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OKOLJSKI IN RAZVOJNI VIDIKI OBMOČJA KARAVANK
Izvleček
V diplomskem delu so predstavljene naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti
obravnavanega območja. V nadaljevanju sledi kratek prikaz okoljevarstvenih problemov na
območju Karavank, ki se dotakne preteklega razvoja (rudarstvo, industrija) in trenutnih
pritiskov (promet, planinske koče) na okolje. Sledi prikaz zavarovanih območij in projektov
varstva naravne in kulturne dediščine na obravnavanem območju. V nadaljevanju smo z
določitvijo glavnih pokrajinskoekololoških dejavnikov izvedli pokrajinskoekološko členitev
obravnavanega območja. Rezultat členitve so pokrajinskoekološki tipi in pokrajinskoekološke
enote, ki smo jih prikazali tudi na karti. Pokrajinskoekološke enote smo nato okoljsko in
razvojno vrednotili. Izbrali smo kriterije za vrednotenje pokrajinskoekoloških enot z
okoljskega in razvojnega vidika. Rezultate okoljskega in razvojnega vrednotenja smo
prikazali tudi na karti pokrajinskoekoloških enot. V Zahodnih Karavankah izstopa
pokrajinskoekološka enota Zgornjesavska dolina z visoko oceno razvojnega vrednotenja, ki je
precej višja od ocene okoljskega vrednotenja. Oceni okoljskega in razvojnega vrednotenja sta
v ravnovesju pri pokrajinskoekoloških enotah dolina Mošenika Tržiške Bistrice in Lomščice
ter v dolini Kokre in Jezernice. Pri ostalih pokrajinskoekoloških enotah je v ospredju okoljski
vidik. Pri pokrajinskoekoloških enotah Vzhodnih Karavank je pri vseh enotah v ospredju
okoljski vidik.
Ključne besede: regionalna geografija, pokrajinskoekolška členitev, okoljsko in razvojno
vrednotenje, Karavanke
THE ENVIRONMENTAL AND DEVELOPMENTAL ASPECTS OF THE AREA OF
KARAVANKE
Abstract
In the degree we`ve presented the sociogeographical and the geoecological characteristics of
the treated area. Further on we`ll see a short demonstration of environmental problems in the
Karavanke region, as well as the past development (minery, industry) and the current
pressures (traffic, mountain lodges) on the environment. What follows is a demonstration of
insured areas and projects of protection of natural and cultural heritage on the treated area.
Continuing on we`ve done the landscape-ecological methodology with designation of the
main landscape-ecological factors. The result of this methodology are the landscapeecological types and landscape-ecological units, which we have also shown on the map.
Further on we`ve chosen the criteria’s from environmental and developmental aspect. This
results of the assessment we`ve also shown on the map of landscape-ecological units. In the
West area of the Karavanke we can see that the landscape-ecological unit of Zgornjesavska
valley stands out with it`s high assessment of the developmental evaluation. This assessment
is considerably higher in comparison with the assessment of the ecological evaluation. Both
assessments, of the environmental and the developmental evaluation, are in balance in the
landscape-ecological units of the Mošenika valley, Tržiške Bistrice and Lomščice and in the
Kokra valley and Jezernice. We can see that with the rest of the landscape-ecological units the
aspect that stands out the most is the environmental aspect. Regarding the landscapeecological units of the East area of the Karavanke, they all have in top priority the
environmental aspect.
Key words: regional geography, landscape-ecological methodology, ecological and
developmental evaluation, area of the Karavanke
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1. UVOD
Za slovenske Alpe velja, da se je v zadnjih nekaj desetletjih bistveno spremenil osnovni
vzorec pokrajinske rabe. Spremenile so se tradicionalne oblike pokrajinske rabe, kar zlasti
velja za kmetijstvo, hkrati so se pojavile nove, npr. turistično–rekreativne dejavnosti.
Okoljske posledice spremenjenega pokrajinskega vzorca rabe v slovenskih Alpah so
večplastne, praviloma pa negativne oziroma nesonaravne. Spremenjena pokrajinska raba je
hkrati povečala pokrajinsko ranljivost, pa tudi porabo naravnih virov. Sočasno potekajoči
proces izseljevanja in zaraščanja visokogorske kulturne pokrajine zato ne more vzpostaviti
pokrajinsko ekološko ravnovesnega stanja. Ker je ogrožena tako biotska kot pokrajinska
sestava, niso zagotovljeni osnovni pogoji za trajnostni sonaravni razvoj, ki vključuje tudi
mrežo zavarovanih območij. Ker tudi pri nas še niso ovrednotene netržne funkcije alpskega
ekosistema in v njegovem okviru še posebej netržne (okoljske, kulturne) in vodnooskrbne
funkcije, prihaja do nespoštovanja varstvenih režimov in netrajnostno zasnovanih dejavnosti
(Plut, 1999).
V gorskem svetu je vplivov na okolje sorazmerno malo, povzročajo pa jih predvsem promet,
turizem in rekreacija. Kljub temu pa omenjene dejavnosti že marsikje ogrožajo občutljive
gorske ekosisteme.
Mnogo bolj številni in obsežni pa so vplivi v dolinskem svetu (kmetijstvo, poselitev,
industrija, promet, turizem in rekreacija). Na območju Karavank so najbolj degradirana
območja posledica rudarske in industrijske dejavnosti, ki so predvsem na območju Jesenic in
Mežiške doline.
Z vidika varstva okolja in narave ter pritiskov na alpske ekosisteme je manjša gostota
prebivalstva kazalec nekoliko manjših obremenitev. Število prebivalcev se je povečalo v
dolinah in kotlinah, hkrati pa zmanjšalo v višjem svetu, ki obsega večino površja slovenskih
Alp (Plut, 1999).
V zadnjih nekaj desetletjih se je socialno-ekonomska sestava prebivalstva v alpskem svetu
popolnoma spremenila. Z odročnejših območij se je mlado prebivalstvo odselilo, prišlo je do
upadanja števila prebivalstva in do močnega poslabšanja njegove starostne sestave.
Ekonomska neodvisnost od kmetijske dejavnosti na eni ter ostarela sestava prebivalstva na
drugi strani sta vodili v opuščanje kmetijske dejavnosti in zaraščanju obsežnih površin, s
čimer je izginjala tudi tradicionalna kulturna pokrajina (Ferreira, 2005).
Kmetijstvo in gozdarstvo sta prostorsko še vedno najpomembnejši dejavnosti, že nekaj časa
pa nimata več odločujoče vloge v gospodarskem razvoju , saj sta podeželje in njegov razvoj
vse bolj odvisna od bližnjega urbanega – zaposlitvenega jedra (Ferreira, 2005).
1.1. NAMEN
V diplomskem delu obravnavamo območje Karavank. Glavni namen diplomskega dela je
okoljsko in razvojno vrednotenje obravnavanega območja. Rezultat vrednotenja predstavlja
ocena okoljskega in razvojnega vidika območja Karavank. Da pa ne bi podali zgolj oceno za
Karavanke kot celoto, smo izvedli pokrajinskoekološko členitev in določili
pokrajinskoekološke enote ter podali oceno vrednotenja za vsako pokrajinskoekološko enoto
posebej.
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1.2. CILJI
Glavni cilji diplomskega dela so:
- predstavitev glavnih naravnogeografskih značilnosti obravnavanega območja,
- predstavitev glavnih družbenogeografskih značilnosti obravnavanega območja,
- predstavitev okoljevarstvenih in razvojnih problemov obravnavanega območja,
- pregled zakonodaje, programov in dokumentov s področja varstva naravnega okolja in
zavarovanih območij v Karavankah,
- pokrajinskoekološka
členitev
obravnavanega
območja
ter
določitev
pokrajinskoekoloških enot,
- okoljsko in razvojno vrednotenje pokrajinskoekoloških enot.
1.3. DELOVNE HIPOTEZE
Pri postavitvi delovnih hipotez smo izhajali iz namena diplomskega dela, ki je okoljsko in
razvojno vrednotenje Karavank. Postavili smo 2 hipotezi:
- Zaradi hribovitega in goratega značaja obravnavanega območja ima okoljski pomen
večjo težo od razvojnega pri okoljskem in razvojnem vrednotenju Zahodnih in
Vzhodnih Karavank kot celote.
- V dolinah, kjer je koncentracija naselij, poselitve, dejavnosti in infrastrukture največja
ima razvojni vidik večji pomen od okoljskega.
1.4. METODOLOGIJA
Analiza literature je prvi predpogoj za poznavanje študijskega območja. Pri tem smo se oprli
na različne vire, ki se nanašajo na obravnavano območje. Za namen okoljskega in razvojnega
vrednotenja obravnavanega območja so bili še posebej pomembni naslednji podatki:
- demografski: podatki o številu in sestavi prebivalstva v različnih časovnih obdobjih,
- podatki o delovno aktivnem prebivalstvu: delovno aktivno prebivalstvo po sektorjih
zaposlenosti,
- prometni: podatki o prometnih obremenitvah,
- turistični: podatki o turističnih zmogljivostih in prometu,
- podatki o naravovarstvenih območjih: podatki o zavarovanih območjih in območjih
Nature 2000.
Pogoj za izvedbo zastavljenih ciljev je vsekakor predstavljala uporaba sistema GIS. GIS tako
v diplomskem delu predstavlja enega od osnovnih orodij pri zbiranju, analizi in obdelavi
podatkov ter pri prikazu rezultatov, ključno vlogo pa ima uporaba omenjenega orodja pri
izvedbi pokrajinskoekološke členitve.
Pri izdelavi diplomske naloge smo večino časa namenili študiju različne literature ter delu z
GIS orodji. Za nekatere podatke pri planinskih postojankah pa smo opravili razgovore preko
telefona.
Poznavanje naravnogeografskih značilnosti območja je pomembno z vidika izvedbe
pokrajinskoekološke členitve. Pri predstavitvi naravnogeografskih značilnosti je potrebno
ugotoviti kateri so dominantni naravnogeografski dejavniki, se pravi kateri naravnogeografski
dejavniki so tisti, ki v največji meri določajo rabo v prostoru. Te dejavnike smo uporabili pri
pokrajinskoekološki členitvi.
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Predstavitev družbenogeografskih značilnosti je pomembna z vidika izbora kriterijev za
okoljsko in razvojno vrednotenje območja. Spoznati je potrebno vrste pritiskov na okolje, ki
so prisotni na obravnavanem območju ter dejavnosti na katerih sloni razvoj proučevanega
območja. Pri okoljskem in razvojnem vrednotenju pa je potrebno izbrati kriterije s pomočjo
katerih se lahko vrednotijo pritiski na okolje in razvoj območja.
Pri pokrajinskoekološki členitvi smo se delno zgledovali po Ferreirovi (2005), ki je v svoji
doktorski disertaciji Vloga gozda v trajnostno-sonaravnem razvoju Zgornje Gorenjske izvedla
pokrajinskoekološko členitev Zgornje Gorenjske. Njeno proučevano območje se delno
prekriva z našim in zato smo pri naši členitvi obravnavanega območja uporabili njene
dominantne pokrajinskoekološke dejavnike.
Obravnavano območje smo zaradi delitve na dva prostorsko ločena dela – Zahodne in
Vzhodne Karavanke, pri kartografskem prikazu prikazovali ločeno.
Pri delu z obravnavanim območjem v sistemu GIS smo že v začetku naleteli na težavo.
Problem predstavlja dejstvo, da ne obstaja podatek območja Karavank, kot je to npr. za
občine. Tako smo v GIS orodju Idrisi32 na karti Slovenije opravili digitalizacijo območja
Karavank. Se pravi, da smo poskušali biti pri digitalizaciji čimbolj natančni. Ker pa je
nemogoče, da bi izvedli digitalizacijo brez napake, meje območja niso povsem natančne.
Na tem mestu lahko opozorimo tudi na napako v delu Slovenija: pokrajine in ljudje (1999). V
delu je uporabljena t.i. nova regionalizacija geografov Geografskega inštituta ZRC SAZU, ki
smo jo v diplomskem delu tudi sami uporabili. Napaka je pri mezoregiji Zahodne Karavanke,
kjer je sicer pravilen opis meja regije, vendar pa je na kartografski podobi območja napaka,
saj je območje Dobrče uvrščeno pod Zahodne Karavanke, po regionalizaciji pa spada v
mezoregijo Kamniško – Savinjske Alpe.
1.4.1. Pokrajinskoekološki metodološki pristop
Ferreira (2005) kot predpogoj za skladnejši regionalni razvoj izpostavlja sonaravno zasnovane
prostorske enote. Na gorskem območju je potreba po členitvi prostora kot osnovi za
usmerjanje njegovega razvoja še toliko večja, saj zanj veljajo posebne ekosistemske in
socialne razmere, kar pomeni, da preprost prenos državnih ali celo mednarodnih ciljev na to
območje ni vedno mogoč.
Za pokrajinskoekološki metodološki pristop je značilno, da daje poudarek celostnemu
vrednotenju pokrajinskoekoloških elementov ter njihovim medsebojnim zvezam oziroma
pokrajinskoekološki strukturi z vidika pogojev za življenje ali za pokrajinsko rabo (Ferreira,
2005).
Ker upošteva zelo širok spekter dejavnikov in njihovih medsebojnih odnosov, se kljub temu,
da je veda manj analitična, bolj približa realnosti v vsej svoji kompleksnosti. Kljub temu pa
pokrajinska ekologija nima enotne, vnaprej predpisane metode, ki bi se jo dalo preprosto
uporabiti za različne aplikativne namene. Vsaka naloga oziroma področje raziskave zahteva
prilagoditev metode, prav tako pa se mora metoda prilagoditi natančnosti podatkov oziroma
prostorski ravni, na kateri poteka raziskava (Ferreira, 2005).
Osnovo v pokrajinski ekologiji predstavlja pokrajinska enota, ki je ekološko homogeni del
pokrajine v določenem merilu. Pri tem je ključnega pomena, da se ugotovi, kateri dejavniki so
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v pokrajini dominantni (nosilni, razločevalni, determinantni, diferencijski, najbolj jasni…),
torej tisti, ki odločilno vplivajo na druge pokrajinske dejavnike ter dejavnosti in imajo hkrati
kartografsko uporabnost. Zato je pokrajinskoekološka členitev pokrajine na manjše, bolj ali
manj homogene pokrajinskoekološke enote najpomembnejši in najzahtevnejši del
pokrajinskoekološkega raziskovanja.
V diplomskem delu bomo pokrajinskoekološki metodološki pristop uporabili za členitev
obravnavanega območja na pokrajinskoekološke tipe in enote, za katere bomo izvedli
okoljsko in razvojno vrednotenje (Slika 1).
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Slika 1: Prilagojen pokrajinskoekološki metodološki pristop

