje območja Natura 2000 in tekmovalnega območja Letuš.

Edina vodotoka na območju karte sta Savinja (na severu) in reguliran potok, ki izvira in teče
po vzhodnem robu karte (izvira južno od jugovzhodnega vogala meje območja Natura 2000).
Tudi sicer je bilo popolnoma nerealno, da bi tekmovanje lahko kakorkoli vplivalo na ribjo
populacijo.
Evidentirani kotišči malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros) se nahajata v cerkvi
svetega Janeza Krstnika v Letušu in opuščeni mežnariji takoj poleg cerkve (glej karto 29).
Populacija šteje 10 do 15 osebkov (Strokovne osnove..., 2003 in Monitoring populacij...,
2009).
Na netopirje v cerkvi in mežnariji tekmovanje zanesljivo ni imelo vpliva. Upravičeno
predvidevam, da zaradi lastnosti netopirja (Strokovne osnove..., 2003) ni bilo vpliva niti na
tiste, ki so se morda nahajali v gozdu.
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6.3.9.2 Ljudje in dejavnosti v tekmovalnem območju
Planine na Veliki planini so zaradi pašništva posebna funkcijska enota, ki zaradi dobre
dostopnosti danes ni več tako ločena od življenja v dolini, kot je bila nekoč. Kljub temu
vsaka dodatna dejavnost pomeni določen tujek v življenju te enote. Zato je pomembno, da
dodatne dejavnosti čim manj vplivajo na ljudi in dejavnosti na tekmovalnem območju.
V nadaljevanju je opisanih nekaj področij, kjer bi izvedba tekmovanja lahko povzročila
negativen vpliv.
Lokacija Mala planina 3 (žičnata ograja med Veliko in Malo planino)
Posamezne planine so med seboj ločene z žičnatimi, na posameznih odsekih pa tudi kamnito
– žičnatimi ograjami. Poleg tega, da razmejujejo območja planin, je njihov pomen predvsem
praktičen. Preprečujejo namreč mešanje živine večih planin. Zato je pomembno, da ostaja
ograja nepoškodovana.
Pred tekmovanjem je bil pregledan celoten odsek žičnate ograje med Veliko in Malo
planino, preko katerega so naslednji dan potekale tekmovalne proge. Razen stalnih,
namensko narejenih prehodov, ni bilo drugih vsaj delno izoblikovanih prehodov preko
ograje.
Po tekmovanju niso bila zabeležena na novo pretrgana ali očitno poškodovana mesta v
ograji. Kljub temu bi bilo priporočljivo, da se v prihodnje proge postavljajo na način, ki bo
omogočal prehod zgolj skozi/čez urejene prehode (vrata, lesa, vrteče kolo ali stopnice).
Sliki 135 in 136: Na sliki 135 je del pregledane žičnate ograje, kot se vidi s prehoda na mejni
točki A. Na sliki 136 je zabeležen tekmovalec med prečkanjem ograje izven urejenega
prehoda (Foto: Marjan Krebelj).
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Lokacija Mala planina 4 (ciljni prostor na Mali planini – primer vpliva na pašništvo in
prebivalce planine)
Na 1. in 2. tekmovalni dan je bila z izjemo parkirišča na Rakovih ravneh največja zgostitev
tekmovalcev na območju planšarskega naselja na Mali planini. Dolina med pastirskimi
stanovi in Jarškim domom je predstavljala naravni amfiteater, ki je omejeval območje
največje zgostitve tekmovalcev. Zato zbirni prostor (1. tekmovalni dan) oziroma ciljni
prostor (2. tekmovalni dan) na večjo razdaljo ni predstavljal vizualno motečega tujka v
pokrajini.
Na zbirno-ciljnem prostoru je bilo zagotovljeno zadostno število mobilnih stranišč. Ob tem
velja dodati, da je bil organizator predhodno opozorjen s strani pastirjev in lastnika Jarškega
doma, naj posebej pazi, da krave ne bi prevrnile mobilnega stranišča. Bali so se namreč, da
bi iz stranišča lahko iztekla dezinfekcijska tekočina, ki bi predstavljala precej večje
onesnaženje, kot morebitno izlitje fekalij. Zato so bila stranišča postavljena na način, ki je
omogočal čim večjo stabilnost.
Pastirji so organizatorja opozorili še na dvoje pomembnih stvari:
–

–

Postavitev cilja na način, da bo imela živina prost dostop do napajališč oziroma
lokev. Ker so trakovi ciljnega koridorja predstavljali določeno oviro pri prehodu krav
do bližnje lokve, jih je organizator med tekmovanjem povsem umaknil. Drugje
podobne težave niso bile več zaznane.
Umik šotorov tekmovalcev (klubov) po koncu tekmovalnega dne. Tekmovalci so bili
na to opozorjeni. Na ciljnem prostoru so razen šotorov organizatorja preko noči ostali
3 prazni šotori tekmovalcev. Razloga za zahtevo pastirjev sta bila bojazen, da bi
živina pojedla ali vsaj odtrgala del šotora, in preprečitev divjega prenočevanja na
planini. Ob ponovni izvedbi tekmovanja na isti lokaciji leta 2010 so zahtevo po
umiku šotorov razširili na vse šotore, ciljni prostor pa je bil nekoliko odmaknjen od
planšarskega naselja.

Z izjemo zgoraj omenjene in tudi rešene težave glede dostopa do vode so se krave neovirano
pasle tudi v ciljnem prostoru in neposredni bližini in so delovale povsem mirno.
Slišnost ozvočenja je bila omejena na ciljni amfiteater. Zaradi hrupa se organizatorjem ni
pritožil nihče od pastirjev in dopustnikov, ki so bivali v bližini.
Na ciljnem prostoru je bilo postavljenih razmeroma malo vreč za odpadke. Odpadki se niso
ločevali. Kljub temu jih ob koncu posameznih tekmovalnih dnevov na ciljnem prostoru
skoraj ni bilo moč zaslediti. Manjšo količino odpadkov, ki so ležali v ciljnem prostoru po
koncu tekmovanja, je organizator takoj pobral. Nekaj pastirjev je izrazilo zadovoljstvo nad
odsotnostjo odpadkov.
Za gostinsko ponudbo je bilo poskrbljeno v bližnjem Jarškem domu. Posebej za to priložnost
je bilo tudi tam postavljeno dvoje dodatnih mobilnih stranišč. Zaradi majhnega rezervoarja
za kapnico so bili tekmovalci opozorjeni na skrajno varčno porabo vode, kar so v pretežni
meri upoštevali.
Po končanem 2. tekmovalnem dnevu je bilo na nekaj mestih na strmih pobočjih, kjer so pred
in po lastnem nastopu sedeli tekmovalci, moč opaziti nekaj majhnih zdrsov prsti. Trava je
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bila poteptana v minimalnem obsegu. Zagotovo je moč trditi, da je enodnevni vpliv nekaj
pašočih se krav na podrast in tla precej večji.
Sliki 137 in 138: Ciljni prostor 2. tekmovalnega dne.
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Sliki 139 in 140: Mobilna stranišča na cilju samevajo (slika 139), na cilju pa je vseeno vrvež
(slika 140).
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Ker je bilo obdobje štarta raztegnjeno na približno 4,5 ure, v nobenem trenutku na cilju
(oziroma v tekmovalnem območju) niso bili naenkrat prisotni vsi tekmovalci. Medtem ko so
nekateri šele prihajali iz Rakovih ravni na Malo planino, so drugi po končanem nastopu že
odhajali. Tako je bila tudi obremenitev okolja v določenem trenutku manjša. Številčnost
tekmovalcev na cilju je dobro razvidna s slik 137 in 138.
Po drugi strani manj intenziven a dolgotrajnejši vpliv lahko negativno vpliva na ljudi, ki se
morajo z njim soočati. Tak primer je bil zabeležen nad parkiriščem na Rakovih ravneh.
Tekmovalci so od parkirišča po markirani planinski poti hodili na Malo planino in se po
nastopu po isti poti vračali nazaj. Na območju Sončne griče so morali hoditi skozi prehod v
ograji. Gospod v stanu poleg ograje je bil po pričevanju tekmovalcev po celodnevnem
odpiranju in zapiranju prehoda v ograji s strani tekmovalcev že opazno živčen. Prav
tekmovalci so tisti, ki so marsikdaj soočeni s prvim odzivom prebivalcev, lastnikov ali
uporabnikov zemljišč (prostora). Zato je pomembno, da o morebitnih negativnih in
pozitivnih odzivih obveščajo organizatorja. V neposrednem stiku med organizatorjem in
morebitnimi prizadetimi namreč pogosto ni izpostavljen dejanski razlog nezadovoljstva
slednjih.
Določeni dosedanji pomisleki predstavnikov pašne skupnosti zaradi načrtovane izvedbe
tekmovanja so izhajali tudi iz slabih izkušenj. Leta 2007 se organizatorji tekmovanja v
gorskem kolesarstvu niso držali predhodnih dogovorov s pašno skupnostjo. Leta 2010 pa je
prišlo do prekomernega posega v okolje med pripravami prog za Svetovno prvenstvo v
gorskih tekih. Bojazen se je nanašala tudi na morebitno teptanje in uničenje pašnih površin.
To se je leta 2007 izkazalo za povsem neutemeljeno. Tudi na območju ciljnega koridorja je
trava v večji meri okrevala že po enem mesecu.
Zanimiva je primerjava z anketo o motečih dejavnostih, ki jo je med člani pašne skupnosti na
Krvavcu izvedla Ferreira s sodelavci (Ferreira et al., 2010). Skoraj polovica anketirancev je
namreč uvrstila tek izven poti po pašniku ali gozdu med zelo moteče dejavnosti. Glede na to,
da ima bolje ovrednotena gradnja infrastrukture zagotovo daljnosežnejše posledice, je moč
trditi, da je odločanje o tem, katera dejavnost (ne) sodi v določeno okolje, lahko zelo
subjektivno. To pa nikakor ne zmanjšuje pomena na začetku poglavja zapisane trditve, da
vsaka dodatna dejavnost pomeni določen tujek v življenju specifične enote (to je planine).
Grafikon 5: Mnenje članov pašnih skupnosti o motečih dejavnostih na območju Krvavca.