Kazalci za okoljsko
vrednotenje

POKRAJINSKOEKOLOŠKA
ČLENITEV:
- Osnovne značilnosti
pokrajinskoekoloških
tipov in enot

VREDNOTENJE
POKRAJINSKOEKOLOŠKIH
ENOT:
- Izbor kriterijev za okoljsko
vrednotenje PEE
- Izbor kriterijev za razvojno
vrednotenje PEE
- Rezultati vrednotenja

NARAVOVARSTVENA
OBMOČJA:
- Natura 2000
- Karavanke Natura 2000
- Mrežni model upravljanja
- Projekt Karavanke Future
- Naravni spomenik
Dovžanova soteska
- Krajinski park Topla

Kazalci za okoljsko in razvojno vrednotenje

Glavni kriterij
členitve

DRUŽBENOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI:
- Poselitev in naselja
- Gospodarske dejavnosti
- Raba tal

Kazalci za okoljsko
vrednotenje

FIZIČNOGEOGRAFSKE
ZNAČILNOSTI:
- Lega in meje
- Regionalizacije
- Kamninska podlaga
- Relief
- Vodne razmere
- Podnebne razmere
- Prst
- Vegetacija

OKOLJEVARSTVENI IN
RAZVOJNI PROBLEMI:
- Posledice rudarstva in
industrijske dejavnosti
- promet
- planinske postojanke
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKE
OBMOČJA

ZNAČILNOSTI

OBRAVNAVANEGA

2.1. LEGA IN MEJE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Karavanke so najdaljše slovensko gorovje. Njihova slemena z najvišjim vrhom Stolom (2236
m), se vlečejo 120 km daleč od Trbiža do Slovenj Gradca. Z Ziljskimi in Karnijskimi Alpami
tvorijo Dravsko gorsko skupino. Na zahodu loči Ziljica Karavanke od glavne verige
Karnijskih Alp, Zilja pa jih loči od Ziljskih Alp z Dobračem (Klinar, 1997).
Pri diplomskem delu smo uporabili t.i. novo regionalizacijo geografov Geografskega inštituta
ZRC SAZU. Po tej regionalizaciji Karavanke sodijo v makroregijo Alpski svet. Na ravni
mezoregij pa se delijo na Zahodne in Vzhodne Karavanke.
Zahodne Karavanke ležijo na skrajnem severozahodnem robu Slovenije in se raztezajo od
tromeje na Peči na zahodu do Jezerskega vrha na vzhodu, od koder se nadaljujejo na avstrijski
strani. Na severni strani jih omejuje dolina Zilje in Drave, na jugu pa gre meja iz
Gornjesavske doline po južni strani Begunjščice na Preval in po dolini Mošenika do sotočja z
Bistrico, naprej po dolini Lomščice čez Javorniški preval (1465 m), po Reki do Kokre in po
njej navzgor do sotočja z Jezernico in naprej na Jezerski vrh (Perko, Orožen Adamič, 1999).
V preteklih stoletjih je po najvišjih vrhovih Zahodnih Karavank tekla deželna meja med
Koroško in Kranjsko. Nanjo se je po 1. svetovni vojni naslonila meja med novo nastalima
državama Avstrijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je bila potrjena z
senženmersko mirovno pogodbo leta 1919 ter tako del slovenskega naroda pustila zunaj
matičnega ozemlja. Del Koroške, to je zgornjo dolino Kokre z Jezerskim, pa so priključili
Kraljevini Srbov, Hrvatom in Slovencev. Tudi po koroškem plebiscitu leta 1920 in po 2.
svetovni vojni se meja ni spremenila. Ponovno so jo potrdili leta 1955 z Avstrijsko državno
pogodbo. Državna meja deli Zahodne Kraravanke tako, da je severni del v Avstriji, južni pa v
Sloveniji (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Vzhodne Karavanke segajo od Olševe in Pece ob meji z Avstrijo na zahodu do porečja Pake
in Mislinje na vzhodu. Na jugu teče meja iz doline Bele v Avstriji čez Pavličevo sedlo ob
Ručniku in Jezeri do sotočja s Črno, ki dobi ime Savinja, po njej do Solčave, ob Klobaši čez
Spodnje Sleme med Olševo in Raduho v Bistro in po dolini Vrtačnikovega potoka. Naprej
poteka meja ob severnem vznožju Smrekovca prek Slemena po Velunji in Črnem potoku do
Pake in naprej čez Gornji Dolič v Mislinjsko dolino. Pred Slovenj Gradcem se meja usmeri
proti zahodu in ob Podgori, Podkraju in Mežici doseže državno mejo z Avstrijo. Vzhodno od
Pake se Karavanke kot sredogorje nadaljujejo v Paškem Kozjaku, Konjiški gori in Donački
gori ter Maclju, vendar je to že zunaj alpskega sveta (Perko, Orožen Adamič, 1999).
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2.2. REGIONALIZACIJE
Melik (1954) območje Zahodnih Karavank uvršča v makroregijo Slovenske Alpe. Na ravni
mezoregij pa je določil dve regiji: Kamniške Alpe in Vzhodne Karavanke ter Julijske Alpe z
Dolino. Kamniške Alpe in Vzhodne Karavanke je razdelil na mikroregije Spodnja in Zgornja
Dolina ter Blejsko-Radovljiška pokrajina, Kamniške Alpe in Vzhodne Karavanke pa na
Tržiško pokrajino in Kokrško dolino.
Območje Vzhodnih Karavank Melik (1954) uvršča v dve makroregiji: Slovenske Alpe in
Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino. Makroregijo Slovenske Alpe razdeli na naslednje
mezoregije na območju Vzhodnih Karavank: Zgornje Savinjsko, Gornjegrajska kotlinica,
Zgornja Mežiška dolina. Makroregijo Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino pa je
razdelil na dve mezoregiji: Pohorsko Podravje ter Savinjski predel z Zgornjim Sotelskim ter
bližnjimi deli Posavskega hribovja. Mezoregijo Pohorsko Podravje je razdelil na mikroregiji
Mežiška in Mislinjska dolina. Iz mezoregije Savinjski predel z Zgornjim Sotelskim ter
bližnjimi deli Posavskega hribovja pa je na območju Vzhodnih Karavank le mikroregija
Velenjska kotlina ali Šaleška dolina.
Ilešič (1958) v svoji regionalizaciji Zahodne Karavanke uvršča v makroregijo Alpske
pokrajine. Večji del Zahodnih Karavank uvršča v mezoregijo Zahodne Alpske pokrajine,
manjši pa v Vzhodne alpske pokrajine. Iz prve izdvaja regije Julijske Alpe z dolinskimi
mikroregijami ter Zahodne Karavanke. Znotraj regije Julijske Alpe z dolinskimi
mikroregijami pa izdvaja Jeseniško dolino (Zgornje Savska dolina). Iz mezoregije Vzhodne
Alpske pokrajine pa je na obravnavanem območju mikroregija Vzhodne Karavanke in
Kamniške Alpe z dolinskimi mikroregijami. Znotraj slednje pa izdvoji še regijo Jezersko.
Vzhodne Karavanke deli Ilešič na dve makroregiji: Alpske ter Predalpske pokrajine.
Makroregijo Alpske pokrajine na nižji stopnji predstavlja regija Vzhodne Karavanke in
Kamniške Alpe z dolinskimi mikroregijami. Makroregija Predalpske pokrajine pa se deli na
Vzhodne predalpske pokrajine ter na Severovzhodne predalpske pokrajine.Od Vzhodnih
predalpskih pokrajin je na obravnavanem območju le Savinjsko predgorje, ki sega z majhnim
delom na jug obravnavanega območja. Od Severovzhodnih predalpskih pokrajin pa je na
obravnavanem območju le Pohorsko Podravje z vmesnimi visokogorskimi mikroregijami. Od
teh pa je Ilešič izdvojil posebej še Uršljo goro (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Gams (1983) v svoji regionalizaciji uvršča celotne Zahodne Karavanke v makroregijo Alpe,
ter v mezoregijo Karavanke.
Zahodni del Vzhodnih Karavank je prav tako uvrščen v makroregijo Alpe in mezoregijo
Karavanke, vzhodni del pa je Ilešič uvrstil v makroregijo Predalpski svet in sicer v
mikroregije Velenjska kotlina, Vitanjske Karavanke ter Pohorsko Podravje (Perko, Orožen
Adamič, 1999).

14

2.3. KAMNINSKA PODLAGA
Poznavanje litološko-petrografske sestave je zelo pomembno, saj le-ta s svojimi značilnostmi
vpliva na možnosti za poselitev in izrabo zemljišč. V diplomskem delu smo ovrednotili
geološko podlago z vidika odpornosti kamnin proti preperevanju in eroziji. S pomočjo
literature (Gabrijelčič 1985; Stritar, 1990) smo za kamnino ali skupino kamnin analizirali
nagnjenost k preperevanju ter nato razvrstili kamnine v 5 razredov glede na odpornost, na
koncu pa smo ugotovitve prikazali tudi na karti.
2.3.1. GEOLOŠKA ZGRADBA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
V primerjavi s sosednjimi Julijskimi Alpami je kamninska zgradba Karavank veliko bolj
pestra. To velja še posebej za Vzhodne Karavanke, kjer poleg karbonatnih kamnin velik delež
zavzemajo tudi magmatske in metamorfne kamnine. Zaradi izredne pestrosti kamnin smo za
prikaz geoloških razmer vzeli karto iz Geografskega atlasa Slovenije (1998). V prilogi pa smo
podali bolj natančen opis geološke zgradbe, ki smo ga pridobili iz Osnovne geološke karte
SFRJ in tolmačev.
2.3.1.1. Zahodne Karavanke – geološka zgradba
V Zahodnih Karavankah ima daleč največji delež med kamninami apnenec. Nad Jesenicami,
na območju Planine pod Golico in Javorniškem rovtu je obsežno območje, kjer prevladujeta
peščenjak in konglomerat (Slika 2). Glinovec in meljevec sta zastopana na zahodnem delu
območja v pasu od tromeje proti vzhodu ter na območju Jezerskega. Dolomita je največ na
zahodnem delu območja med dolino Lomščice in Jezerskim. Skupina kamnin karbonatni
prod, grušč, til, konglomerat, breča, tilit se nahaja večinoma v Zgornjesavski dolini, v dolini
Završnice, na območju Zelenice ter na južnih pobočjih Košute.
Slika 2: Zahodne Karavanke – geološka zgradba

Vir: Geografski atlas
Slovenije, 1998
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2.3.1.2. Vzhodne Karavanke – geološka zgradba
V Vzhodnih Karavankah apnenec skupaj z dolomitom pokriva osrednji in severni del
območja, pojavljata pa se še na območju Olševe ter na vzhodnem delu območja, južno od
Mislinje (Slika 3). Glina in melj se pojavlja na vzhodnem robu območja kamor sega
Slovenjgraška kotlina. Peščenjak in konglomerat leži na vzhodu, zahodno od Slovenjgraške
kotline ter v pasu, ki se vleče od Savinje proti vzhodu. Glinovec in meljevec ležita v pasu od
Pavličevega sedla proti Olševi. Od Koprivne proti vzhodu do Velunje se vleče pas globočnin,
ki se pojavljajo še južno od Pece ter na območju Javorskega potoka. Predornin je manj,
pojavljajo se večinoma zahodno in južno od Pece. Metamorfne kamnine ležijo v pasu od
Koprivne proti vzhodu ter južno od Pece. Karbonatni prod, grušč, til, konglomerat, breča, tilit
se pojavljajo severno in južno od Olševe.
Slika 3: Vzhodne Karavanke - geološka zgradba

Vir: Geografski atlas
Slovenije, 1998

2.3.2. ODPORNOST KAMNIN GLEDE NA PREPEREVANJE IN EROZIJO
Peski in prodi pokrivajo ravninske dele rečnih dolin. Prodno-peščeni sedimenti so nevezani
ter imajo raznovrstne fizikalno mehanske lastnosti glede na zrnavost, obliko, velikost in
sestavo zrn. Prisotna je fluvialna erozija, izpiranje in izpodkopavanje obrežij. Na aluvialnih
ravnicah so pogosto prisotni hudourniški nanosi.
Proluvialne plasti so material, ki ga prinašajo hudourniki v dolino, sestavlja ga drobir in
preperina gorskih pobočij. Gre za stalno prisoten proces, ki ogroža posamezne dele kotlin in
dolin. Prisotna je močna erozija polvezanih in nevezanih nanosov. Vodotoki vrezujejo velike
in globoke jarke s strmimi do navpičnimi pobočji.
Plasti neogenih laporastih ali peščenih glin grade večje dele ozemlja v hribovitem obrobju
velikih nižin in manjših ali večjih kotlin. Gline se neenakomerno posedajo, drse po pobočjih
in so podvržena soliflukciji. Glinasta pobočja so polna starih in novih plazov, ker se gline
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zaradi poroznosti in hidroskopičnosti hitro napoje, s čimer se zmanjšuje kot notranjega trenja
in se pojavljajo plazovi že pri manjših naklonih (10°).
Peščenjaki in konglomerati so pogosti na ozemlju, zgrajenem iz flišnih, flišu podobnih in
vulkansko sedimentnih kamnin. Menjavajo se z laporjem, glinovci in apnenci in se med njimi
pojavljajo le na manjših površinah. Fizikalne lastnosti peščenjakov so odvisne od narave in
količine vrste veziva ter od velikosti zrn. Poroznost niha od zelo poroznih do neporoznih in
vododržnih. Razpadanje peščenjaka in konglomerata je mehanično v pretežno mladih in
poroznih kamninah. Posledica preperevanja je nagnjenost k eroziji, ki se kaže v obliki
globokih grap ali pobočij, pokritih z glinastim gruščem, ki napojen z vodo lahko zdrsne po
podlagi. Plazovi se pojavljajo, kjer mlajše plasti leže na vododržni starejši osnovi.
Tufi, tufiti in vulkanske breče so slabo vezane, nevezane ali vezane klastične kamnine.
Večinoma so neenakomerno vezane,. vezivo je droben vulkanski pepel. Ponavadi so tufi
plastoviti, lahko pa so tudi masivni. Velikost delcev je različna in neenakomerna. Tufi imajo
različno poroznost, na splošno so srednje vodoprepustne kamnine. Podvrženi so preperevanju
in imajo majhno trdnost. Ozemlja zgrajena iz tufov, so povečini stabilna, erozija se pojavlja
na pobočjih z naklonom nad 25° in izoblikuje globoke grape. Prisotno je pospešeno spiranjem
redkeje plazovi.
Apnenci sodijo med najbolj razširjene karbonatne kamnine. Vsi apnenci so trdno vezani.
Podvrženi so mehaničnemu preperevanju pod vplivom mraza in tvorijo melišča na pobočjih.
Zaradi številnih razpok je vodoprepustnost apnencev velika. Stabilnost terenov iz apnencev je
velika, plazovi so redki in se pojavljajo le apnencih z lečami in polami laporjev in glin in to
pri usekavanju ali obremenjevanju pobočij, kjer so plasti kamnine vzporedne s pobočji.
Geološke lastnosti dolomitov so odvisne od količine Mg CO3 v kamnini, od razpokanosti,
stopnje zakraselosti in razdrobljenosti. Osnovna lastnost naših dolomitov je njihova
neenakomerna podvrženost drobljenju. Dolomitni tereni so relativno stabilni tam, kjer so manj
podvrženi razpadanju.
Gabrijelčič (1985) med najbolj odporne kamnine proti preperevanju in eroziji uvršča
konglomerat in gnajs, med najmanj odporne pa glino (Preglednica 1).
Preglednica 1: Relativna odpornost kamnin proti preperevanju in eroziji
Vrsta kamnin
Odpornost kamnin
Vulkanske kamnine
Granit
Običajno odporen
Sedimentne kamnine Glina
Slaba odpornost, vendar oblikujejo vertikalne stene
Skrilavci
Običajno slaba odpornost
Apnenec
Slaba odpornost v vlažni, dobra v suhi klimi
Peščenjak
Dobra odpornost, če je zlepljen z dobrim vezivom
Prod
Srednje odporen
Konglomerat Zelo odporen
Metamorfne kamnine Gnajs
Običajno zelo odporen
Skrilavec
Običajno odporen
Vir: Gabrijelčič, 1985
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Po stopnji stabilnosti loči Gabrijelčič (1985) tri vrste terenov.
V prvi kategoriji so v glavnem stabilni tereni v naravnih pogojih in pod vplivom človekove
dejavnosti. V to kategorijo spadajo ozemlja, zgrajena iz kamnin, katerih petrografske,
fizikalno mehanske in ostale lastnosti se ne spreminjajo in v primerjavi z življenjsko dobo
objektov niso podvržena zunanjim vplivom. Stabilnost tal se ne poslabša niti ob človekovih
posegih. Kamnine, ki gradijo omenjena ozemlja so: apnenci in dolomiti, sveže magmatske
kamnine, prodišča in odpornejše vrste skrilavcev, aluvialne ravnine, rečne in jezerske terase.
V drugi kategoriji so naravno stabilna ozemlja, ki postanejo pod vplivom človekovih
posegov nestabilna. Bolj izražena in pogosta je erozija z vrezovanjem plitvih jarkov in
intenzivnim spiranjem. To so litološko heterogeni tereni, zgrajeni iz plastovitih raznovrstnih
kamnin z različnimi fizikalno mehanskimi lastnostmi. Ob posegih človeka postanejo ta
ozemlja nestabilna, kar je odvisno od lokalnih pogojev (položaj plasti glede na pobočja,
sposobnost odcejanja vode iz kamnin, odpornost proti preperevanju in eroziji). Sem spadajo
predvsem ozemlja, zgrajena iz flišnih oziroma flišu podobnih sedimentov, flišu podobnih
delno skrilavih kamnin mlajšega paleozoika, permskih peščenjakov in konglomerata iz
kristalastih skrilavcev z nižjo stopnjo metamorfoze.
V tretji kategoriji so pretežno nestabilni tereni v naravnih pogojih in pod vplivom
človekovih dejavnosti. Prisotni so procesi spiranja in odnašanja materiala s tekočimi vodami,
s podori, plazenjem – soliflukcijo in posebej s plazovi na pobočjih. Ti procesi potekajo v
naravnih pogojih in so posledica izrazitih in stalnih sprememb v sestavi kamnin. Omenjena
ozemlja sestavljajo neogeni sedimenti, ki jih sestavljajo gline, laporaste gline, laporji, peski in
prodi s pogostimi medsebojnimi prehodi, vulkanski sedimenti ter kamnine z izrazito
heterogeno sestavo.
Preglednica 2: Nosilnost tal glede na geolitološko podlago
Geolitološka podlaga
Nosilnost
gline in ilovice
majhna
nosilnost
oz.
stabilnost tal
nekarbonatne kamnine
srednja do majhna nosilnost
oz. stabilnost
mehke karbonatne kamnine srednja do majhna nosilnost
(laporji, peščenjaki)
trde karbonatne kamnine velika stabilnost tal, stabilna
(apnenci in dolomiti)
osnova
prod in pesek
Velika
nosilnost
oz.
stabilnost tal
Vir: Stritar, 1990

Opomba
pri večji vlagi
manjša
polzenje
tal,
plazovi
polzenje
tal,
plazovi
možni vdori vrtač,
podzemni svet

nosilnost
zemeljski
zemeljski
prevotljen

Stritar (1990) glede veliko nosilnost tal izpostavlja prod in pesek ter trde karbonatne kamnine,
glede na majhno nosilnost tal pa predvsem gline in ilovice (Preglednica 2).
Glede na odpornost kamnin proti preperevanju in eroziji smo kamnine razporedili v pet
razredov (Preglednica 3). Vsaki skupini smo dali vrednost od 1 do 5 glede odpornosti.
Skupina označena z 5 je glede preperevanja in erozije najbolj odporna, tista z vrednostjo 1 pa
najmanj.
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Preglednica 3: Odpornost kamnin glede na preperevanje in erozijo
Kamnina ali skupina kamnin
Odpornost proti preperevanju in eroziji
Melišče
1
Gline in ilovice
2
Peščenjak, konglomerat, prod, til, breča
3
Nekarbonatne kamnine
4
Trde karbonatne kamnine
5
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Vir:

-

-

-

-

-

Osnovna geološka karta SFRJ s tolmačem. L33-51, L33-52, Beljak in
Ponteba.1987. 1:100.000. Zvezni geološki zavod
Osnovna geološka karta SFRJ s tolmačem. L33-53, Celovec, 1980. 1:100.000.
Zvezni geološki zavod
Osnovna geološka karta SFRJ s tolmačem. L33-54, Ravne, 1983. 1:100.000.
Zvezni geološki zavod
Osnovna geološka karta SFRJ s tolmačem. L33-55, Slovenj Gradec, 1978.
1:100.000. Zvezni geološki zavod
Geografski atlas Slovenije, 1998

Slika 4: Zahodne Karavanke - odpornost kamnin proti preperevanju in eroziji
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-

-

-

-

Viri:
-

Osnovna geološka karta SFRJ s tolmačem. L33-51, L33-52,
Beljak in Ponteba.1987. 1:100.000. Zvezni geološki zavod
Osnovna geološka karta SFRJ s tolmačem. L33-53, Celovec,
1980. 1:100.000. Zvezni geološki zavod
Osnovna geološka karta SFRJ s tolmačem. L33-54, Ravne,
1983. 1:100.000. Zvezni geološki zavod
Osnovna geološka karta SFRJ s tolmačem. L33-55, Slovenj
Gradec, 1978. 1:100.000. Zvezni geološki zavod
Geografski atlas Slovenije, 1998

Slika 5: Vzhodne Karavanke - odpornost kamnin proti preperevanju in eroziji

2.3.2.1 Ogroženost Karavank z vidika erozije
Po vrednotenju kamninske podlage z vidika preperevanja in erozije (Slika 4 in 5) smo naredili
karto, ki predstavlja stopnjo ogroženosti Karavank z vidika erozije. Pri tem smo upoštevali
dva dejavnika:
- odpornost kamnin proti preperevanju in eroziji,
- naklon površja.
Pri vrednotenju odpornosti kamnin proti preperevanju in eroziji smo kamnine uvrstili v pet
razredov. Razred 5 označuje najbolj odporne kamnine glede na preperevanje in erozijo, razred
1 pa najmanj odporne (Slika 6 in 7).
Naklon površja smo vrednotili pri poglavju o reliefu obravnavanega območja. Tudi v tem
primeru smo naklon površja razdelili na pet razredov, za potrebe karte o eroziji pa smo tem
razredom dodali vrednosti od 1 do 5 (Preglednica 4).
Preglednica 4: Vrednotenje naklonskih razredov
Naklonski razredi (º) Vrednotenje naklonskih razredov
Do 6
5
6,1-12
4
12,1-20
3
20,1-35
2
Nad 35
1
Na ta način smo dobili dve karti z vrednostmi od 1 do 5. Nato smo v GIS orodju Idrisi32 s
pomočjo ukaza tehtana linearna kombinacija združili obe karti. Rezultat je karta ogroženosti z
vidika erozije, katere vrednosti so ravno tako med 1 in 5. Vrednost 5 pomeni najmanjšo
ogroženost, vrednost 1 pa največjo ogroženost z vidika erozije.
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Slika 6: Zahodne Karavanke – stopnje ogroženosti z vidika erozije
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Slika 7: Vzhodne Karavanke - stopnje ogroženosti z vidika erozije

2.4. RELIEF
Relief z nadmorsko višino, naklonom površja in ekspozicijo odločilno vpliva na druge
naravne prvine, usmerja prometnice, vpliva na lego in obliko naselij in vpliva tudi na gibanje
prebivalstva (Gams, Vrišer, 1998).
V diplomskem delu smo nadmorske višine proučevanega območja razdelili v pet višinskih
razredov.
- 0-600 m
- 600-1000
- 1000-1400
- 1400-1800
- 1800 m in več
Meja 600 metrov nadmorske višine se pogosto pojavlja v različnih regionalizacijah in delitvah
proučevanih območij. Uporabil jo je Stritar (1990) skupaj z nagibom 20% pri delitvi Slovenije
na štiri naravne regije. Tudi v Navodilu o strokovnih merilih za določitev zemljišč v
kategorije iz leta 1982 se je meja 600 metrov nadmorske višine upoštevala kot ločnica v
naravnih razmerah in naj bi se kot taka odražala tudi v rabi zemljišč. V Uredbi o kriterijih za
določitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz leta 2003 so se za
hribovita oziroma gorska območja opredelile vse površine, ki ležijo na nadmorski višini 700
metrov ali več in tudi vsa zemljišča, ki ležijo na nadmorski višini 500 metrov, če je njihov
naklon najmanj 15%. Ostre meje med nižinskimi in gričevnatimi ter hribovitimi oziroma
gorskimi območji ni mogoče potegniti, na podlagi dosedanjih dognanj pa se giblje okrog 600
metrov nad morjem (Ferreira, 2005).
Meja 1800 metrov nadmorske višine ustreza zgornji gozdni meji, ki je v Sloveniji na zelo
različnih višinah. V Karavankah seže gozdna meja najvišje in je na približno 1900, oziroma
med 1800 in 1900 metri nadmorske višine (Ferreira, 2005).
Naklone smo prav tako razdelili v pet razredov. Pri tem smo se zgledovali po klasifikaciji
naklonov Ferreirove (2005), ki je v svoji doktorski disertaciji uporabila naslednje naklonske
razrede:
- 0-6° (ugodno za gradnjo naselij in komunikacij, v kmetijstvu možna uporaba vse
mehanizacije),
- 6-12° (moderno kmetijstvo in poselitev možna z manjšimi omejitvami),
- 12-20° (zgornja meja modernega kmetijstva in poselitve),
- 20-35° (njive in gradnja hiš izjemoma, komunikacije ogrožene zaradi usadov, plazov,
raba tal: travniki, pašniki in predvsem gozd),
- 35° in več (prva stopnja varovalne funkcije gozda, možni pašniki, ki pa so ogroženi
zaradi erozije) (Ferreira, 2005).
2.4.1. RELIEFNA PODOBA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Karavanke so večinoma veliko blažjih oblik kot sosednje Julijske Alpe. To velja še posebej za
južno stran Karavank, saj so le-te travnate in manj strme, medtem ko so severne skalovite in
prepadne, ponekod prave gorske stene. Tudi vrhovi v Karavankah ne dosegajo takih višin, saj
je Stol od Triglava nižji kar 628 metrov.
Za Julijske Alpe je značilna tudi velika razčlenjenost gorovja z globokimi dolinami na
posamezne gorske skupine. Karavanke pa se vlečejo v ozkem, dolgem pasu od Ziljice do
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Mislinje. Na več krajih predvsem v Zahodnih Karavankah imajo obliko dolgih grebenov
(Klinar, 1997).
2.4.1.1. Zahodne Karavanke – reliefna podoba
Razgibanost Zahodnih Karvanak je posledica pestrosti kamnin, tektonike ter ledeniškega in
rečnega delovanja. Rečne doline so razen zgornjih delov dolin Tržiške Bistrice, Kokre in
Jezernice usmerjene proti jugu in prečno sekajo gorovje.
Zahodne Karavanke so od tromeje na zahodu izoblikovane kot nizko gozdnato sleme. Šele s
Kepo se dvignejo v visokogorje in se nato kot enoten gorski greben, ki se brez pravega
predgorja dviguje nad Gornjesavsko dolino, vlečejo do Stola. Vzhodno od Stola se enotno
gorovje razcepi. Severno od Vrtače se spusti proti Ljubelju, se ponovno dvigne in se z južnim
združi v Košuti v Velikem vrhu. Južno pogorje tvori greben Zajmenove peči, ki se strmo
spušča v ozko sotesko Mošenika in se zahodno od nje ponovno dvigne v ozki in dolgi greben
Begunjščice s travnatimi južnimi pobočji in prepadnimi severnimi stenami. V medgorju se je
izoblikovala kotlinica sv. Ane, višje pa Zelenica. Sredogorje, ki povezuje apnenčasti greben
Karavank s Kamniškimi Alpami na jugu se nadaljuje v ozkem pasu do državne meje na
Jezerskem, kjer je v manj odpornih silurskih skrilavih glinovcev zarezan preval Jezerski vrh
(Perko, Orožen Adamič, 1999). V vsem obsegu so Karavanke prav tu najbolj mogočne. Južno
karavanško pogorje predstavlja tukaj dosti široko, vsekakor pa prav košato gorovje, tudi
nadmorska višina je znatna. Poleg tega je tukaj skoraj vse gorovje iz apnencev in dolomitov,
vrhovi pa so skalnati. Karavanke imajo zato tukaj najbolj visokogorski značaj. To območje, ki
ga lahko imenujemo osrčje gorovja tvorita dve gorski skupini: Košuta na vzhodu ter
obsežnejša in še višja Stolova skupina na zahodu (Melik, 1954).
Košuta vzbuja pozornost po svoji obliki; gorski greben je zelo ozek in dolg, kljub temu pa je
nenavadno enakomerno visok, saj se najnižja škrbina med vrhovi nahaja 1867 m visoko. Tako
kot za celotne Karavanke, tudi za greben Košute velja, da so južna pobočja mnogo bolj
položna od severnih, ki so tudi bolj skalnata , marsikje se na sever kažejo prave stene (Melik,
1954)
Stolova gorska skupina je iz triadnih apnencev in dolomitov, ki nikjer v Karavankah ne
dosegajo tolike širine kot tu. Tudi tu so južna pobočja bolj položna, medtem ko so severne
strani zelo strme, ponekod prave stene (Melik, 1954).
Nadmorska višina
Velika večina območja leži v nadmorskih višinah med 600 in 1800 metri (Preglednica 5). Nad
in pod omenjenimi višinami je le nekaj več kot 5% območja. Kljub temu pa obe največji
naselji – Jesenice in Tržič – ležita v najnižjem pasu (do 600 m n v) (Slika 8).
Preglednica 5: Zahodne Karavanke – nadmorske višine
Nadmorska višina (m) Površina (km²)
Do 600
7,90
600 - 1000
83,16
1000 - 1400
134,30
1400 - 1800
67,70
Nad 1800
9,11
Vir: DMV 100
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Delež (%)
2,61
27,52
44,44
22,40
3,01
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Slika 8: Zahodne Karavanke – nadmorske višine