Vir: Ferreira et al., 2010, str. 479
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6.3.9.3 Promet
Za razvoj kakršnega koli gospodarstva je nujna mobilnost ljudi in tovora. Poleg
zagotavljanja surovin za proizvodni proces promet omogoča tudi posameznikom uživanje
geografsko razširjenih dejavnosti. Promet pa je v veliki meri spremenil tudi prostočasne in
rekreacijske navade, predvsem prebivalcev v mestih in suburbaniziranih naseljih (Grabrijan,
2003, str. 16).
V primeru obravnavanega tekmovanja bi lahko zgornjo trditev dopolnil, saj se tu kaže prav
tako intenzivno izkoriščana možnost potovanja na dolge razdalje.
Med motoriziranimi potovalnimi sredstvi izstopa osebni avtomobilski promet s svojim
relativnim udobjem, pripravnostjo (v večini primerov možnost prevoza od začetne do končne
točke potovanja) in občutkom neodvisnosti (Grabrijan, 2003).
Orientacisti v tem niso nobena izjema. V današnjem času prevoz na dolge razdalje z
osebnimi avtomobili pogosto izpodrivajo (nizkocenovni) letalski prevozniki in šele v bližini
končne destinacije si po potrebi izposodijo osebni avtomobil.
Po Cigaletu promet v splošnem na okolje učinkuje na dva načina (Grabrijan, 2003):
– s posegi v naravo zaradi prometnega omrežja in
– z onesnaževanjem zraka, tal, vode in žive narave, torej tudi z ogrožanjem zdravja
ljudi.
Posegi v naravo zaradi izgradnje (popravila) prometnega omrežja so bili obravnavani že v
poglavju 4.2.1. Ker v sklopu opazovanja vplivov tekmovanja OO.cup 2007 na okolje niso
bile izvedene meritve emisij, je mogoče priti le do nekaterih posrednih ocen in podatkov na
podlagi obstoječe literature in poznavanja okoljskih razmer na obravnavanem območju.
Med negativnimi učinki prometa so najbolj občutne emisije v zrak, hrup in tresljaji ter
neracionalna raba prostora, energetskih in drugih naravnih virov. Posledice so motnje
kopenskih in vodnih ekosistemov, degradacije površja in vidna prizadetost estetskih vrednot
pokrajine (Cigale, 2002, povzeto po Grabrijan, 2003).
Na osnovi tabel 7 in 8 v Grabrijanovem diplomskem delu (Grabrijan, 2003), podatkov o
številu motornih vozil uporabljenih med tekmovanjem OO.Cup 2007 in podatkov o porabi
posameznih vrst vozil sem izračunal okvirno porabo goriva in količino emisij CO2 na prvi
tekmovalni dan. Za ostale tekmovalne dni bi bil izračun precej bolj nenatančen, saj bi bil bolj
odvisen od kraja nastanitve tekmovalcev.
Tabela 32: Povprečna poraba goriva in emisije CO2 v cestnem prometu
Vrsta prevoza Poraba goriva (l/km*)
Emisije CO2 na km (kg)
kolo
0,002
0,005
hoja
0,007
0,018
motorno kolo
0,079
0,200
avtomobil
0,095
0,240
minibus
0,120
0,304
avtobus
0,400
1,012
* pri hoji in kolesarjenju je poraba goriva preračuna iz ustrezne porabe hrane
Vir: Job, Day in Smyth, 1999 (povzeto po Grabrijan, 2003)
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Tabela 33: Povprečna poraba goriva in emisije CO2 na 1. tekmovalni dan
Vrsta prevoza Poraba goriva (l/km)*
Emisije CO2 na km (v kg)
avtobus
0,400
1,012
mali avtobus
0,250
0,633
avtodom
0,120
0,304
kombi
0,100
0,253
avtomobil
0,080
0,202
* Poraba goriva je bila prilagojena razmeram vožnje na 1. dan tekmovanja in povprečni zasedenosti posamezne
vrste vozil. Osnova za oceno porabe so predstavljale tehnične specifikacije posameznih izbranih proizvajalcev
vozil, ocenjenih kot reprezentativne za posamezno vrsto prevoza, kakor tudi ustni viri poklicnih voznikov.
Vir: Job, Day in Smyth, 1999 (povzeto po Grabrijan, 2003)

Tabela 34: Okvirna poraba goriva na 1. tekmovalni dan
Vrsta
prevoza

Št. vozil

Število potnikov

Porabljeno gorivo* na 1.
tekmovalni dan** (l)

avtobus
mali
avtobus
avtodom
kombi
avtomobil

5
2

225
50

133
33,25

Poraba goriva (l) na 1.
tekmovalni dan na potnika
(l)
0,59
0,67

30
70
300

105
420
900
1700

239,4
465,5
1596
2467,15

2,28
1,11
1,77
1,45

* Upoštevana je Tabela 32.
** Upoštevana je relacija Nazarje–Rakove ravni–Nazarje (66,5 km).

Tabela 35: Okvirna količina emisij CO2 na 1. tekmovalni dan
Vrsta
prevoza

Št. vozil

Število potnikov

Emisije CO2* na 1.
tekmovalni dan** (kg)

avtobus
mali
avtobus
avtodom
kombi
avtomobil

5
2

225
50

336,49
84,19

Emisije CO2 (kg) na 1.
tekmovalni dan na potnika
(kg)
1,50
1,68

30
70
300

105
420
900
1700

606,48
1177,72
4029,90
6234,78

5,78
2,80
4,48
3,67

* Upoštevana je Tabela 32.
** Upoštevana je relacija Nazarje–Rakove ravni–Nazarje (66,5 km).

Potrebno je upoštevati, da v resnici niso vsi avtodomi opravili pot nazaj v dolino, ker so si s
tem prihranili isto potovanje naslednji dan. Podobno velja za en avtobus in nekaj osebnih
avtomobilov.
Prav tako je nemogoče izračunati zares natančno povprečno razdaljo potovanja, saj so bili
tekmovalci nastanjeni na zelo obsežnem območju. Dejanska poraba goriva in emisije plinov
so bile zato skoraj zanesljivo manjše.
Kljub temu je zelo dobro vidno razmerje okoljske sprejemljivosti rabe posameznih vrst
prevoza, pa tudi okvirna celotna poraba goriva in količine emisij v primerjavi z drugimi
človekovimi dejavnostmi.
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Za celovit pogled na onesnaževanje v času tekmovanja je potrebno vzeti v obzir tudi druge
sestavine onesnaževanja okolja in ne ločevati prometa striktno od drugih virov oziroma
načinov onesnaževanja. Tako je poraba uporabnikov avtodomov, ki se po izračunih kažejo v
danem primeru kot najbolj potratni, zanesljivo manjša v nekaterih drugih segmentih (na
primer pri nastanitvi).
Samočistilne sposobnosti ozračja v okolici cest na območju tekmovanja so bile v glavnem
dobre. Na območju ni večje pozidave, v obravnavanem časovnem obdobju (poleti, preko
dneva) tudi skoraj ni možnosti temperaturnega obrata.
Vprašanje je, kakšen vpliv so imele emisije avtomobilov na krave, ki so se kmalu po
tekmovanju začele pasti na območju travnika – parkirišča na Rakovih ravneh.
Vse oblike javnega transporta so v primerjavi z osebnim avtomobilom energijsko
učinkovitejše, varčnejše in mnogo manj uničujejo okolje. Javni promet sicer ne odpravi
onesnaževanja in potrebe po cestnem omrežju, vendar zelo zmanjša negativne učinke
obojega (Grabrijan, 2003).
Tekmovalci so se na tekmovanje pripeljali s približno 400 avtomobili in 5 avtobusi, redni
javni potniški promet ni bil uporabljen. Poleg tega sta za prevoz na ciljni prostor (parkirišče)
posameznih tekmovalnih dni skrbela še dva manjša avtobusa (za 30 oseb), ki sta prevažala
50 (+/–3 do 4) tekmovalcev brez lastnega prevoza. Vožnja teh dveh avtobusov je bila
usklajena tako, da je eden začel pobirati tekmovalce v Ljubnem ob Savinji, drugi pa v
Mozirju. Tako sta na 5 postajah po Zgornji Savinjski dolini uspela pobrati vse tekmovalce in
jih po najkrajši poti pripeljati do prizorišča tekmovanja. Prevoz je potekal brez posebnosti.
Sledeči okvirni izračun zasedenosti prevoznih sredstev temelji na opazovanju zasedenosti in
štetju vozil po parkiriščih posameznih tekmovalnih dni.
Skupaj je bilo potrebno dnevno prepeljati 1700 tekmovalcev in spremljevalcev. Število je
ocenjeno na podlagi maksimalnega števila tekmovalcev v posameznem tekmovalnem dnevu
in predvidenega števila netekmujočih spremljevalcev.
Tabela 36: Povprečna zasedenost prevoznih sredstev
Prevozno sredstvo
2x avtobus (30 sedežev)
5x avtobus (52 sedežev)
30x avtodom (ca. 4,5 sedežev)
70x kombi (9 sedežev)
300x os. avtomobil (5 sedežev)
407 vozil (2585 sedežev)