Vir: DMV100

Nakloni
Zahodne Karavanke so za Julijskimi Alpami druga najbolj strma pokrajina v Sloveniji. Več
kot polovica območja ima naklon med 20 in 35° (Preglednica 6). Močno je zastopan še
naklonski razred med 12 in 20°. Najnižji naklonski razred (do 6°) zavzema le 5% območja.
Večinoma se nahaja v Zgornjesavski dolini ter na območju Jezerskega, v ozkih dolinah
Mošenika, Tržiške Bistrice in Lomščice ter na več majhnih območjih v višjem svetu (Slika 9).
Preglednica 6: Zahodne Karavanke – nakloni
Naklon (°) Površina (km²)
Do 6
15,33
6 - 12
24,64
12 - 20
80,51
20 - 35
153,97
Nad 35
27,72
Vir: DMV 100
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Delež (%)
5,07
8,15
26,64
50,95
9,17
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Slika 9: Zahodne Karavanke – nakloni

Vir: DMV100

2.4.1.2. Vzhodne Karavanke – reliefna podoba
Izoblikovanost reliefa Vzhodnih Karavank je posledica kamninske sestave, tektonike in
ledeniškega preoblikovanja površja v pleistocenu.
Vzhodne Karavanke so del enotnega gorovja, ki se kot dolga in ozka gorska veriga vleče od
Ziljske doline na zahodu do Slovenjgraške kotline na vzhodu in nato v obliki odrastkov
nadaljuje do Ravne gore v hrvaškem Zagorju (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Vzhodne Karavanke se na zahodu začnejo kot visokogorje. Proti vzhodu se hitro znižujejo.
Severni del se občutneje dvigne samo še v Uršlji gori. V začetku se gorovje še drži usmeritve
od zahoda proti vzhodu, pri Peci pa se obrne proti jugovzhodu. Prek 2000 m sega samo Peca
v severnem pogorju, ki je mogočna gora, vidna že od daleč. Zaradi uravnanega sveta na vrhu
in manjših vrtač, gre verjetno za ostanek stare visokogorske apneniške planote. Na jugu je na
strmih pobočjih ponekod na površju golo skalovje, proti vzhodu pa se zložno spušča v dolino
Helenskega potoka (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Osrednji del Vzhodnih Karavank je razgibano sredogorje, zgrajeno iz paleozoiskih
neprepustnih kamnin, ki so razrezane s številnimi grapami in dolinami. Kratke in izrazite
podolžne doline ter razmeroma nizka sedla med njimi ustvarjajo obliko podolžnega podolja,
ki pada proti vzhodu in se tudi rahlo razširi, čeprav se enoten podolžni vodni odtok ni razvil.
Osrednji pas pripada t. i. karavanški brazdi. Skrajni zahodni del se imenuje tudi Črnjansko
hribovje, ki se kot sredogorje najvišje dvigne med Peco in Olševo (Možganov vrh 1575 m) ter
v Čofatijevem vrhu (1605 m). Ostala slemena ostajajo v glavnem v višinah med 1100 in 1300
m. Glavne doline potekajo v dveh vzporednih nizih od zahoda proti vzhodu. V severnem sta
dolini Meže in Javorskega potoka, v južnem Bistre in Vrtačnikovega potoka. Oba niza
povezuje prebojna dolina ob spodnji Bistri in Kramarici, spodnjem pritoku Javorske reke.
Proti vzhodu se Karavanke pri Zgornjem Razborju znižajo na 1200 m. Tu so zgrajene iz
karbonatnih kamnin ter filitoidnih skrilavcev. Njihovo hribovito in gričevnato predgorje
gradijo terciarne usedline miocenske starosti. To so predvsem konglomerati, peščenjaki in
laporji, ki se hitro menjavajo. Velika zaplata karbonatnih kamnin je ob skrajnem vzhodnem
robu nad Mislinjsko dolino. Na dolomitnem ozemlju med Šmiklavžem in Gornjim Doličem
so na razmeroma strmih pobočjih gozdovi rdečega bora in redke samotne kmetije (Perko,
Orožen Adamič, 1999).
Nadmorska višina
Več kot polovica območja leži v pasu med 600 in 1000 m n v (Preglednica 7). V primerjavi z
Zahodnimi Karavankami zavzema najnižji pas znatno večji delež, saj je delež območja do
nadmorske višine 600 m več kot 13%. Nad 1400 metri je le nekaj več kot 5% območja, v
najvišjem pasu (nad 1800 m n v) pa sta le Olševa in Peca (Slika 10).
Preglednica 7: Vzhodne Karavanke – nadmorske višine
Nadmorska višina (m) Površina (km²)
Do 600
38,59
600 - 1000
149,13
1000 - 1400
85,37
1400 - 1800
15,01
Nad 1800
2,24
Vir: DMV 100
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Delež (%)
13,29
51,36
29,40
5,16
0,77
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Slika 10: Vzhodne Karavanke – nadmorske višine

Vir: DMV100

Naklon
Največji delež območja spada v naklonski razred med 20 in 35° (Preglednica 8). Sledi
naklonski razred med 12 in 20°. V razredu do 6° pa je delež območja le 6%. Nahaja se
večinoma na vzhodnem delu območja, kamor sega Slovenjgraška kotlina, na območju Mežice
in Podpece (Slika 11).
Preglednica 8: Vzhodne Karavanke - nakloni
Naklon (°) Površina (km²)
Do 6
17,70
6 - 12
45,38
12 - 20
92,80
20 - 35
123,13
Nad 35
11,33
Vir: DMV 100
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Delež (%)
6,09
15,62
31,96
42,40
3,90
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Slika 11: Vzhodne Karavanke - nakloni

Vir: DMV100

2.5. HIDROGEOGRAFSKE RAZMERE
2.5.1. ZAHODNE KARAVANKE – HIDROGEOGRAFSKE RAZMERE
Površinski vodni tokovi v Zahodnih Karavankah so zaradi vložkov neprepustnih kamnin in
razmeroma velike količine padavin številni, vendar večinoma krajši. Tako je predvsem v
zahodnem delu, kjer na stiku apnenca in neprepustnih kamnin izvirajo potočki, ki se po
kratkem prečnem toku izlijejo v Savo Dolinko. Proti vzhodu, kjer se hribovje razširi, postane
vodna mreža bolj razvejena. Edina večja vodotoka sta Tržiška Bistrica in Kokra.
Tržiška Bistrica je v zgornjem toku vrezala ozko Dovžanovo sotesko. V Tržiču se v Tržiško
Bistrico z desne izliva potok Mošenik. Ozka dolina se ponekod, kjer prečka manj odporne
plasti, razširi in s tem omogoča naselitev. Še prej se v Tržiško Bistrico z leve strani izliva
Lomščica, ki si je v neprepustne paleozojske peščenjake med Karavankami in Kamniško –
Savinjskimi Alpami vrezala široko dolino (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Tržiška Bistrica ima alpski dežno-snežni režim. Režim je značilen predvsem za reke, ki imajo
večji delež porečja v alpskem sredogorju, deli nekaterih pa segajo deloma tudi še v
visokogorje (Vodna bilanca Slovenije, 2008). Spomladanski in jesenski višek sta dokaj
izenačena (Preglednica 9). Srednji letni pretok na vodomerni postaji Preska je 4,78 m³/s.
Primarni višek je spomladi, sekundarni pa jeseni. Primarni nižek je pozimi, sekundarni poleti,
primarni nižek je precej bolj izrazit.
Preglednica 9: Srednji pretoki Tržiške Bistrice na vodomerni postaji Preska v obdobju 19712000
Mesec/leto
Srednji
pretok
(m³/s)

jan
3,62

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

leto

3,23

3,84

5,97

5,83

5,23

4,66

4,03

4,60

5,72

5,91

4,67

4,78

Vodna bilanca Slovenije, 2008
Kokra izvira pod Pečovnikom (1640 m). V naselju Spodnje Jezersko se vanjo z leve izlije
Jezernica, ki zbira vode v osrednjih Kamniško – Savinjskih Alpah. Nad sotočjem je nastala
Jezerska kotlinica, kjer so kvartarna tla zamočvirjena, kar je kraju dalo ime (Perko, Orožen
Adamič, 1999).
Tudi Kokra ima alpski dežno-snežni režim. Povprečni letni pretok na vodomerni postaji
Kokra 1 je 4,17 m³/s (Preglednica 10). Primarni višek je spomladi, sekundarni jeseni, oba
viška sta precej izenačena. Primarni nižek je pozimi, sekundarni poleti, nižka sta dokaj
izenačena.
Preglednica 10: Srednji pretoki Kokre na vodomerni postaji Kokra 1 v obdobju 1971-2000
Mesec/leto
Srednji
pretok
(m³/s)

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

leto

3,18

2,58

3,14

5,43

5,34

4,74

4,08

2,91

3,26

5,01

5,92

4,39

4,17

Vodna bilanca Slovenije, 2008
2.5.2. VZHODNE KARAVANKE – HIDROGEOGRAFSKE RAZMERE
Vodna mreža v Vzhodnih Karavankah je močno povezana s kamninsko zgradbo, zato se
kamninska dvojnost kaže tudi pri vodnih virih: na apneniškem in dolomitnem površju skoraj
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ni površinskega vodnega odtoka in šele na stiku z neprepustnimi kamninami se na severni in
južni strani karbonatnih območij pojavijo izviri, na neprepustnih kamninah pa so vodni tokovi
gosti, čeprav kratki. Edina večja reka v pokrajini je Meža, na robu pa sta Savinja in Mislinja.
Vse tri reke zbirajo vodo s severnega in srednjega karavanškega ozemlja. Približno četrtina
pokrajine pripada porečju Mislinje, majhen kos ozemlja v trikotniku med Solčavo, Pavličevim
sedlom in Olševo pa se odmaka v Savinjo (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Izvir Meže je pri kmetiji Marold pod Snežnikom (1544 m) na avstrijski strani, vendar voda
hitro ponikne v morenskem gradivu na Govševi planini. Ponovno se pojavi na slovenski strani
zahodno od kmetije Kos. Za slovenske razmere ima Meža dokaj izenačen vodni pretok,
januarja je 8,7 in aprila 20,1 m³/s. V poletnih mesecih pade več kot tretjina letnih padavin,
vendar po strugi Meže tedaj odteče le desetina vse vode (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Tudi Meža ima alpski dežno-snežni režim. Povprečni letni pretok na vodomerni postaji Črna
je 2,15 m³/s (Preglednica 11). Primarni višek je spomladi, sekundarni jeseni, primarni višek
je precej bolj izrazit od sekundarnega. Primarni nižek je pozimi, sekundarni pa poleti.
Preglednica 11: Srednji pretoki Meže na vodomerni postaji Črna v obdobju 1971-2000
Mesec/leto
Srednji
pretok
(m³/s)