Povprečna zasedenost
25 oseb
45 oseb
3,5 osebe
6 oseb
3 osebe

% zasedenosti
83,3
86,5
77,8
66,7
60,0
65,8

Št. potnikov
50
225
105
420
900
1700

Vir: lastno štetje

Zgornji podatki potrjujejo navezanost večine udeležencev na individualni prevoz. Po drugi
strani je značilna visoka izkoriščenost avtobusnih prevozov in avtodomov, kar je razumljivo
iz ekonomskih razlogov.
Glede na zgoraj navedeni odstotek zasedenosti bi za prevoz na tekmovalna prizorišča
izključno z avtobusi organizator potreboval 38 velikih ali 68 malih avtobusov. V primeru da
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bi vsak avtobus lahko opravil dve vožnji, bi bilo še vedno potrebnih 19 velikih ali 34 malih
avtobusov.
V primeru dostopa na Rakove ravni (1. in 2. tekmovalni dan) bi bila dodatna težava težja
dostopnost z velikim avtobusom. Predvsem bi nastale težave pri obračanju (če bi več
avtobusov peljalo v koloni) in srečevanju avtobusov (če bi vozili intervalno). Tako bi bila
praktično možna le uporaba malih avtobusov. Ob uporabi 34 malih avtobusov bi bilo
potrebno izjemno natančno načrtovanje voženj, da bi bila zasedenost avtobusov in pretočnost
ceste čim večja.
Glavna ovira za večjo uporabo avtobusov je v večini primerov finančna. V primeru le
nekoliko povišane štartnine bi bila finančna bilanca celotnega tekmovanja pod velikim
vprašajem. Ob znatnem povišanju štartnine pa bi bilo tekmovanje nekonkurenčno drugim
podobnim tekmovanjem po Evropi.
Po drugi strani bi se močno zmanjšalo število uporabljenih vozil in ne bi bila potrebna
uporaba travnika za parkiranje (ali le izjemno majhna površina).
Povsem konkreten prispevek organizatorja na zmanjšanje števila potrebnih vozil je bil
obveščevalni forum o prevozih. Njegova naloga je bila poleg iskanja prevoza za posamezne
tekmovalce tudi povsem praktična, to je višja zasedenost prevoznih sredstev.
Zanimiva je primerjava z drugimi območji in prireditvami v gorskem svetu.
Pirčeva (Pirc, 2007) za dolino Vrat navaja 2,6 potnika na avto v poletnem višku turistične
sezone. Nekolika višja zasedenost v primeru tekmovanja OO.Cup 2007 je morda pogojena z
izvorom tekmovalcev (skoraj izključno tujci) in s tem povezanimi stroški prevoza na osebo
od njihovega bivališča do območja tekmovanja in nazaj.
Skupno število uporabljenih prevoznih sredstev (407) med obravnavanim tekmovanjem
lahko primerjamo s podatki štetja za izbrane točke v Triglavskem narodnem parku
(Mencinger, Šolar, 2007). Po posameznih lokacijah so našteli:
–
–
–
–
–

na Zatrniku 14. 7. 2007 (sobota) 1156 motornih vozil;
v Kalu-Koritnici 19. 7. 2007 (četrtek) 596 motornih vozil;
v Vratih 26. 7. 2007 (četrtek) 224 motornih vozil;
v Radovni (Krnica) 29. 7. 2007 (nedelja) 340 motornih vozil;
v Jasni (cesta na Vršič) 19. 8. 2007 (nedelja) 814 motornih vozil.