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

leto

1,43

1,27

1,91

3,49

2,98

2,29

2,16

1,52

1,80

2,48

2,59

1,92

2,15

Vir: Vodna bilanca Slovenije, 2008
Tržiška Bistrica, Kokra in Meža imajo alpski dežno-snežni režim. Pri vseh treh vodotokih je
primarni višek spomladi. Pri Tržiški Bistrici in Kokri sta oba viška dokaj izenačena, Mežin
primarni višek pa ima precej višje vrednosti od sekundarnega. Za vse tri vodotoke velja, da je
primarni nižek pozimi, sekundarni pa poleti.
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2.6. PODNEBNE RAZMERE
Karavanke imajo gorsko podnebje. Za gorsko podnebje je značilno, da je povprečna
temperatura najhladnejšega meseca manj kot -3 °C. Glede na temperaturo najtoplejšega
meseca ločimo podnebje višjega in nižjega gorskega sveta. Če je temperatura najtoplejšega
meseca več kot 10 °C je to območje nižjega gorskega sveta. Take razmere so v Sloveniji do
nadmorske višine 1800 do 1900 m, kjer je zgornja drevesna meja. Nad to višino povprečna
temperatura najtoplejšega meseca na preseže 10 °C.
Podnebje nižjega gorskega sveta vključuje tudi gorske doline kot sta zgornje Savska dolina in
Mislinjska dolina, kjer so poletne temperature na ravni ostalih v osrednji Sloveniji, zimske pa
so zaradi močnih inverzij okoli -3 °C.
Podnebje višjega gorskega sveta je prostorsko zelo omejeno. V Karavankah je le na območju
med Stolom, Vrtačo ter Košuto.
Glede na padavinski režim in količino padavin ločimo podnebje višjega in nižjega gorskega
sveta v zahodni Sloveniji, od podnebja nižjega gorskega sveta v severni Sloveniji
Gorsko podnebje zahodne Slovenije imajo Zahodne Karavanke, ki imajo submediteranski
padavinski režim z viškom padavin jeseni, podnebje nižjega gorskega sveta v severni
Sloveniji pa imajo Vzhodne Karavanke, ki imajo subkontinentalni padavinski režim z viškom
poleti (Ogrin, 2002).
2.6.1. ZAHODNE KARAVANKE – PODNEBNE RAZMERE
Zaradi razgibanega reliefa se podnebne razmere v Zahodnih Karavankah hitro spreminjajo.
Krajevne temperaturne razmere so posledica lege in nadmorske višine.
Povprečna julijska temperatura je na Jezerskem 14,9 °C in na Planini pod Golico 15,2 °C.
Januarska temperatura je na Jezerskem -3,1 °C in na skoraj 100 m višji Planini pod Golico
-2,9 °C. Povprečna letna temperatura do višine 1000 m upada počasneje, nato pa hitreje. Na
Jezerskem je 5,9 °C in na Planini pod Golico 6,2 °C. Najvišje temperature so v najnižjih deli
dolin ter v termalne pasu nad njimi (Slika 12) Primerjava merilnih postaj Jezersko in Planina
pod Golico kaže pomembnost lokacije merilne postaje. Na Jezerskem je kotlinska postaja in
temperature so vseskozi nižje od temperatur na Planini, ki leži v višji nadmorski višini,
vendar na prisojnem pobočju.
Zahodne Karavanke prejmejo veliko padavin; količina se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu
ter od severa proti jugu (Slika 13). Nad Dolino pade okoli 1900 mm, na Jezerskem se količina
zmanjša na 1747 mm. Število dni s padavinami je od 136 do 148. Največ padavin je jeseni.
Nad 10 cm debela snežna odeja obleži 45 do 160 dni v letu, odvisno od nadmorske višine,
lege in strmine (Perko, Orožen Adamič, 1999).
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Slika 12: Zahodne Karavanke – povprečne letne temperature

Vir: Karta povprečnih
letnih temperature,
obdobje 1961- 1990,
HMZS
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Slika 13: Zahodne Karavanke - povprečne letne količine padavin

Vir: Karta povprečnih
letnih količin padavin,
obdobje 1961 – 1990,
HMZS

2.6.2. VZHODNE KARAVANKE – PODNEBNE RAZMERE
Osnovna podnebna zakonitost Slovenije, da se padavine zmanjšujejo proti vzhodu, se kaže
tudi v Vzhodnih Karavankah (Slika 15). Na zahodnem robu pokrajine prejme gorovje prek
1600 mm padavin, v Podpeci 1440 mm, na Uršlji gori pa se te zmanjšajo na dobrih 1300 mm.
Proti severu se količine padavin zmanjšujejo, tako da dobi Mežica le 1235 mm. Največjo
količino padavin dobita najvišja vrhova v zahodnem delu, Peca in Olševa, kar dokazuje tudi
velika namočenost visokogorske doline Koprivne med njima, kjer merilna postaja v
nadmorski višini 1073 m dobi 1452 mm padavin. Veliko namočenost pokrajine potrjuje tudi
podatek za Solčavo, ki prejme 1623 mm padavin na leto.
Največ padavin je poleti, kar je značilno za celinski padavinski režim. Podolševa in Podpeca
dobita poleti tretjino letnih padavin, podobno pa velja za Strojno in Ravne, ki ležijo že zunaj
pokrajine. Sneg obleži v dolinah 60 dni, v visokogorju pa več kot 100 dni.
Tudi temperaturni režim je celinski. Na krajevne temperaturne razmere največ vplivata
nadmorska višina in lega. Dolinske lege so zaradi toplotnega obrata hladnejše kot prisojna
pobočja v višjih nadmorskih višinah. Povprečna julijska temperatura je na Ravnah 18,0 °C in
na Uršlji gori 10,2 °C, januarska temperatura na Ravnah -2,8 °C in na skoraj 1300 m višji
Uršlji gori -4,6 °C. Povprečna letna temperatura, ki do višine okoli 1000 m upada počasneje,
nato hitreje, je na Ravnah 8,2 °C in na Uršlji gori 2,4 °C (Perko, Orožen Adamič, 1999) (Slika
14).
Topli zahodni vetrovi povzročajo v višinah tople jesenske temperature. Skupaj z razmeroma
majhno oblačnostjo omogočajo v Koprivni, v zavetrni legi med Olševo in Peco, dozorevanje
žita do višine 1300 m in čez. Zato sta tam poselitev in zgornja gozdna meja lahko segli tako
visoko (Perko, Orožen Adamič, 1999).
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Slika 14: Vzhodne Karavanke – povprečne letne temperature

Vir: Karta povprečnih
letnih temperatur,
obdobje 1961 – 1990,
HMZS
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Slika 15: Vzhodnih Karavankah - povprečne letne količine padavin

Vir: Karta povprečnih
letnih količin padavin,
obdobje 1961 – 1990,
HMZS

2.7. PRST
2.7.1. ZAHODNE KARAVANKE - PRST
Na nastanek prsti in rastje v Zahodnih Karavankah najbolj vplivajo kamnine in izoblikovanost
površja. Na skalnatih površinah nad 2000 metrov se prst zaradi podnebnih in reliefnih razmer
ni mogla razviti. Nižje se je razvila plitva alpska črnica ali regosol, ki jo prekriva travnata
ruša. Na karbonatnih kamninah je na najbolj strmih pobočjih nastala surova prst ali litosol,
drugje pa večinoma rendzina, ki se ponekod prepleta z rjavimi pokarbonatnimi prstmi (Slika
16). Na teh prsteh se razraščajo bukovi in smrekovi gozdovi, ob gozdni meji pa alpsko rušje.
Na odpornejših silikatnih kamninah prevladuje ranker, na fosilnem pobočnem grušču in na
nekoliko bolj uravnanem svetu pa kisla rjava prst, ki v osojnih legah prehaja v mokrotna
podzolirana tla. Na manj odpornih silikatnih kamninah so prav tako nastala kisla tla, vendar je
njihova plast debelejša in zato izrabljena za travnike, redkeje njive.
Najnižji pas prekrivajo obrečne prsti in hipogleji, ki so nastali na peščenih in prodnatih
nanosih Tržiške Bistrice, Kokre in drugih manjših vodotokov. Primerni so za travnike, kjer ni
poplav, tudi za njive (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Na spreminjanje tal in rastje vpliva tudi človek s svojim delovanjem. Kljub temu da je
pokrajina redko naseljena, se kažejo negativni vplivi gospodarjenja. Zlasti na pobočjih je
človek s pretirano sečnjo gozdov sprožil erozijo prsti in snežne plazove. V nižjih legah se
zaradi opuščanja kmetijstva vpliv človeka na prst zmanjšuje (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Slika 16: Zahodne Karavank – prsti

2.7.2 VZHODNE KARAVANKE – PRST
Na metamorfnih in magmatskih kamninah spodnjega dela Mežiške doline in Črnjanskega so
se razvile kisle rjave prsti, v višjih hribovitih predelih pa ranker (Slika 17). Zaradi hitrega
preperevanje kamninske osnove se je razvila debela plast peščene prsti, ki vsebuje le malo
glinastih delcev. Spiranje hranilnih prsti je povzročilo zakisevanje. V preteklosti, v času
samooskrbnega kmetijstva, so zaplate uravnanega sveta na kislih tleh izrabili za njive, za
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moderno mlečno govedorejo pa so to manj primerna tla, saj na njih uspeva trava slabše
kakovosti. Poleg tega zahtevajo kisla tla izdatnejše gnojenje.
Na strmejših pobočjih, zlasti na magmatskih kamninah, je prst plitva. Ponekod se v višjih
legah pojavlja ranker. Na taki prsti so tudi na gosto razmeščene kmetije v Zgornji Koprivni,
kjer je poselitev segla prek 1300 m visoko. S 1322 m je kmetija Jekl druga najvišja kmetija v
Sloveniji. Na kisli rjavi prsti na prisojnem, rahlo nagnjenem površju so nastale tudi kmetije v
Javorju. Silikatna tla so do višine 900 m večinoma prekrita s kisloljubnim bukovim gozdom,
ki v hladnejših legah prehaja v predalpski bukovo-jelov gozd. Gozdni pas se zaključuje s
smrekovim gozdom. Bukev v različnih sestojih prerašča dve petini površja (Perko, Orožen
Adamič, 1999).
Na karbonatnih kamninah so se razvile rendzine in rjave prsti. Najbolj strma apneniška
pobočja so gola oziroma skalnata, predvsem na južnem pobočju Pece, na severnem pobočju
Olševe, na vrhu in severni strani Uršlje gore ter ponekod v dolinah Meže in Tople. Navzdol
prehajajo skalnata tla v travnato rušo. Ruševje in drugo visokogorsko rastje pokrivata manj
kot odstotek vseh površin v pokrajini. Subalpsko grmičevje z macesnom najdemo le na Peci,
kjer je tudi edino rastišče cemprina (Pinus cempra) v Sloveniji.
Na pobočnem grušču je na krušljivih triasnih dolomitih nastala tanka plast alpske črnice. Na
takih tleh je nekaj več kmetij, predvsem okoli Uršlje gore, kjer je obsežno naselje Uršlja gora,
in vzhodno pod Malo Peco v Podpeci (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Slika 17: Vzhodne Karavanke – prsti

2.7.3. VREDNOTENJE PRSTI
S pomočjo literature (Gams, 1998, Geografski atlas Slovenije, 1998) smo naredili kratek
pregled prsti, ki se pojavljajo na območju Karavank.
V Karavankah se pojavljajo naslednje prsti:
- Litosol (kamnišče): je nastal z mehaničnim preperevanjem apnenca in dolomita.
Zgornji horizont litosolovega profila je v stopnji nastajanja in sega le 10 cm globoko.
Sestavljajo ga pretežno prepereli kamninski delci med katerimi je tako malo humusa,
da ga sprostim očesom ni videti. Zaradi tega fizikalne in kemične lastnosti litosola
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niso ugodne za rast rastlin. Litosoli se nahajajo na strmih pobočjih, vrhovih in
meliščih,
Rendzina: nastaja na izrazito karbonatni matični podlagi. Je humozna prst, debela
približno 20 cm, s profilom A-C. Horizont A leži neposredno na apnencu ali
dolomitu. Uporabna je le za travinje in gozd, posamezne njive se pojavljajo le na
ravnem svetu,
Rjava pokarbonatna prst (rjava prst na apnencu in dolomitu): je prst s profilom
A-(B)-C. Pod temno rjavim horizontom A se nahaja svetlo rjavi, kambični horizont
(B)rz z večjim deležem glinastih delcev kot horizont nad njim. Pod njim je horizont C
matične podlage. Na rjavi pokarbonatni prsti dobro raste gozd. Primerna je tudi za
pašnike in travnike, na položnejšem površju in tam kjer je globlja, so urejene tudi
njive,
Regosol: je po zgradbi profila in razvojni stopnji podoben litosolu, le da je matična
podlaga drugačna. Kamninski delci v horizontu (A) so drobnejši kot pri litosolu.
Reakcija je slabo alkalna, prst je nasičena z bazami. Regosol nastaja na pobočjih, kjer
potekajo erozijski procesi in se tla težko razvijejo. Na regosolu so rastne zmožnosti
slabše, zato ga porašča redko rastlinstvo pionirskega značaja,
Ranker: je nastal na tistih nekarbonatnih kamninah, ki vsebujejo manj kot 10%
kalcijevega karbonata. Profil je A-C, horizont A je dobro razvit, vsebuje precej
skeleta in različno količino humusa, nahaja se na matični podlagi. Reakcija je
večinoma slabo kisla Nahaja se na območjih, ki jih sestavljajo permo-karbonske
usedline ter magmatske in metamorfne kamnine različne starosti. Pojavlja se le na
strmejšem reliefu, obraslem z gozdom,
Distrična rjava prst (kisla rjava prst): ima profil sestavljen iz treh horizontov: A(B)-C. Nastaja na še neprepereli ali že razpadli matični podlagi. Kalcijevega karbonata
v horizontu ni, reakcija je kisla. Na položnem površju jih izkoriščajo kot travnike,
pašnike in zelo redko njive. Večinoma so porasla z gozdom slabše kvalitete,
Obrečne prsti: To so slabo razvite mlade prsti. Matična podlaga so mlade rečne
usedline proda in peska. Na njih se je izoblikoval slabo razvit mineralni horizont (A)
z majhno količino organskih snovi. Nahajajo se na nasutinah večjih rek, ki so nanašale
in še nanašajo, prenašajo in odnašajo kamninsko gradivo. Če je struga reke regulirana
je prod manj izpostavljen rečnemu delovanju in v večji oddaljenosti od struge začno
nastajati globlja tla. Na njih so urejeni travniki in posamezne njive.

Izmed naštetih prsti, ki se pojavljajo v Karavankah, ni noben tip prsti izrazito primeren za
poljedelsko izrabo. Litosol in regosol pravzaprav ne omogočata rasti rastlin, ostale prsti pa so
primerne za poljedelstvo le na položnejšem svetu in ob ustrezni debelini prsti.
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2.8. VEGETACIJA
2.8.1. ZAHODNE KARAVANKE – VEGETACIJA
Zahodne Karavanke spadajo med najbolj gozdnata območja Slovenije, saj gozd prekriva dve
tretjini površin. Delež gozdov se v zadnjih letih povečuje zlasti zaradi opuščanja kmetijskih
zemljišč. Ogozdovanje je zajelo planinske pašnike, travnike in senožeti. Tako se je v zadnjih
letih dvignila gozdna meja, ki je bila v srednjem veku zaradi planinskih pašnikov ob gozdni
meji umetno znižana.
Glede na reliefne poteze je osnovna lastnost rastlinske odeje njeno spreminjanje z nadmorsko
višino. V najvišjih legah nad gozdno mejo je skalnati in meliščni pas, ki navzdol prehaja v
travno rušo. Pas ruševja ni sklenjen in se v zadnjih letih po opustitvi planinskega pašništva
širi. Navzdol sledita pas pretežno smrekovega gozda in pas mešanega gozda. Na silikatnih
kamninah sredogorja prevladujeta kisloljubni bukov gozd in smrekov gozd. V najnižjih
predelih uspeva toploljubni gozd gabrovca in jesena, na slabih rastiščih pa gozd rdečega bora.
Kljub napredovanju smreke še vedno prevladuje bukev. Bukov gozd sestavlja dve petini vseh
gozdnih površin, gozd bukve in jelke pa le slabo desetino. Smreka sestavlja tretjino, rušje in
drugo visokogorsko rastje pa desetino. Poleg teh vrst najdemo še gabrovec, rdeči bor in beli
gaber (Perko, Orožen Adamič, 1999).
2.8.2. VZHODNIH KARAVANK – VEGETACIJA
V Vzhodnih Karavankah se na rendzinah in rjavih tleh na apnencu razraščajo bukovi gozdovi
v nižjih prisojnih legah in smrekovi v višjih legah. V višjih legah rase macesen, ki ga
imenujejo tudi krvavi macesen in daje izredno kakovosten tehnični les. Smreka nasploh
prevladuje, saj pokriva skoraj polovico vseh tal v pokrajini. Pred človekovim vnosom smreke
naj bi bili nosilki gozdne združbe jelka in bukev. Jelka postaja danes vse redkejša, ker se
slabo pomlajuje in zaradi objedanja visoke divjadi. Slednje je veliko zlasti na Uršlji gori, kjer
je pomembno lovišče srn, jelenov in gamsov. Po 2. svetovni vojni so naselili še muflone.
Na dolomitu so boljše možnosti za travniško rastje. Na tankih plasteh rendzine, ki se je razvila
na strmih dolomitnih pobočjih nad Mislinjsko dolino, so gozdovi rdečega bora, ki jih pogosto
pustošijo gozdni požari. Nerodovitna zemlja, pomanjkanje površinskih tokov in veliki nakloni
so poleg večjih nadmorskih višin vzroki za zelo redko agrarno poselitev apnenčastih območij
Karavank.
V dolinah so na prodnih nanosih nad holocensko ravnico nastala rjava tla in rendzina. Na
ravnih ali rahlo nagnjenih površinah so ta tla rodovitna in gosto poseljena. Gozd je tukaj
najbolj izkrčen. Na holocenskih terasah ob vodotokih so se razvile obrečne prsti, ki so zaradi
občasnih poplav ponekod oglejene. Preraščajo jih travniki, kjer ni poplav, pa so tudi njive.
Gozd v celoti prekriva okrog štiri petine Vzhodnih Karavank, kar pomeni da je to ena naša
najbolj gozdnatih pokrajin. Toliko gozda je samo še na Javornikih in Snežniku, nekaj manj pa
na ostalih visokih dinarskih planotah in visokogorskih pokrajinah. Gozdovi imajo na najvišjih
strmih in skalnatih ter slabo poraščenih pobočjih varovalni pomen, zlasti nad kanjonom Meže
med Črno in Poleno, na severni strani Uršlje gore in Olševe ter južni strani Pece. Precej
gozdov, zlasti v okolice Mežice, je poškodovanih zaradi strupenih plinov topilnice v Žerjavu.
Travniki prekrivajo dobro desetino površja, pašniki nekaj manj, njive slabih 5 %. Deleži
posameznih zemljiških kategorij se posebno v zadnjih letih hitro spreminjajo. Gorato,
odmaknjeno območje sta zajeli ogozdovanje in ozelenjevanje. Dvignila se je tudi gozdna
meja, ki tu sega najvišje v Sloveniji, na nekaterih mestih celo 1900 m visoko. Obenem je v
Koprivni najvišji pas uspevanja nekaterih kultur. Vzroki ugodnih mikroklimatskih razmer so
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zavetrna lega med Peco in Olševo, topli zahodni vetrovi, prisojna lega ter manj padavin in
oblačnih dni (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Zaradi velikih izpustov iz talilnice svinca in cinka v Žerjavu je na bližnjih apnenčastih
pobočjih gozd propadel. Plitva sušna tla so poraščali večinoma bor in drugi iglavci, ki so bili
najbolj prizadeti. Kilometer dolgo grapo, kjer je voda sprala prst do skalne podlage, so
domačini poimenovali Dolina smrti. Po zaprtju topilnice se gola pobočja postopoma
obraščajo. Travna ruša si je spet opomogla in zrasli so novo redko grmovje in manjša drevesa
(Perko, Orožen Adamič, 1999).
2.8.3. VAROVALNI GOZDOVI
Varovalni gozdovi so gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje
zemljišče in nižje ležeča zemljišča ter gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katera koli
druga ekološka funkcija (UL 30, 1993). Takšni so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov,
izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so
izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo
odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo
gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, ter gozdovi na zgornji meji
gozdne vegetacije (UL 88, 2005).
V Zahodnih Karavankah je varovalnih gozdov največ na širšem območju Kepe, ter v pasu od
Belščice do Košute (Slika 18).
V Vzhodnih Karavankah pa je varovalnih gozdov precej manj. Največ jih je na širšem
območju Črne, ter na območju Pece in Olševe (Slika 19).
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Slika 18: Zahodne Karavanke – varovalni gozdovi

Vir: Varovalni gozd.
Zavod za gozdove
Slovenije. 2008
(digitalna oblika)
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Slika 19: Vzhodne Karavanke – varovalni gozdovi

Vir: Varovalni gozd.
Zavod za gozdove
Slovenije. 2008
(digitalna oblika)