Za boljšo primerjavo bi bilo potrebno vzeti v obzir tudi krajevno sestavo zabeleženih vozil.
Ta je bila izrazito v prid domačim obiskovalcem, medtem ko je bil največji zaznani delež
tujih vozil v Jasni, in sicer 33,96 % (Mencinger, Šolar, 2007).
Na število vozil bistveno bolj kot v primeru tekmovanja v orientacijskem teku vpliva vreme.
To pa je bilo v vseh primerih v razredih pretežno jasno, jasno ali sončno.
Zanimiva je tudi primerjava s številom prevoznih sredstev med poletjem 2009 na parkirišču
pri planini Jezerce na Krvavcu. Povprečno dnevno število zabeleženih vozil (brez
žegnanjskega dne) je bilo 180. Na dan žegnanja pri Plečnikovi kapelici Marije Snežne je bilo
parkiranih kar 832 osebnih avtomobilov in kombijev, dodatno pa še 31 motornih koles in
štirikolesnikov (Ferreira et al., 2010).
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6.3.9.4 Odpadki
Odpadki v ciljnih prostorih so se zbirali v velikih PVC vrečah in se niso ločevali. V času
prvih dveh tekmovalnih dni je bilo na voljo le malo vreč za odpadke, ker so bili tekmovalci
vnaprej opozorjeni, da je potrebno vse odpadke lastnoročno odnesti v dolino. Dejansko je
bila količina odvrženih odpadkov minimalna, največ je bilo v vrečah zbranih plastičnih
kozarčkov, uporabljenih na okrepčevalni točki v ciljnem prostoru.
Podobno je bilo stanje na travniku (parkirišču) na Rakovih ravneh, kjer se je parkiralo 3 dni,
vreče za odpadke pa sploh niso bile na voljo (organizator jih namerno ni namestil).
Odpadki, ki so se nabrali po posameznih tekmovalnih dneh, so se vsak dan sproti vozili na
zemljišče v lasti organizatorja. Glede na značaj odpadkov ni bilo pričakovati, da so med
odpadki nevarne snovi. Zato je bilo upravičeno moč verjeti, da do onesnaženja okolice
zaradi načina začasnega hranjenja odpadkov ne bo prišlo. Po končanem tekmovanju so bili
vsi odpadki prepeljani na odlagališče nenevarnih odpadkov Bočna-Podhom, kjer so bili
brezplačno prevzeti. Celotna količina stisnjenih odpadkov je bila okoli 12 m3.
Odpadki, ki so bili odloženi v vreče in koše za odpadke v osnovnih šolah v Nazarjah in
Ljubnem ob Savinji, kjer je prenočeval del tekmovalcev, je v sklopu rednega odvoza
odpeljalo Javno podjetje Komunala d.o.o. iz Mozirja.
Odpadki, ki so se nabrali pri Jarškem domu na Mali planini, so bili v celoti prepeljani v
dolino. Ni podatka, ali so bili pred oddajo na odlagališču odpadkov tudi sortirani.
Vse dni tekmovanja so bila na voljo mobilna stranišča. Na vsaki lokaciji cilja (skupaj 4) je
bilo na voljo 10 stranišč, kar je zadostovalo za vse tekmovalce in spremljevalce. 1. in 2. dan
tekmovanja so bila uporabljena ista (neizpraznjena) stranišča, s čimer so bile kapacitete
stranišč do konca zasedene. Ta dva dneva sta bili na voljo tudi 2 mobilni stranišči v bližnjem
Jarškem domu (oddaljenem 250 m). Največjo težavo je tako predstavljala odsotnost stranišč
na parkirišču na Rakovih ravneh.
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6.4 Zaključki monitoringa
6.4.1 Značilnosti vpliva na različne sestavine okolja in druga področja opazovanja
Na osnovi predhodno opisanih sprememb in procesov okrevanja za določene sestavine
okolja oziroma skupine sestavin okolja so v nadaljevanju opisane glavne značilnosti le-teh.
Zaradi medsebojnega součinkovanja posameznih sestavin okolja je sicer značilnosti težko
opisovati ločeno. Tako na primer stoječa voda na območju močvirnatih tal vpliva tako na
okrevanje podrasti kakor tudi samih tal oziroma prsti.
Parkirišča
Pri izbiri površine (travnika) za parkiranje je potrebna velika previdnost ter poznavanje
lastnosti prsti (in matične podlage) in hidroloških razmer na izbranem območju. Ob
primerjavi vseh 4 območij namenjenih parkiranju lahko zaključimo, da je stopnja nasičenosti
prsti z vodo zelo pomemben dejavnik. Bistveno je tudi, da do padavin ne pride tik pred
tekmovanjem ali v času uporabe travnika. Sprejemljiva količina padavin pred tekmovanjem
je odvisna predvsem od propustnosti prsti in matične podlage.
Po drugi strani na primeru lokacije Tiha dolina 1 vidimo, da niti dobra propustnost prsti niti
odsotnost padavin ni zagotovilo, da ne bo prišlo do poškodb. V kolikor je bila prst
razmeroma plitva a hkrati neenakomerno globoka, so se pri zadostnem številu voženj ravno
tako začele kazati spremembe tal, kar je v nadaljevanju pripeljalo do poškodbe prsti.
Poleg osamljene poškodbe v primeru lokacije Tiha dolina 1 so bile spremembe vidne zgolj
še v primeru parkiranja na 5. tekmovalni dan. V tem primeru prst ni bila dobro propustna,
ker se blatne površine na travniku kljub sončnemu in toplemu vremenu niti v treh dneh niso
posušile.
Ciljni koridor
Na primeru obravnavanega tekmovanja se niso pokazale bistvene razlike med posameznimi
tekmovalnimi področji. V glavnem so bile zaznane le spremembe na podrasti (travi), tla pa
so bila spremenjena le minimalno. K majhnim spremembam tal je v primeru deževnega
vremena pripomogla tudi nepokošena trava, ki je shojena ustvarila nekakšen zaščitni sloj tal.
Primerjava vpliva tekmovalcev na ciljni koridor na travnati podlagi na območju Tihe doline
in Veniš kaže nesorazmerno majhen vpliv padavin na spremembe podrasti in tal. V primeru
ciljnega koridorja na tekmovalnem območju Veniše je vzrok vsaj delno v razmeroma slabo
propustnih tleh (po podatkih pedološke karte srednje globok distrični pobočni psevdoglej) in
rahlo nagnjenem pobočju. To bi lahko prispevalo k nekoliko večjemu površinskemu
pretakanju padavinske vode.
Mikrorelief
Iz pregleda vpliva na podrast in tla (mikrorelief) je možno predvidevati, da je podrast
ponekod vsaj nekaj časa varovala pred zdrsi prsti. To še posebej velja za prehode v strma
pobočja. Ko je bila poteptana, pretrgana ali odstranjena, je verjetno hitro prišlo tudi do zdrsa
prsti. Po drugi strani je v procesu okrevanja podrast odigrala pomembno vlogo, saj je v
naslednjem vegetacijskem obdobju s ponovnim poraščanjem prvotnih rastišč pripomogla k
utrjevanju strmih brežin in pobočij.
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Za mikrorelief je značilno, da se je po obdobju zdrsov postopoma pričelo glajenje prehodov
v pobočja. Sprva zaradi spiranja prsti. Temu je ob koncu vegetacijske dobe sledilo
prekrivanje s padajočim listjem in poležano podrastjo.
Zanimivo je, da spremembe na nestabilnih pobočjih (na primer iz delcev boksita) niso bile
posebej številne, saj so se jim tekmovalci raje izogibali.
Podrast in tla
Spremembe tal in posledično tudi spremembe prsti so se razlikovale glede na tip prsti,
globino prsti, nasičenost prsti z vodo, matično podlago in število tekmovalcev.
Glede na opazovane lokacije je moč tudi trditi, da je podrast skoraj vedno blažilni dejavnik
pri vplivu na tla. Oziroma drugače povedano povečuje nosilno kapaciteto tal. Pomen podrasti
se je dobro videl pri okrevanju tal na lokaciji Letuš 2. Sledi v tleh so bistveno hitreje
izginjale v mešanem gozdu s podrastjo kot pa v skoraj čistem smrekovem sestoju.
Obstojnost sledi so v slednjem primeru izkoristile tudi živali, ki so sled preoblikovale v
trajnejšo stezico. Vpliv živali na obstojnost sledi ni zanemarljiv niti v drugih primerih.
V primeru tekmovalnega območja Tiha dolina so bile spremembe večje in dolgotrajnejše
zaradi tanke plasti prepereline in krajše vegetacijske dobe, ki je botrovala počasnemu
okrevanju podrasti.
V primeru slabo propustnih tal (številne lokacije v tekmovalnem območju Veniše) je
pomemben dejavnik nasičenost prsti z vodo. Čim večja je nasičenost, tem večja je možnost
sprememb. Proces okrevanja tal na zamočvirjenih območjih je bil sicer hitrejši od
pričakovanega. Na to je ponovno vplivala prisotnost podrasti, ki je najkasneje v naslednji
vegetacijski dobi ponovno pognala tudi tam, kjer je bila predhodno povsem odstranjena. Na
hitrost okrevanja na močvirnih tleh je vplivala tudi pogostost prekritosti lokacije s
površinsko/tekočo vodo.
Ob odsotnosti podrasti je na spremembe tal in posledično tudi prsti v največji meri vplival
velik nagib površja. Kadar je šlo za kombinacijo plitve prsti na karbonatni matični podlagi in
velik nagib, so bile spremembe še toliko večje in/ali dolgotrajnejše.
Dodatni negativni dejavnik predstavlja majhna prostorska razpršenost tekmovalcev. Čim
večji je bil nagib in čim bolj so se tekmovalci gibali po isti liniji, tem bolj je bila očitna sled
in spremembe. Lep primer tovrstnega negativnega součinkovanja predstavlja lokacija Črni
graben 3.
Podrast in nizka vegetacija
Z izjemo podrasti na nekaterih ranljivih rastiščih v višjih nadmorskih višinah je v ostalih
primerih prišlo do popolnega okrevanja v naslednji vegetacijski dobi. Tudi v primeru Velike
planine je bila bistvena razlika v času okrevanja med rastiščem na osončeni legi na pašnikih
Male planine in rastiščem v osojni legi (z zelo verjetno mraziščno lego) na območju gozda v
bližini Tihe doline.
Razmeroma hitro okrevanje podrasti je bilo značilno tudi za podrast na močvirnatih tleh.
Precej pomemben dejavnik je bila morebitna prisotnost stoječe površinske vode, ki je
upočasnjevala proces okrevanja.

146

Ostala vegetacija
Tekmovalci med tekom v glavnem teptajo podrast. V bolj neposreden stik z drevesnim
slojem prihajajo v primeru bolj zaraščenih področij, ki jih pogosto predstavljajo monokulture
in zaraščajoča področja. Na primeru smrekove goščave se je pokazalo, da so veje smrek
razmeroma prožne in do omembe vrednih sprememb na drevesih ni prišlo. Zaradi odsotnosti
podrasti so bile sledi takoj po tekmovanju toliko bolj vidne na tleh.
Mahovi in lišaji
Pokazalo se je, da na možnost poškodb mahu zanesljivo vplivata dva dejavnika:
– Nasičenost mahu z vodo. Bolj ko je mah nasičen, bolj je občutljiv. Eden od vzrokov
za večjo nasičenost z vodo so slabo propustna tla pod mahovi. Razlika je dobro
vidna, če primerjamo lokaciji Veniše KT73 in Veniše KT92 (praktično brez vidnih
sprememb na propustnih tleh) z lokacijo Veniše 2 (popolnoma odstranjen mah na
lokaciji z največjo koncentracijo tekmovalcev).
– Velikost in izpostavljenost preraščene podlage. Na osnovi opravljenega opazovanja
je težko govoriti o večji občutljivosti mahu glede na vrsto podlage, ki jo prerašča.
Očitno pa je, da čim večja in čim bolj izpostavljena (ali čim večjo oviro je
predstavljala) je bila podlaga, tem večja je bila verjetnost poškodbe.
Najhitreje so se znaki ponovne rasti mahu pojavili na prsti. Še posebej v primeru, ko je šlo za
večjo preprogo mahu in so bile odstranjene zgolj manjše površine znotraj preproge. Na
leseni in kamniti površini v obdobju 12 mesecev po odstranitvi ni bilo nikakršne spremembe.
Živalstvo
Opazovanje živali in njihovega obnašanja je bilo premalo obsežno, da bi bilo možno podati
splošne zaključke.
Ljudje in dejavnosti v tekmovalnem območju
Novi tekmovalni območji sta bili zgolj Črni graben in Veniše. V izogib težavam so bila
pridobljena soglasja večine lastnikov zemljišč, po katerih je bilo predvideno gibanje
tekmovalcev.
Tekmovalno območje (gozd) Letuš je majhno in zato bi bilo moč pričakovati negativne
odzive domačinov ob tako množični prireditvi. Vendar je bil njihov odziv presenetljivo
dober že ob prvem koriščenju tekmovalnega območja leta 2005. Na celotnem območju
Velike planine prihaja že brez prisotnosti tovrstnega tekmovanja do križanja številnih
interesov. Kljub temu je do sedaj veljalo nepisano mnenje pašnih skupnosti, da je izvedba
tekmovanja v večletnih presledkih sprejemljiva.
Promet
Prometno problematiko prične večina organizatorjev večjih tekmovanj reševati zelo zgodaj.
Oddaljenost tekmovalnega območja od najbližjih ustreznih površin za parkiranje ali točk
dostopnih z javnim prometom je eden ključnih dejavnikov pri izbiri tekmovalnih območij za
večja tekmovanja. Podobno je bilo tudi v primeru tekmovanja OO.Cup 2007. Na žalost v
primeru izbranih tekmovalnih območij javnega potniškega prometa ni bilo moč izkoristiti,
izključni prevoz tekmovalcev z avtobusi pa se je izkazal za logistično prezahtevnega za
izvedbo in hkrati finančno neuresničljivega.
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6.4.2 Obstojnost in opaznost sledi na opazovanih lokacijah
Bistvena razlika med obstojnostjo in opaznostjo sledi je v tem, da sled, ki je nastala zaradi
vpliva na določeno sestavino okolja, še lahko obstaja, vendar je tako slabo opazna, da je
nepoznavalci izhodiščnega stanja ne morejo več ločiti od okolice.
Spodnji tabeli temeljita na ocenah opaženih sprememb vseh opazovanih sestavin okolja na
določeni lokaciji. Te so bile navedene v originalnih zbirnih zapisnikih.
Tako v primeru obstojnosti sledi kot njeni opaznosti sta za vsako časovno obdobje narejeni
dve vrednotenji. Bolj podrobno bo način vrednotenja opisan v nadaljevanju, za začetek pa je
potrebno vedeti, da je ocena pred poševnico določena po bolj milih kriterijih, za poševnico
pa po bolj trdih. Razlika med kriteriji je v tem, kako močne spremembe sestavin okolja v
določenem trenutku upošteva kot obstojne oziroma opazne sledi.
Primerjava obstojnosti (prav tako opaznosti) sledi med posameznimi tekmovalnimi območji
ni najbolj smiselna, saj se tekmovalna območja razlikujejo po številu opazovanih lokacij,
predvsem pa je različen delež vodilnih sestavin okolja, ki zaznamujejo posamezno lokacijo.
Za celostno primerjavo bi bilo potrebno opazovanje po natančno izdelanem vzorcu, kjer bi
bilo vnaprej določeno, koliko točk bi bilo usmerjeno v opazovanje občutljivosti posamezne
sestavine okolja.
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Tabela 37: Obstojnost sledi na opazovanih lokacijah.
lokacija

Po tekmovanju

1 mesec po
tekmovanju

3 mesece po
tekmovanju

6 mesecev po
tekmovanju

9 mesecev po
tekmovanju

12 mesecev po
tekmovanju

Tiha dolina 1

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/+/+
+/-/-/+/+
-/+/-/-/-/+/-/-/-/-

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/+/-/-/+/+
+/+
-/-/+/+
+/+/+
-/-/-/+/+
**
-/-/-

-/+/+/+/+/-/+/+/-/-/+/+/-/+/+
+/+
+/+/+/+
+/+/+
+/+/-/+/+
**
-/+/+

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
+/+/+/+
+/+
+/+
+/-/-/+/+
**
-/+/+

-/+/+
+/+/+/-/+/+/+
+/+/+/+
+/+/+/+
+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+
+/+/-/+/+
**
-/+/+

-/+/+
+/+
+/+/+
-/+/+
+/+
+/+/+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+
+/+/-/+/+
+/-/+/+

Tiha dolina 2
Tiha dolina 3
Tiha dolina 4
Tiha dolina 5
Tiha dolina 6
Tiha dolina 7
Tiha dolina 8
Tiha dolina 9
Tiha dolina 10
Tiha dolina 11
Mala planina 1
Mala planina 2
Mala planina 3
Mala planina 4

Letuš 1
Letuš 2
Letuš 3
Letuš 4
Letuš 5
Črni graben 1
Črni graben 2
Črni graben 3
Črni graben 4

Veniše 1
Veniše 2
Veniše 3

* lokacijo prekriva snežna odeja
** del lokacije prekrit s popadanimi drevesi, sama točka nedostopna
+ pomeni, da sled na določeni lokaciji več ne obstaja.
- pomeni, da sled na določeni lokaciji še obstaja.
+/ : vrednosti pri vseh obravnavanih sestavinah okolja v zbirnem zapisniku so 1 ali manj.
-/ : vsaj ena vrednost pri obravnavanih sestavinah okolja v zbirnem zapisniku je +1 ali več.
/+: vrednosti pri vseh obravnavanih sestavinah okolja v zbirnem zapisniku so 0.
/-: vsaj ena vrednost pri obravnavanih sestavinah okolja v zbirnem zapisniku je +0 ali več.

Po prvem vrednotenju (pred poševnico) tudi spremembe, ki začasno dajejo lokaciji nekoliko
drugačno podobo kot pred tekmovanjem (na manjši površini na primer raste trava namesto
uničenega mahu), spadajo v razred Sledi ne obstajajo. Vizualno se namreč vklapljajo v
okolico, funkcionalno pa tudi bistveno ne odstopajo od izhodiščnega stanja. To vrednotenje
do neke mere omogoča tudi vključenost sprememb, ki se dogajajo v naravi ves čas in jim
opazovalec težko pripiše vzrok nastanka.
Drugo vrednotenje predvideva, da sled ne obstaja več šele v trenutku, ko niti redni
opazovalec ne opazi več nobenih sprememb. Ob tem se postavlja vprašanje, ali je tovrstno
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vrednotenje sploh lahko bolj realno od prvega, saj so že same ocene vrednosti subjektivne,
ker v glavnem ne temeljijo na izmerjenih vrednostih, temveč je njihova objektivnost v veliki
meri odvisna od konsistentnosti opazovalca in objektivnosti razvrščanja sprememb v
posamezne razrede.
Iz tabele se vidi splošni trend obstojnosti sledi. To velja predvsem za tekmovalno območje
Tiha dolina, kjer je na voljo dovolj opazovanih lokacij. Prvi način vrednotenja jasno kaže na
prvi upad sledi 3 mesece po tekmovanju (predhodni sneg, poležana podrast). Dobro prikaže
naslednji upad po koncu zime, 9 mesecev po tekmovanju. Nesorazmerje nastane pri zadnjem
opazovanju, ki je že sredi nove vegetacijske dobe. Sveža podrast je v tem obdobju prerasla
še nekatere sledi, ki so bile po koncu zime vidne. Prvi način vrednotenja tega ne zazna,
objektivno pa prikazuje število lokacij, kjer sledi še obstajajo (za razliko od stanja 9 mesecev
po tekmovanju, ko je število lokacij brez sledi nekoliko previsoko). Nasprotno drugi način
vrednotenja dobro zazna upad sledi od konca zime pa do viška vegetacijske dobe, končno
število lokacij z obstoječimi sledmi pa je previsoko.
Pri drugih tekmovalnih območjih trend ni dovolj očiten zaradi majhnega števila lokacij,
drugačnega deleža vodilnih sestavin okolja in nezmožnosti opazovanja lokacije zaradi
zunanjih vzrokov.
Zato je primerjava med posameznimi tekmovalnimi območji skoraj nemogoča. Enako število
opazovanih lokacij na vseh tekmovalnih območjih bi omogočilo določeno primerjavo
občutljivosti posameznih sestavin okolja, saj lahko vsako tekmovalno območje zaznamuje
druga sestavina okolja.
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Tabela 38: Opaznost sledi na opazovanih lokacijah.
lokacija

Po tekmovanju

1 mesec po
tekmovanju

3 mesece po
tekmovanju

6 mesecev po
tekmovanju

9 mesecev po
tekmovanju

12 mesecev po
tekmovanju

Tiha dolina 1

+/+/+/+
+/+
+/+
+/+/+/+/+/+/+/+
-/+/+
+/+
+/-/+/+
+/+/+
+/+/-/+/+
+/-/+/-

+/+/+/+
+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+/+/+
**
+/+/+

+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+/+
**
+/+/+

+/+
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+/+
**
+/+/+

+/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
**
+/+/+

+/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+/+
+/+
+/+
+/+

Tiha dolina 2
Tiha dolina 3
Tiha dolina 4
Tiha dolina 5
Tiha dolina 6
Tiha dolina 7
Tiha dolina 8
Tiha dolina 9
Tiha dolina 10
Tiha dolina 11
Mala planina 1
Mala planina 2
Mala planina 3
Mala planina 4

Letuš 1
Letuš 2
Letuš 3
Letuš 4
Letuš 5
Črni graben 1
Črni graben 2
Črni graben 3
Črni graben 4

Veniše 1
Veniše 2
Veniše 3

* lokacijo prekriva snežna odeja
** del lokacije prekrit s popadanimi drevesi, sama točka nedostopna

+/ : vrednosti pri vseh obravnavanih sestavinah okolja v zbirnem zapisniku se gibljejo v razredih od Ni
sprememb do Opazne spremembe.
-/ : vsaj ena vrednost pri obravnavanih sestavinah okolja v zbirnem zapisniku se nahaja v razredu Zelo opazne
spremembe ali Izstopajoče opazne spremembe.
/+: vrednosti pri vseh obravnavanih sestavinah okolja v zbirnem zapisniku se gibljejo v razredih Ni sprememb
ali Komaj opazne spremembe.
/-: vsaj ena vrednost pri obravnavanih sestavinah okolja v zbirnem zapisniku se nahaja v razredih od Opazne
spremembe do Izstopajoče opazne spremembe.