3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA
OBMOČJA
3.1. POSELITEV IN NASELJA
S svojim razgibanim reliefom in gorskim značajem Karavanke niso bile območje, ki bi zgodaj
privabljalo človeka. Ravnih in položnejših območij, primernih za polja je malo. Prevlada
strmega sveta, izredna razgibanost površja ter odmaknjenost za visokim gorskim obodom, vse
to niso bile privlačne naravne karakteristike za naselitev človeka (Melik, 1954).
3.1.1. ZAHODNE KARAVANKE – POSELITEV IN NASELJA
Zahodne Karavanke so zelo neenakomerno poseljene. Naselitev je možna samo ob vznožju
gora in v ozkih rečnih dolinah. Poselitev je potekala razmeroma pozno. Prva naselja: Jesenice,
Tržič, Planina pod Golico in Podljubelj, so nastala v 13. stoletju na osnovi rudarjenja ali
prometa. Ledinsko ime Za Gradiščem morda kaže, da sega poselitev Zgornjega Jezerskega še
v antično dobo. V zadnjem obdobju kolonizacije so se redkim neagrarnim naseljem pridružila
še agrarna, ki so izkoristila zaplate neprepustnih kamnin na prisojnih karavanških pobočjih. V
zadnjem času zlasti industrija in turizem na novo preoblikujeta naselbinsko sliko (Perko,
Orožen Adamič, 1999).
Leta 2002 je bila gostota poselitve 94,3 ljudi na km². To je le nekaj manj od slovenskega
povprečja, vendar je potrebno upoštevati, da se je prebivalstvo zgostilo predvsem v najnižjih
delih rečnih dolin. Samo na Jesenicah živita skoraj dve tretjini in sedmina v Tržiču, skupaj
torej kar štiri petine. Na drugi strani so zgornji deli dolin in prisojna pobočja nad njimi redko
poseljena. Brez Jesenic je gostota poselitve le 32 ljudi na km². Najvišja naselja segajo do
višine 940 m (Planina pod Golico), medtem ko nekatere gorske kmetije ležijo skoraj 1100 m
visoko. Nad to višino ni več stalne poselitve (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Razlike v gostoti poselitve se v zadnjem času povečujejo. Gorati in odročni predeli doživljajo
depopulacijo zaradi zamiranja kmetijstva in preseljevanja v nižje ležeče kraje. Nasprotno pa
so se nižje ležeča naselja okrepila, kar zaradi dobre prometne povezanosti čez Ljubelj velja
tudi za celotno Šentansko dolino. Tako je na eni strani prisotno zgoščanje prebivalstva na
Jesenicah in Tržiču ter njuni okolici, na drugi strani pa se prebivalstvo v hribovitih predelih
redči (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Od 23 naselij v Zahodnih Karavankah sta samo dve mestni. V najnižjih delih je naselitev
spodbudilo kmetijstvo, ponekod tudi rudarjenje in promet.
Na pobočjih so na zložnejših policah ob zaplatah neprepustnega sveta nastala redka razložena
naselja. Taka naselja so Planina pod Golico, Potarje in Srednji Vrh. Niz gručastih in
razloženih naselij z gručastim jedrom se je razvil na levem bregu Save Dolinke od Rateč do
Potokov ob karavanških pritokih, deloma v ozkih dolinah, včasih na vršajih ali terasah. Niz
razloženih naselij je nastal v sončnih legah in v razširjenih odsekih v dolini Lomščice,
Mošenika in Bistrice. Najstarejše naselje Zahodnih Karavank naj bi bil Podljubelj, ki se je
nekdaj imenoval Sv. Ana. Na osnovi arheoloških najdb sklepajo, da so pot čez Ljubelj
uporabljali že Rimljani. Povezovala je Emono in Carnium z Virunumom na Gosposvetskem
polju prek najnižjega prevala na višini 1369 m. Današnja cesta poteka nižje in sicer po
Šentanski dolini ter predoru v nadmorski višini 1058 m. Ob njej je nastalo drugo največje
naselje v pokrajini. V srednjem veku je bila v Tržiču mitnica in ob njej se je razvilo strnjeno
naselje, ki je dobilo tržne pravice leta 1492. Ne samo prometna povezava s Koroško, tudi lega
na stiku treh pokrajinskih enot, to je Karavank, Kamniško – Savinjskih Alp in Savske ravni, je
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pripomogla k nastanku Tržiča. Za nadaljnji razvoj naselja v mestno središče so bili pomembni
lesno bogastvo, vodna energija in železova ruda. Naselitev se je v zgornjo doline Tržiške
Bistrice začela širiti šele konec 19. stoletja, ko je baron Julij Born postavil dvorec Puterhof.
Po dolini je zgradil ozkotirno železnico za odvoz lesa, žago in elektrarno, postavil stanovanja
za delavce in začel gojiti jelene. Po njih je naselje dobilo ime Jelendol. Boljša prometna
povezanost je v novejšem času pritegnila nove naseljence (Perko, Orožen Adamič, 1999).
V dolini Jezernice in Kokre je poselitev spodbudil promet čez Jezerski vrh.. V ozki dolini sta
nastali razloženi naselji Spodnje in Zgornje Jezersko. Domovi ob cesti so pretežno
nekmečkega značaja. V srednjem veku so nastale številne samotne kmetije na vršajih in
prisojnih pobočjih. Njihova povprečna višina je 900 m, najvišji kmetiji pa segata 1160
oziroma 1180 m visoko. Jezerske kmetije slovijo po velikosti, v povprečju imajo prek 50 ha
zemlje, večji del odpade na gozd. Domovi so najbolj zgoščeni v dnu doline Jezernice, ki je
najširša na Zgornjem Jezerskem, ob cesti za Jezerski vrh na stiku z Ravensko kočno.
Ledinsko ime ravne nam pove, da je tu nekaj več ravnega sveta. Nižje dolinsko dno je
mokrotno in šele regulacija v preteklem stoletju je omogočila boljša kmetijska zemljišča.
Središče naselja je višje na Ravnah na stiku z Makekovo kočno, kjer je manj ravnega sveta,
vendar je sušnejši. Tukaj je na ledeniških in rečnih nanosih nastala farna vas. Navzdol se
strmec hitro poveča. V preteklosti je omogočal izrabo vode v gospodarske namene in s tem
spodbudil nastanek Spodnjega Jezerskega. Nižje je nedaleč stran potekala deželna meja med
Kranjsko in Koroško (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Jesenice, največje naselje v pokrajini, so nastale v srednjem veku, na osnovi pridobivanja
železa v Savskih jamah. Na tem mestu je bilo več naselij že prej, zlasti na prisojnih
gruščnatih pobočjih ob karavanških potokih Jesenici, Ukovi, Javorniku in Beli. Dolinsko dno
je bilo zaradi zamočvirjenosti neposeljeno, kasneje pa je z razvojem fužinarstva postalo
središče nove dejavnosti. Okoliške vasi na vznožju Karavank: Plavž, Murova, Javornik in
Koroška Bela so postale del mesta. V preteklosti so razvoj Jesenic omogočali rudarjenje,
pridobivanje lesnega oglja in razpoložljiva vodna sila, kasneje pa predvsem prometni položaj.
Zahodne Karavanke – število prebivalcev
Število prebivalcev Zahodnih Karavank je naraščalo vse od prvega popisa prebivalstva leta
1869 do predzadnjega popisa leta 1991 (Slika 20). Leta 1869 je bilo na območju Zahodnih
Karavank 7852 prebivalcev, ob popisu leta 1991 pa je število prebivalcev naraslo na 29683.
Vzrok za tako veliko povečanje števila prebivalcev so priselitve prebivalcev predvsem na
območje Jesenic. Priselitve in zaposlitev prebivalstva je omogočila dograditev in razširitev
obratov železarne. Priselitve sovpadajo s postavitvijo železarskih obratov na Savi in
Javorniku. Število prebivalcev na Jesenicah je raslo do 80. let, potem začne upadati. Jesenice
so po prestrukturiranju železarne postale območje depopulacije, saj se je v dobrih 20 letih
število prebivalcev zmanjšalo za okoli 3000 (Bešić, 2007).
Med leti 1948 in 1989 se je število prebivalcev najbolj povečalo v mestu Jesenice (I = 173),
sledila so primestna naselja (I = 161), najmanj vabljivo je bilo hribovito zaledje Jesenic (I =
110). Danes se je trend obrnil. Hribovska naselja in primestna naselja so postala najbolj
vabljiva za priseljevanje. Trend izseljevanja pa doživlja mesto Jesenice (Bešić, 2007).
V primerjavi z letom 1991 je bilo ob zadnjem popisu leta 2002 prvič zabeleženo
zmanjševanje števila prebivalstva.
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Slika 20: Zahodne Karavanke – gibanje števila prebivalcev
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3.1.2. VZHODNE KARAVANKE – POSELITEV IN NASELJA
Najstarejši ostanki poselitve v Vzhodnih Karavankah so v Potočki zijalki pod Olševo, ki
segajo že v staro kameno dobo, vendar je bila pokrajina dolgo skoraj neposeljena, saj velike
strmine, tesne doline, razgibanost površja in odmaknjenost ter velika gozdnatost niso
privabljali človeka. Možnosti za življenje so bile skromne, kajti rodovitnih, za kmetijstvo
primernih tal je malo. Agrarno poselitev v obliki samotnih kmetij je v pokrajino prinesla šele
rovtarska kolonizacija ob koncu srednjega veka, ki je izkoristila tudi manj ugodne naravne
razmere. V karavanških gorah je prebivalstvo zgostila zlasti doba rudarstva, ki je prinesla prva
strnjena naselja: Mežico, Črno in Žerjav. Zaradi gospodarskih sprememb, zlasti nazadovanju
rudarstva in kmetijstva, se v zadnjem obdobju kraji spet praznijo. Razlike v gostoti poselitve
se povečujejo, kajti ljudje z oddaljenih in hribovitih območij odhajajo v dolino (Perko, Orožen
Adamič, 1999).
V Vzhodnih Karavankah je 28 naselij, med njimi sta samo dve večji. Črna in Mežica, ki sta
imeli leta 1991 2535 oziroma 3747 prebivalcev. Najgosteje so poseljene doline oziroma
pobočja nad njimi. Hriboviti svet je na redko posejan s samotnimi kmetijami, gorata območja
pa so neposeljena.
Prevladujoča naselbinska oblika so samotne kmetije, ki so tu segle najvišje v Sloveniji.
Izkoristile so zaplate neprepustnega sveta znotraj apnenčastih kamnin, rahlo nagnjene
površine na silikatnih kamninah in prisojne lege z ugodnimi mikroklimatskimi razmerami..
Značilno območje samotnih kmetij je Solčavsko, predvsem njegov severni del na južnem
pobočju Olševe. Kmetije so pogostejše na neprepustnih kamninah. V tem pasu je že zunaj
meja pokrajine, na meji s Kamniško-Savinjskimi Alpami, najvišja kmetija na slovenskem:
Bukovnik (1327 m). V preteklosti je bilo Solčavsko prek Pavličevega sedla bolj povezano z
železnokapelsko stranjo. Šele z zgraditvijo ceste iz Luč po debrski dolini Savinje leta 1894 je
ta del postal povezan s Savinjsko dolino (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Samotne kmetije so nastale v poznem srednjem veku, v zadnjem obdobju kolonizacije
hribovitih in gorskih območij Slovenije. Zemljišče, ki je zaradi gozda običajno precej veliko,
je razporejeno okrog kmečkega doma v enem kosu, celku. Posamezne samotne kmetije lahko
tvorijo zaselek, ki je vmesna stopnja do strnjenega naselja (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Gospodarstvo samotnih kmetij je v dolini Koprivne in Tople ter na prisojnih pobočjih Pece
nekdaj slonelo na živinoreji, danes pa na prodaji lesa, kajti kisle prsti na silikatni podlagi
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dajejo slabe možnosti za moderno kmetovanje. Koprivno so sprva kolonizirali priseljenci iz
Podjune, s katero je bila bolj povezana kot z Mežiško dolino, in tudi po plebiscitu leta 1920 je
ostal del Koprivne na avstrijski strani. Na silikatnih kamninah so nastale kmetije tudi v
Javorju, kjer je na stiku s triasnim dolomitom doline Jazbine ostra meja med gosto in redko
poselitvijo ter med intenzivnejšo obdelavo in gozdom (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Največje naselje Vzhodnih Karavank je Mežica s prek 3700 prebivalci leta 1991. Nastala je
na karbonatni naplavini na obeh bregovih reke Meže, ob izlivu potoka Šumca. Dolina se tu
razširi v kotlinico. Že v predindustrijski dobi se je tu razvil trg. Meža je verjetno še v času
staroslovenske naselitve močno poplavljala aluvialno ravnico, kar je odvračalo od njivske
rabe tal in naselitve. Prvotno naselje je zato nastalo ob potoku Šumcu nad dnom doline ob
poti, ki je vodila v Pliberk. Trg se je že v poznem srednjem veku razvil v rudarsko središče.
Šele v 20. stoletju pa se je mesto z večjimi rudniškimi napravami, upravnimi zgradbami in
stanovanjskimi bloki začelo širiti po dnu doline proti Gačnikovemu in Poleni.
V novejšem času se mesto razrašča na pobočje Riške gore in po dnu doline.
Rudarjenje in fužinarstvo je povzročilo nastanek Črne v središču zgornjega dela Mežiške
doline. Naselje je nastalo v kotlinici na sotočju Meže in Javorskega potoka, kjer je več
ravnega sveta. Z imenom Črni potok se omenja že na začetku 14. stoletja (Perko, Orožen
Adamič, 1999).
Vzhodne Karavanke - število prebivalcev
Leta 1869 je bilo ob prvem popisu prebivalstva na območju Vzhodnih Karavank 7567
prebivalcev in vse do danes se je število prebivalcev le malo spremenilo (Slika 21).
Najhitrejša rast je bila v času prve Jugoslavije, ko je pokrajina postala pomembno rudarsko
središče nove države, kar je dalo zagon gospodarstvu. Prebivalstvo se je povečalo le zaradi
rasti Mežice in Črne, ter nekaterih naselij, ki so se iz vasi preobrazila v rudarska naselja.
Število prebivalcev je naraščalo vse do šestdesetih let, višek pa je doseglo ob popisu leta
1971. Zaradi zapiranja rudnikov in gospodarske recesije se je nato število prebivalcev
nekoliko zmanjšalo. Po 2. svetovni vojni so najvišja območja z večinoma kmečkim
prebivalstvom izgubila več kot četrtino prebivalstva (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Rudarjenje in z njim povezane dejavnosti ter v novejšem času industrija so imeli največji
vpliv na razvoj naselbinske slike in gibanja prebivalstva. Rudarjenje je preobrazilo nekdanje
vasi oziroma zaselke v rudarska naselja, najbolj v Podpeci, kjer so v začetku tega stoletja na
mestu nekdanjih kmetij nastala rudarska naselja. Obenem se je število prebivalcev povečalo z
dobrih 300 leta 1869 na prek 1000 leta 1910. Leta 2002 je imela Podpeca 206 ljudi. Žerjav je
doletela podobna usoda hitrega vzpona in padca. Iz dveh kmetij in nekaj koč je na začetku 20.
stoletja nastalo rudarsko naselje z 224 prebivalci leta 1896, 1044 prebivalci leta 1961 in
komaj 479 ljudmi leta 2002. Zdaj so ostali le še tovarna avtomobilskih akumulatorjev, prek 50
m visok nasip jalovine, gola pobočja in onesnažen zrak (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Do predzadnjega popisa leta 1991 se je število prebivalcev v obeh največjih naseljih, Mežici
in Črni na Koroškem povečevalo, ob zadnjem popisu leta 2002 pa se je število prebivalcev v
obeh naseljih nekoliko zmanjšalo.
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Slika 21: Vzhodne Karavanke – gibanje števila prebivalcev
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3.2. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Tradicionalne gospodarske panoge, ki so prinesle življenje v pokrajino: živinoreja,
gozdarstvo, promet, rudarjenje in fužinarstvo, danes pa industrija, ki se je razvila na njihovi
osnovi ostajajo še naprej gonilo gospodarskega razvoja. V zadnjem času se jim pridružuje
turizem, pomen kmetijstva pa se zmanjšuje (Perko, Orožen Adamič, 1999).
3.2.1. KMETIJSTVO
3.2.1.1. Zahodne Karavanke - kmetijstvo
V razgibani alpski pokrajini so možnosti za kmetijstvo zelo različne. Strma pobočja in tanka
plast prsti na apnenčastih tleh omogočajo ekstenzivno živinorejo in gozdarstvo. Majhne
zaplate uravnanega sveta so izkrčili za njive. Višje so si na prisojnih uravnavah na stiku
neprepustnih in apnenčastih tal uredili planinske pašnike. Obsežni in bogati gozdovi so jim
zagotavljali ekonomsko varnost. V zadnjem času doživlja hribovsko kmetijstvo velike
spremembe. Le s težavo sledi novim tržnim razmeram, ki zahtevajo ceneno pridelavo in
visoko kakovost, kar pa je zaradi premajhnih kmetij, ponekod velike razdrobljenosti zemlje,
razgibanega površja in navezanosti na ročno delo povsem nemogoče. Zemlja ne zagotavlja
preživetja in mnogim pomeni le dodatno dejavnost ob službi, ki jo imajo v dolini. Ostalo je le
malo čistih kmetij. Mladih, ki bi ostajali na kmetijah ni veliko. Hribovsko kmetijstvo je
dodatno prizadel izpad dohodka od gozdarstva, saj so cene lesa padle zaradi velike ponudbe.
Gozdarstvo kljub vsemu ostaja pomembna dejavnost karavanških kmetij, saj gozdovi
pokrivajo več kot 70% površja. Na račun gozdov so gorske kmetije za slovenske razmere
nadpovprečno velike. Na Jezerskem in v dolini Kokre ima okoli tretjina vseh kmetij nad 75 ha
zemlje, nad Tržičem pa nekaj manj.
Kmetje imajo zaradi usmerjenosti v gozdarstvo in zaposlitev zunaj kmetijstva malo živine.
Živinoreja zahteva stalno skrb, delovno silo in tudi dovolj krme, ki pa jo je v danih naravnih
razmerah težko zagotoviti. Dodatni vir krme so pomenili planinski pašniki, kamor so čez
poletja gnali živino.
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Preglednica 12: Zahodne Karavanke – število delovno aktivnega prebivalstva, ki se ukvarja s
kmetijstvom
Občina
Št.
delovno
aktivnega Št.
delovno
aktivnega
prebivalstva, ki se ukvarja s prebivalstva, ki se ukvarja s
kmetijstvom po občinah
kmetijstvom
znotraj
obravnavanega območja
Kranjska Gora
47
24
Jesenice
40
28*
Tržič
122
54*
Jezersko
17
17
Vir: Popis prebivalstva…, 2002
Op.; * Zaradi varovanja informacijske zasebnosti posameznikov podrobnejši podatki o
posameznih značilnostih prebivalstva za manjša naselja niso prikazani .
Največ prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom v Zahodnih Karavankah je na območju
občine Tržič (Preglednica 12). Sledijo občina Jesenice, občina Kranjska Gora ter občina
Jezersko.
3.2.1.2. Vzhodne Karavanke - kmetijstvo
Prebivalstvo odročnih hribovskih krajev se ukvarja s kmetijstvom. Možnosti zanj so v
razgibani gorski pokrajini skromne. Tradicionalni kmetijski panogi, živinoreja in gozdarstvo,
ostajata še naprej osnovni vir dohodka gorskih kmetij, vendar živi samo od kmetovanja vedno
manj ljudi. Delež čistih kmečkih gospodinjstev se je zmanjšal pod desetino. Velike višine in
nakloni ne omogočajo modernega kmetovanja in s tem potrebnega standarda.
Zaradi slabših naravnih razmer so kmetije za slovenske razmere nenavadno velike, predvsem
zaradi gozda. Obdelovalnih površin je malo, pomanjkanje krme so reševali s pašništvom. Do
20. stoletja se je ohranilo požigalništvo za pridobivanje pašnikov.
Znaten vir dohodkov v kmetijstvu priteka od izkoriščanja gozda, saj ta pokriva večji del
pokrajine, še posebej v Vzhodnih Karavankah. Tu je bilo gozdarstvo že od nekdaj izredno
pomembno. Predvsem na Solčavskem je v preteklosti gozd prinašal dohodek lastnikom,
gozdnim delavcem in splavarjem na Savinji. Zaradi bogatih lesnih zalog so se v preteklosti ob
bogatih vodnih virih razvili številni žagarski obrati, mlini ter kasneje hišne in rudniške
hidroelektrarne (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Preglednica 13: Vzhodne Karavanke - število delovno aktivnega prebivalstva, ki se ukvarja s
kmetijstvom
Občina
Št.
delovno
aktivnega Št.
delovno
aktivnega
prebivalstva, ki se ukvarja s prebivalstva, ki se ukvarja s
kmetijstvom po občinah
kmetijstvom
znotraj
obravnavanega območja
Solčava
78
33
Črna na Koroškem
96
30*
Mežica
38
31*
Slovenj Gradec
357
138*
Vir: Popis prebivalstva…, 2002
Op.; * Zaradi varovanja informacijske zasebnosti posameznikov podrobnejši podatki o
posameznih značilnostih prebivalstva za manjša naselja niso prikazani .
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V občini Slovenj Gradec je največ delovno aktivnega prebivalstva, ki se ukvarja s
kmetijstvom na območju Vzhodnih Karavank (Preglednica 13). Sledijo občina Solčava,
Mežica, in občina Črna na Koroškem. Glede na to, da nismo uspeli pridobiti vseh podatkov za
nekatere občine je lahko ta razvrstitev nekoliko drugačna.
3.2.1.3. Planinsko pašništvo
Če seštejemo veliko gorskih travnikov in uravnav tik pod gozdno mejo in dodamo dovolj
izvirov, dobimo vrsto karavanških planin (Cortese, 2004).
Poglavitni del planin se nahaja nekako v bližini zgornje gozdne meje. Videti je, da so se
najstarejši planinski pašniki nahajali sprva prav na gozdni meji, ki so jo ponekod na prisojnih
pobočjih (ob Košuti, Stolovi skupini, na Peci...) potiskali dokaj nizko pogosti snežni plazovi,
da pa so kasneje kmetje gozd krčili od zgoraj ter razširjali planinsko pašo čim nižje (Melik,
1954).
V zahodnem, nižjem delu grebena nad Ratečami in Podkorenom ni planin, ampak le vaški
pašniki, na katere dnevno odganjajo živino. Zato je to edini predel v Karavankah, kjer se
pasejo molzne krave. Prve prave planine srečamo šele nad Srednjim vrhom, vzhodno od Kepe
pa se začenja skoraj neprekinjena »veriga« planin, ki si sledijo od Babe čez Golico, Stol in
Begunjščico vse do konca grebena Košute. To je najbolj sklenjeno pašno območje v naših
gorah sploh, na katerem se v zračni črti okoli 35 kilometrov zvrsti več kot dvajset planin. V
vzhodnem nadaljevanju Karavank je še nekaj planin oziroma višinskih pašnikov na območju
Olševe, Plešivca in Pece. Za planine v Karavankah je bila v preteklosti značilna dokaj stalna
paša, ki jo je sicer precej zmanjšalo povojno obdobje, v sedemdesetih letih pa so podobno kot
drugje tudi planine v Karavankah preživljale največjo krizo in na nekaterih je paša zamrla.
Kljub temu je večina nekdanjih planin danes obnovljena in gospodarsko pomembna, nekatere
pa so na višku razvoja. Na karavanških planinah se pase pretežno mlado govedo, na nekaterih
je tudi po nekaj konj, v višjih predelih se pasejo ovce. Travnih površin je v gorstvu več kot v
drugih dveh gorskih skupinah pri nas in grebeni kot Belščica, Begunjščica in Košuta so s
travo poraščeni po pobočjih prav do vrha - 2000 do 2200 metrov visoko. Zato so taki grebeni
idealni pašniki za ovce, ki se jih je včasih tu paslo bistveno več kot danes. Primer izrazito
ovčjih planin oziroma pašnikov so Golica, Belščica in Begunjščica. Na govejih planinah se
pasejo predvsem telice in krave s teleti. Molzne živine praktično ni in tudi v preteklosti so le
na redkih planinah imeli mlečno živino. Planine, na katerih se pase več živine kot kdajkoli
prej, v Karavankah niso redke in črede štejejo po sto in več glav. Največje pašno območje je
vrsta planin pod Košuto, od Kofc do Dolge njive (Cortese, 2004). Na nadmorski višini okoli
1500 m so od zahoda proti vzhodu planine Korošica, Kofce, Šija, Pungrat, Tegoška planina in
Dolga njiva. Zaradi slemenskega značaja Karavank ležijo planine na južni strani na pregibu
pobočja (Kofce) ali v plitvi kotanji (Šija, Pungrat,. Tegoška planina) ali v dolini (Dolga njiva).
Med temi planinami je najobsežnejša planina Šija, najbolj poznana pa Kofce. Naravne
razmere so ugodne. Ležijo na stiku prepustnih in neprepustnih kamnin, zato so tam številni
manjši izviri. Kamninsko podlago tvorijo triasne in jurske vododržne plasti laporja in
peščenjaka, ki se stikajo z dachsteinskim apnencem Košute. Na Tegoški planini in planini
Pungrat je na površju morensko gradivo. Pomembna je lega planin na južni, prisojni strani
Košute, saj imajo zaradi tega daljšo vegetacijsko dobo, več sonca in bolj kvalitetno pašo. Vse
planine imajo urejen dostop in planinsko kočo oziroma planšarijo. Planina Kofce je med
planinami pod Košuto najbolj obiskana, ob Tegoški planini pa tudi najstarejša. Ima izjemno
lego na pobočni uravnavi pod Velikim vrhom (2088 m) in Kofce goro (1961 m). Po površini