Razberemo lahko, kako velike spremembe je tekmovanje povzročilo, pri čemer je moč
zaznati zgolj lokacije z največjimi spremembami. Poleg tega so iz tabele razvidne tudi
regeneracijske sposobnosti okolja in hitrost morebitnega okrevanja najbolj spremenjenih
lokacij. Splošna značilnost vseh obravnavanih tekmovalnih območij je majhno število zelo
opaznih sprememb in nekoliko večje število opaznih sprememb takoj po tekmovanju, hkrati
pa tudi minimalno število lokacij z opaznimi sledmi v naslednjem vegetacijskem obdobju. V
danem primeru gre zgolj za dve lokaciji pri pregledu tekmovalnih območij 12 mesecev po
tekmovanju. Iz tega bi bilo moč sklepati, da sprememb, ki bi lahko prerasle v trajne
poškodbe, skoraj ni.
151

6.5 Predlogi za zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov
Parkirišča
V kolikor je možno, je priporočljivo zagotoviti utrjene parkirne površine. Obstoj ustrezne
parkirne površine mora biti eno od vodil pri izbiri tekmovalnega območja. Če se načrtuje
uporaba neutrjenih parkirnih površin, se je dobro posvetovati z domačini, ki najbolje poznajo
lokalne posebnosti (morebitno poplavljanje zemljišča, nosilnost tal).
Ciljni koridor
Pomembno je, da se koridor izogne zavarovanim vrstam rastlin, sadikam (mladikam),
zamočvirjenim površinam in vsem drugim območjem, kjer je prisotna določena občutljiva
sestavina okolja.
Mikrorelief
V primeru postavitve kontrolnih točk na območju z majhnimi relifnimi oblikami in/ali na
občutljivih tleh je pomembno, da so tekmovalci z različnimi progami čim bolj prostorsko
razpršeni med različne kontrolne točke po celotni površini takega območja. Na ta način se
lažje prepreči nastanek trajnejših sledi. Včasih je na majhne reliefne oblike vezan tudi
življenjski prostor ranljivih in zavarovanih vrst rastlin, na kar moramo biti dodatno pozorni.
Tla
Kadar mora večje število tekmovalcev prečkati strmo pobočje, je pomembno, da se proge
postavijo na način, da bodo čim bolj razpršeni. Tako je precej bolj verjetno, da se ne bo
izoblikovala močna sled preko pobočja. Ta lahko zaradi nezmožnosti okrevanja prsti (morda
je bila povsem odstranjena) postane žarišče erozije oziroma ostane tudi nadalje v uporabi kot
steza. Kadar je nagib pobočja zelo velik, je priporočljivo, da se tekmovalce usmeri na
morebitno stezo ali pot, ki vodi čez pobočje. Tako se lahko v celoti izognemo spremembam
tal in prsti.
Podobno velja v primeru postavitve kontrolnih točk med ozke skalne prehode. To je lokacija,
kjer prisotnost večjega števila tekmovalcev hitro pripelje do sprememb prsti in poškodb ali
uničenja rastlinstva, ki raste na tovrstnih, redko obiskanih lokacijah. Zato je bolje, da traser
postavi več kontrolnih točk na različnih lokacijah in posameznim kategorijam (progam)
dodeli različne kontrolne točke.
Primer slabo izbrane lokacije za kontrolno točko je bila lokacija Mala planina 2. Prestavitev
točke iz prehoda med kamnoma zgolj 2 m vstran bi verjetno zadostovala, da sploh ne bi
prišlo do opaznih sprememb.
Podrast in nizka vegetacija
V primeru tekmovanj z večjim številom tekmovalcev je koristno, da se izogibamo
področjem z gostejšo podrastjo. Marsikdaj namreč lahko predstavljajo zatočišče za živali.
Izogibanje strnjenim območjem podrasti je pomembno tudi v primeru organizacije
tekmovanj na višjih nadmorskih višinah, kjer je zelo verjetno, da bo okrevanje trajalo precej
dlje kot v nižjih legah.
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Zelo pomembno je, da se proge oziroma predvidene linije gibanja tekmovalcev izogibajo na
novo posajenim površinam in morebitnim znanim rastiščem zavarovanih rastlinskih vrst.
Ostala vegetacija
Priporočljivo je, da se traser pri zasnovi prog izogiba večjim zaraščenim površinam, saj te
pogosto predstavljajo zatočišče živalim tekmovalnega območja.
Močvirnata tla
V nekaterih državah (npr. Švica, Avstrija, Nemčija) se območja obširnejših občutljivih
močvirnatih predelov ne smejo kartirati, na nekatere vodne objekte, ki sicer so prikazani na
karti (določeni manjši vodotoki, izviri), pa se ne smejo postavljati kontrolne točke.
Mahovi in lišaji
V kolikor značaj tekmovalnega območja to dopušča, je priporočljivo, da traser ne postavlja
kontrolnih točk ob ali v območje, ki je strnjeno poraščeno z mahovi ali lišaji.
Živalstvo
Da bi se izognili naknadnim težavam, je potrebno pred začetkom organizacije tekmovanja
preveriti, ali je načrtovano tekmovalno območje uvrščeno med območja Natura 2000.
Dodatni vir koristnih informacij prestavljajo lokalne izpostave Zavoda za gozdove, revirni
gozdarji, lovci in drugi poznavalci območja.
Ljudje in dejavnosti v tekmovalnem območju
Potrebno se je zavedati, da v kolikor se tekmovanje ne organizira v domačem okolju, vedno
pomeni tujek v vsakdanjem življenju določenega območja. Zato je pomembno, da se takoj na
začetku naveže dobre stike z lokalno skupnostjo, posamezniki in interesnimi združenji, ki bi
se jih tekmovanje lahko dotikalo. Ob pravočasni navezavi stikov ostane dovolj časa, da se
organizator lažje prilagodi posebnostim lokalnega okolja.
Promet
Tekmovanja v orientacijskem teku pogosto potekajo v bolj odročnih območjih. Ker je za
Slovenijo značilna slabša povezanost takih območij z javnim potniškim prometom, je težko
izkoreniniti uporabo lastnih prevoznih sredstev. Izziva za bližnjo prihodnost predstavljata:
– večja zasedenost osebnih avtomobilov, kar bi bilo moč doseči z bolj pogosto uporabo
obveščevalnih forumov;
– organiziran avtobusni prevoz do tekmovalnega območja (cilja) v primeru večjih
mednarodnih tekmovanj.
Odpadki
Leta 2012 je v ciljnih prostorih že potekalo ločeno zbiranje odpadkov. V prihodnje bi bilo
potrebno proces ločevanja izpopolniti, da ne bi prihajalo do nastanka razmeroma velike
količine nesortiranih odpadkov. V primeru večjih tekmovanj mora obstajati oseba, ki bo
zadolžena zgolj za področje ravnanja z odpadki.
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7 ZAKLJUČEK
Orientacijski tek je v Sloveniji malo razširjena športna panoga. Kljub temu, da se
tekmovanja in treningi pretežno odvijajo v naravnem okolju, je vpliv na okolje zaradi
majhnega števila tekmovalcev skoraj zanemarljiv. Izjemo predstavljajo večja mednarodna
tekmovanja, ki se jih je v zadnjih letih udeležilo tudi do 1700 tekmovalcev.
Neposredni vpliv na okolje je sicer kratkotrajen, vendar ob tolikšnem številu tekmovalcev in
morebitni občutljivosti pokrajinotvornih sestavin (sestavin okolja), že lahko pride do
njihovih sprememb.
Po eni strani prihaja do neposrednega vpliva na tekmovalno področje, ki ga vršijo predvsem
tekmovalci med nastopom. Po drugi strani pa je prisoten tudi neposredni vpliv, ki je
posledica dejavnosti povezanih z izvedbo tekmovanja in izventekmovalnih dejavnosti
tekmovalcev.
Zaradi neposrednega vpliva prihaja do poškodb vegetacije in tal (in nadalje tudi prsti), ter
motenja živali (predvsem velikih sesalcev in gnezdečih ptic). Motene so lahko vsakodnevne
dejavnosti in ljudje v tekmovalnem območju. Obstaja celo možnost prenosa nalezljivih
bolezni ter širjenja neavtohtonih vrst v druge biogeografske regije preko čevljev
tekmovalcev.
Posredni vpliv nastaja zaradi dodatne porabe energije in povečanih emisij (promet,
nastanitev), povečane količine odpadkov in morebitne povečane porabe materialnih virov,
povezane s samo izvedbo tekmovanja.
Posamezni organizatorji večjih tekmovanj se s problematiko vpliva na okolje že intenzivno
ukvarjajo. V Skandinaviji marsikdaj že prevladujejo ukrepi za zmanjšanje posrednih vplivov,
nikakor pa ne gre zanemariti neposrednega vpliva. Da bi bilo mogoče načrtovati ukrepe za
omilitev ali preprečitev vpliva, je potrebno poznati njegove natančne vzroke in posledice.
Tudi temu je služil monitoring vpliva tekmovanja OO.Cup 2007 na okolje.
Tekmovanje je potekalo pet zaporednih dni julija 2007 na območju Velike planine in treh
ločenih območij v Zgornje Savinjski dolini. Privabilo je preko 1600 tekmovalcev iz celega
sveta.
Glede na precejšnjo prostorsko ločenost posameznih tekmovalnih območij bi se dalo
predvidevati, da gre za območja s popolnoma različnimi družbeno in fizično geografskimi
značilnostmi. Podrobni terenski pregled, kakor tudi študij obstoječih podatkov in literature,
je pokazal, da temu v ni tako. Z izjemo tekmovalnega območja Veniše (gozdni greben med
Zadrečko dolino in Zgornjo Savinjsko dolino) vsa ostala območja ležijo na karbonatnih
kamninah. Zaradi slabo propustnih prsti in matične podlage so površinski vodotoki in
močvirnata območja prisotni zgolj na tekmovalnem območju Veniše. Pretežno gozdnata
tekmovalna območja v večini primerov zaznamuje razmeroma intenzivno gospodarjenje z
gozdom. Posebnost predstavlja območje Velike planine, kjer je prav v poletnem času
pomembno pašništvo.
Po pregledu obstoječih podatkov (pedološka karta, geološka karta, vegetacijska karta
gozdnih združb, ustrezna spremljevalna literatura, dosedanje raziskave vpliva na okolje) sem
se odločil za podrobnejše spremljanje sprememb tal (prsti, v kolikor ni šlo za površinsko
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spremembo), mahov in lišajev, podrasti (zeliščna in grmovna plast) ter ostale vegetacije
(drevesna plast).
Vsaka od izbranih opazovanih lokacij je bila usmerjena k opazovanju vpliva na določeno
sestavino okolja. Izhodiščno stanje je bilo preverjeno tik pred tekmovanjem, spremembe
posameznih sestavin okolja pa takoj po tekmovanju in nato še 5 x vse do enega leta po
tekmovanju. Na dveh lokacijah, kjer so bile spremembe dobro vidne tudi v naslednji
vegetacijski dobi, je bilo stanje preverjeno tudi dve leti po tekmovanju.
Glavni uporabljeni metodi sta bili fotografska in opisna. Za vsako opazovano sestavino
okolja je bil oblikovan podroben način razvrščanja sprememb v razrede. Na posameznih
lokacijah je bilo opazovanje osredotočeno na opazovanje tistih delov lokacije, kjer so bile
posamezne sestavine okolja najbolj spremenjene.
Pokazalo se je, da je do najmanjših sprememb prišlo pri drevesni plasti (ostala vegetacija),
kjer so bile polomljene le posamezne suhe veje. Spremembe zato niso vplivale niti na
posamezna drevesa, še manj pa širše.
Spremembe mahov in lišajev so bile prostorsko in površinsko zelo omejene. Zaplate mahu
so bile poškodovane ali povsem odstranjene z manjših kamnov, poredko s podrtih dreves in
občasno s strnjeno poraščenih tal. Na morebitno poškodbo ali odstranitev mahu s podlage je
zelo vplivala njegova nasičenost z vodo, kakor tudi velikost in izpostavljenost preraščene
podlage. Okrevanje mahu se je izkazalo za zelo počasno. V prvi fazi obnove rastišča je mah
ponekod nadomestila trava.
Podrast je izjemno učinkovita zaščitna plast pred spremembami tal. Kljub temu da je bila v
nekaterih primerih popolnoma poteptana, je v naslednji vegetacijski dobi popolnoma
okrevala. Izjemo je predstavljala podrast na območju daljše izoblikovane sledi na Veliki
planini. Plitva prst je bila ponekod popolnoma odstranjena z matične podlage, kar je v
povezavi z že tako slabimi pogoji za rast povzročilo vidnost sledi tudi po 2 letih. Kljub temu
se dolgotrajnega okrevanja ne da pripisati zgolj vplivu tekmovanja, saj so se po sledi že po
enem letu začele gibati krave na paši.
Tudi podrast na močvirnatih tleh je okrevala najkasneje v enem letu. Okrevanje je bilo
počasnejše, v kolikor je bila lokacija dalj časa pod vodo.
Spremembe tal so bile številne, vendar omejene na majhne površine. V nekaterih primerih so
pripeljale do poškodb prsti in posledično erozije.
Obseg sprememb je bil odvisen od tipa in globine prsti, nasičenosti prsti z vodo, matične
podlage, nagiba tal in števila tekmovalcev (avtomobilov v primeru parkirišča), ki so se gibali
preko določene lokacije. Stopnja nasičenosti z vodo je odvisna od vremenskih razmer pred in
med tekmovanjem, zato je količino padavin prav tako moč šteti kot pomemben dejavnik za
nastanek sprememb tal.
Tla travnatih površin, ki so bile uporabljene za parkiranje vozil tekmovalcev, so doživela le
majhne spremembe. Izjemo je predstavljala ena na novo izoblikovana kolesnica dolga
približno 2 m.
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Skozi ciljni koridor se gibljejo vsi tekmovalci, zato bi bilo moč pričakovati, da bodo tu
spremembe tal zelo opazne. Zaradi majhne nasičenosti prsti z vodo in nadpovprečne
namočenosti v mesecu po tekmovanju so se že tako majhne spremembe izkazale tudi za zelo
kratkotrajne. V primeru zadnjega tekmovalnega dne je koridor potekal preko območja s
slabo prepustnimi prstmi, vendar je kljub močnemu deževju, zaradi zadostnega nagiba tal,
voda odtekala kar površinsko. Zato so bile tudi v tem primeru spremembe majhne.
Poseben primer so spremembe tal na območju majhnih reliefnih oblik. Ponavadi je po
prečkanju določenega števila tekmovalcev prišlo do glajenja ostrih prehodov v pobočje,
čemur je sledilo drsenje prsti po strmem pobočju. V procesu okrevanja je padavinska voda
dodatno zgladila prehode, jeseni pa je padajoče listje zaščitilo poškodovana tla.
Do največjih poškodb prsti je prišlo, ko lokacije ni preraščala podrast, nagib tal je bil
izjemno velik, tekmovalci pa med gibanjem niso bili dovolj razpršeni. V takem primeru je
bila ponekod prst odstranjena do matične podlage, okrevanje pa izjemno počasno. Po
določenem času so sledi začele uporabljati tudi živali, kar je še dodatno upočasnilo
okrevanje.
Pri obravnavi vpliva tekmovanja na pašništvo se je pokazalo, da dejavnosti lahko potekata
vzporedno, potrebno pa se je držati določenih zahtev (na primer da ima živina ves čas prost
dostop do vode). Pokazalo se je, da je bila bojazen pašne skupnosti o uničevanju pašniških
površin povsem odveč. Tudi sledi, ki so nastale v travi, v večini primerov po enem mesecu
niso bile več opazne. Res pa je, da je na hitro okrevanje vplivala zadostna namočenost po
tekmovanju.
Pomembno je omeniti tudi povečan promet, kot posledico tekmovanja. Osebni avtomobili so
bili tudi v tem primeru prevladujoče prevozno sredstvo. 407 uporabljenih motornih vozil je
bilo primerljivo ali manjše od števila v istem času zabeleženih vozil na nekaterih lokacijah
Triglavskega narodnega parka (Mencinger, Šolar, 2007). Povprečna zasedenost vozil je bila
nekoliko višja, kot je bila v primeru doline Vrat (Pirc, 2007), kar je verjetno pogojeno z
visokim deležem tujih udeležencev tekmovanja.
Na koncu sta bili na podlagi razvrščanja lokacij v posamezne razrede glede na obseg
sprememb oblikovani tabeli, ki sta pokazali trend obstojnosti in opaznosti sledi v obdobju
monitoringa.
Predvsem za tekmovalno območje Tiha dolina na Veliki planini, za katero je na voljo dovolj
opazovanih lokacij, se dobro vidi prvi upad sledi po 3 mesecih (predhodni sneg, poležana
podrast in naslednji po 9 mesecih od tekmovanja, ko je nastopilo že novo vegetacijsko
obdobje).
Tudi po najbolj ostrem kriteriju, ko je bilo moč trditi, da na nobeni sestavini okolja določene
lokacije ni več vidnih sprememb, je v enem letu popolnoma okrevalo 15 od 27 lokacij. V
kolikor se je upoštevalo tudi oceno Komaj opazne spremembe, je bilo moč govoriti o
popolnem okrevanju na 23 od 27 lokacij.
Ob upoštevanju kriterijev, ki so se približali opazovanju lokacije s strani naključnega
opazovalca (opaznost sledi), je v enem letu popolnoma okrevalo kar 25 od 27 lokacij.
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Na podlagi tega je moč potrditi delovno hipotezo, saj so bile spremembe, ki jih je
povzročilo tekmovanje v orientacijskem teku, v večini primerov le kratkotrajne
narave.
Da bi lahko potrdil, da se je morebitna spremenjena opazovana lokacija, povrnila v
izhodiščno stanje, morebitne manjše nepovratne spremembe pa ne bodo imele
bistvenega vpliva na lokalni ekosistem, še manj pa širše, je potrebno
Za večino opazovanih lokacij, se ob upoštevanju uporabljenih metod da potrditi tudi, da se
je morebitna spremenjena opazovana lokacija, povrnila v izhodiščno stanje. Da bi to
lahko trdil še z večjo gotovostjo, bi moral zelo natančno poznati (popisati) izhodiščno stanje
posamezne sestavine okolja.
Površinski obseg poškodb je bil v primeru skoraj vseh lokacij zelo majhen. Na podlagi
primerjav fotografij in zapisnikov opazovanih lokacij ni bilo moč zaznati bistvenih
sprememb med izhodiščnim stanjem in stanjem po enem letu od tekmovanja. Moč je
govoriti le o poškodbah ne pa uničenju posameznih rastišč na opazovanih lokacijah. Zato
predpostavljam, da morebitne manjše nepovratne spremembe niso imele bistvenega
vpliva na lokalni ekosistem, še manj pa širše.
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8 SUMMARY
Orienteering is not a particularly popular sports discipline in Slovenia. Due to the small
number of competitors, its potential impact on the environment is largely negligible. The
only exception are major international competitions, which in recent years had up to 1,700
competitors.
Although direct impact of orienteering activities is mostly brief such a large number of
competitors may affect certain segments of the environment, especially those that are more
sensitive and may sustain a certain degree of damage.
On the one hand, there is direct impact on the location in which the competition is held,
which is caused primarily by the competitors. On the other hand, there is also the impact of
activities related to the organization of such a competition as well as activities that
accompany the competition.
In order to be able to design measures that would mitigate or prevent the impact of the
competition on the environment it is imperative to know its exact causes and consequences.
This was one of the main reasons for the monitoring of the impact of the OO.Cup
International Competition on the environment.
Taking place on five consecutive days in July 2007, the competition with over 1,600
participants was held in Velika Planina and in three separate locations in the Upper Savinja
Valley. Apart from the competition area in Veniše, all others are situated on carbonate rocks.
Mostly covered with forest, these areas are characterized by relatively intense forest
management. The mountain of Velika Planina is also known for its summer pastures.
The monitoring focused on the damage to soil, mosses and lichens, undergrowth and the rest
of vegetation as a special class. While their initial status was verified prior to the competition
the changes in individual segments of the environment were examined immediately
afterwards, and then five more times, all within one year’s period after the competition. At
two locations, where changes were still visible in the next growing season, the existing
situation was examined two years after the event as well.
The principal methods employed in the study were the photographic and the descriptive
method. A detailed classification of changes into 5 classes was developed for each of the
monitored segments of the environment. At each location, the monitoring focused on the part
where the individual segments of the environment were most affected.
According to the study, the smallest changes occurred in trees. Some of their dried-up
branches had been broken during the course of the competition.
The changes in mosses and lichen were quite limited in space and confined only to the small
areas. Patches of moss had been damaged or completely removed from smaller stones,
occasionally from the ground, and rarely from fallen trees. Any damage in mosses, and their
removal from the moss base, depended on the degree of their saturation with water, as well
as the size and exposure of the moss base. The recovery of mosses was very slow, and in the
first phase of the renewal of its habitat the moss was replaced by grass in some areas.
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Undergrowth is an extremely good protection against changes in the soil. Although
completely trampled on in some areas it fully recovered in the following growing season. An
exception was the undergrowth on one of the monitored locations in Velika Planina. The
shallow soil had been completely removed from its basis, which, in conjunction with the
already poor growing conditions, caused the trail to be visible even after two years.
However, the long recovery period cannot be attributed only to the impact of the competition
since cows started to graze along the trail the following year.
The undergrowth growing on swampy ground made full recovery within one year at the
latest. When the area had been under water for a longer period the recovery was slower.
Although frequent, damage to the ground was very restricted. In some cases it led to soil
damage and erosion. The magnitude of changes depended on the type and depth of soil, its
saturation with water, bedrock, gradient of the ground, and the number of competitors
passing a given area. Since the saturation level of water depends upon the weather conditions
before and during the competition rainfall represents an important factor for the damages in
the soil.
With the exception of a newly-formed rut that measured approximately two meters, the
grassy parking areas suffered very little damage.
Since every competitor is directed to the marked funnel before crossing finish line it would
be expected that as a result, changes in the soil were very pronounced. However, since at the
time of the competition the saturation of soil with water was low, which was followed by
excessive saturation in the following month, the already insignificant changes proved to be
quite brief.
Soil changes in areas with small landforms represent a special case. After a certain number
of competitors, sharp transitions in the slope had usually become smoother, followed by the
sliding of the soil down the steep slope. During the recovery period, rainwater additionally
smoothed these transitions. In the fall, the falling leaves protected the damaged ground.
The largest damage to the soil occurred in areas with no undergrowth and with an extremely
steep gradient, in which competitors were not sufficiently dispersed. In such cases, the soil
was separated from the bedrock, resulting in slow recovery. After a certain period, such trails
started to be used by animals, which further prolonged the recovery period.
Based on the classification of locations in classes according to the extent of changes caused
by the competition, two tables were designed to show the trend of permanence and
noticeability of the trail during the monitoring period. Even according to the most stringent
criterion, according to which a segment of the environment in a specific location no longer
exhibited any visible changes, 15 of the 27 locations fully recovered within the period of one
year. When taking into consideration the assessment that the resulting changes in the
environment were very subtle and hardly noticeable, it may be argued that 23 of the 27 sites
made a full recovery.
Taking into account the criteria employed when the area was examined by a random
observer (the noticeability of the trail), as many as 25 of the 27 locations completely
recovered within the period of one year.
Based on these findings it is possible to conclude that in most cases, the changes caused by
the orienteering competition were short-lived.
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11 PRILOGE
11.1 Zapisnik (terenski)

OO.cup 2007 (opazovanje vplivov orientacijskega teka na okolje)
Zapisnik
Dan, ura:
Zapisal:
Vreme:
Lokacija (zaporedna številka, geografska lokacija):
Fotografija št. (opombe):
Opažanja pred tekmovanjem:
Opažanja po tekmovanju:
spremembe
Ni poškodb

Komaj
opazne
poškodbe

Opazne
poškodbe

Zelo
opazne
poškodbe

Izstopajoča
opazna
poškodba

tal
mahov in lišajev
podrasti in
vegetacije

nizke

ostale vegetacije

Opombe k stanju po tekmovanju:
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11.2 Zbirni zapisnik

OO.cup 2007 (opazovanje vplivov orientacijskega teka na okolje)
Zbirni zapisnik

Lokacija (zaporedna številka, območje, Gauss-Krügerjeve in geografske koordinate):
lokacija

Y (Bessel)

X (Bessel)

Φ (WGS84)

λ (WGS84)

Opažanja pred tekmovanjem:
Dan, ura:
Vreme:
Opažanja po tekmovanju (preko lokacije se je gibalo vsaj tekmovalcev)
spremembe

po tekmi

1 mesec po
tekmi

3 mesece po
tekmi

6 mesecev
po tekmi

9 mesecev
po tekmi

12 mesecev
po tekmi

tal
mahov in lišajev
podrasti in nizke vegetacije

ostale vegetacije

Opombe k stanju po tekmovanju:
Dan, ura:
Vreme:
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11.3 Karta za orientacijski tek Tiha dolina z označenimi opazovanimi lokacijami

11.4 Karta za orientacijski tek Mala planina z označenimi opazovanimi lokacijami
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11.5 Karta za orientacijski tek Letuš z označenimi opazovanimi lokacijami
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11.6 Karta za orientacijski tek Črni graben z označenimi opazovanimi lokacijami

177

11.7 Karta za orientacijski tek Veniše z označenimi opazovanimi lokacijami
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