55

je med največjimi na njej se pase govedo in konji. Na planini sta planinski dom s prenočišči
in planšarija, kjer izdelujejo tudi sir.
V Vzhodnih Karavankah so večji planinski pašniki na prisojnih pobočjih okrog gozdne meje.
Dve večji planini, Govševa in Debela peč, sta nad Črno, planini Suhi dol in Končnikova
planina sta na Peci, manjši pašniki so tudi na Uršlji gori (Gabrovšek, 2006).
3.2.2. RUDARSTVO IN INDUSTRIJA
3.2.2.1. Zahodne Karavanke – rudarstvo in industrija
Pokrajina Zahodnih Karavank ima raznolika vendar revna rudna nahajališča. Skromna
nahajališča železove rude so bila na Planini pod Golico, kjer so že v 14. stoletju kopali in
predelovali železovo rudo. Blizu Savskih jam so še vidni ostanki rudniških rovov. Iz Planine,
kjer je nekoč stala železarska peč, se je proti koncu 15. stoletja fužinarstvo preselilo na
Jesenice, rudarstvo pod Golico pa je bilo opuščeno leta 1907. Južno pobočje Begunjščice je
vsebovalo skromne količine manganove rude, v jugovzhodnih pobočjih nad Šentansko dolino
pa so več stoletij kopali živosrebrovo rudo (Gabrovšek, 2006).
Raznolika, vendar revna rudna nahajališča, bogati gozdovi, ki so omogočali oglarjenje, ter
vodni viri so pomenili osnovo za nastanek prvih fužin, manufaktur, mlinov in žag. Fužine in
manufakture so zamrle, na njihovi tradiciji pa se je razvila raznovrstna industrija. V novejšem
času je za razvoj industrije zlasti pomemben prometni položaj ter razpoložljiva delovna sila.
Največje industrijsko naselje na območju, Jesenice, se je razvilo na osnovi fužinarstva, za
razvoj v moderno industrijsko mesto pa je bila pomembna ugodna prometna lega. Gorenjska
železniška proga, zgrajena v prejšnjem stoletju je mesto povezala s Trbižem, turska proga
prek karavanškega predora pa z Avstrijo. Za prometno dostopnost je v zadnjem času
odločilnega pomena cestni predor, ki povezuje tursko avtocesto na avstrijski strani z iliriko na
slovenski. Promet in dejavnosti povezane z njim, so čedalje bolj pomembne, saj je težka
industrija in z njo metalurgija zašla v recesijo. Po vključitvi v koncern slovenskih železarn se
jeseniška železarna vse bolj usmerja v proizvodnjo visokokakovostnih drobnih izdelkov,
medtem ko bolj umazane programe ukinjajo. Tehnološke spremembe in posodobitve
proizvodnje so prinesle čistejši zrak in vode, obenem pa brezposelnost in socialne probleme.
Železarska dejavnost je spodbudila kovinskopredelovalno, tekstilno, kemično in živilsko
industrijo. Vedno več ljudi dela v obrti, gradbeništvu in terciarnih dejavnostih, zlasti v
dejavnostih, vezanih na prometno in obmejno lego (železnica, carinarnica, inšpekcijske in
špedicijske službe). Izrazito prometno funkcijo imajo poleg Jesenic še Hrušica, Rateče in
Podljubelj.
3.2.2.2 Vzhodne Karavanke – rudarstvo in industrija
Pred dvema stoletjema je gospodarstvo spodbudila svinčevo-cinkova ruda v Vzhodnih
Karavankah. Rudarili so na območju Pece: v okolici Črne, Mežice, Podpece in Žerjava. V
začetku 19. stoletja so začeli graditi sodobne rudniške naprave za velikopotezno izkoriščanje
rude. Drugi vzpon je prineslo železarstvo, ki se je razvilo zaradi cenenega lesa redko
poseljene gozdne pokrajine, zlasti premoga, ki so zdaj izčrpane in delno vodne sile.
Fužinarstvo je v Črni in Mežici kmalu zamrlo, na robu pokrajine, na Ravnah in Prevaljah, pa
sta se razvili veliki železarski središči, ki sta močno vplivali na prebivalstveni in gospodarski
razvoj območja.
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Rudnik svinca in cinka je doživel velik razmah po 1. svetovni vojni zaradi vključitve v
Jugoslavijo in še bolj po 2. svetovni vojni, ko je metalurgija dobila ključno vlogo v
gospodarskem razvoju. Vse do 70. let 20. stoletja je proizvodnja ves čas naraščala, prav tako
tudi število zaposlenih, nato pa se je zaradi slabše kakovosti rude, večjih stroškov izkopa ter
padca cen na svetovnem trgu začela poglabljati kriza. Nekaj časa so rudniške naprave zaradi
sredstev iz solidarnostnih skladov in uvoza kakovostnejše rude še obratovale, v novih tržnih
razmerah po osamosvojitvi Slovenije pa so rudnik začeli zapirati in sanirati poškodovano
rudniško pokrajino. To je za slovenske razmere zelo industrializirano območje, z močno
zgostitvijo prebivalstva v nekdanjih zaposlitvenih središčih, slabo razvitim terciarnim
sektorjem in majhnim deležem kmečkega prebivalstva.
Rudnik svinca in cinka je sodeloval pri ustanavljanju nekaterih industrijskih obratov v okolici,
na katerih sloni današnji industrijski razvoj. Tako se je v Mežici iz strojne delavnice razvila
tovarna opreme, nastala je tovarna elektroopreme, v Žerjavu in Črni je tovarna akumulatorjev,
v Gačniku pa obrat strojne opreme.
Rudarjenje v Mežiški dolini je imelo dobre in slabe strani. Rudnik je zaposloval veliko ljudi
in sodeloval pri ustanavljanju industrijskih obratov, katerih dejavnost je bila povezana z
rudnikom. Tako se je v Mežiški dolini izoblikovala industrializirana pokrajina z močno
zgostitvijo prebivalstva v industrijskih središčih, s slabo razvitimi terciarnimi dejavnostmi in
zelo majhnim deležem kmetijstva. Po zaprtju rudnika so ostali pereči socialni problemi in
močno poškodovana rudniška pokrajina, predvsem v območju naselja Žerjav zaradi
dolgotrajnega onesnaževanja nekdanje topilnice (Gabrovšek, 2006).
3.2.3. TURIZEM
Turizem postaja vse pomembnejši. Glede na gorat, alpski svet bi najprej pomislili na
smučarski turizem. Naravni pogoji pa zanj niso najbolj primerni. Prevladujejo južne lege,
nizke nadmorske višine in s tem pogojeno pomanjkanje snega ter neprimerne reliefne oblike
so omogočile samo nastanek manjšega smučarskega središča na Zelenici nad Ljubeljem in
nekaterih krajevnih smučišč. V Vzhodnih Karavankah pa se nahajajo manjša smučišča v Črni,
Mežici in pri Ošvenu pod Uršljo goro.
Prednosti smučišča na Zelenici so dobra prometna povezanost ter turistične zmogljivosti na
Ljubelju. Za dolžino smučarske sezone pa je ključna lega na severni strani Begunjščice, ki
močno podaljšuje trajanje snežne odeje. Od podnožja Ljubeljščice poteka gondolska žičnica
do bližine planinskega doma na Zelenici, od tam pa pelje še vzpenjača do grebena Na Možeh.
Smučišče pogosto ogrožajo plazovi.
Bolj kot za zimski turizem je območje primerno za letni turizem. Razgibano površje, bogato
rastje, razglednost, podnebne značilnosti ter etnološke posebnosti planinskega pašništva so
zgodaj začele privabljati številne planince in pohodnike. V 19. stoletju je na razvoj planinstva
ugodno vplivala gorenjska železniška proga, v povojnem času pa razvoj avtomobilizma, ki je
številnim približal gorski svet Karavank. Že zgodaj so začele nastajati številne planinske
postojanke na karavanškem pogorju.
Nekatera naselja so se razvila v manjša turistična središča. Najstarejšo turistično tradicijo ima
Jezersko. Že v 19. stoletju je bilo znano klimatsko zdravilišče, po drugi svetovni vojni pa je
bilo tam zdravilišče za očesne bolezni.
Smučarski, pohodniški in zdraviliški turizem izpred prve svetovne vojne je zamrl, razvil pa se
je izletniški in t. i. vikend turizem. Možnosti je res veliko (vrhovi v Karavankah in KamniškoSavinjskih Alpah, obširni gozdovi, kamnolom lehnjaka v Komatevri, slap Čedca, umetno
Planšarsko jezero ter občasne kulturno in etnološko obarvane prireditve).
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Turistične zmogljivosti imajo tudi nekatera naselja v Zgornjesavski dolini, predvsem tista, ki
ležijo v zaledju rekreacijskih središč severnega dela Julijcev. Rateče, Dovje in Podkoren s
pridom izkoriščajo tudi ugodno prometno lego.
Lepota gozdnate in hribovite pokrajine omogoča razvoj kmečkega turizma, kar še posebej
velja za Vzhodne Karavanke, vendar je število kmetij s to dejavnostjo majhno (Perko, Orožen
Adamič, 1999).
Preglednica 14: Število turističnih objektov in ležišč po naseljih za leto 2004
Naselje
Število turističnih objektov Število ležišč
Dovje – Mojstrana
7
801
Rateče
5
158
Jezersko
8
221
Podljubelj
4
144
Solčava – Logarska dolina
7
260
Vir: SURS, 2008
V zgornji preglednici je prikazano število turističnih objektov in število ležišč (Preglednica
14). Največje število turističnih objektov in ležišč je v Zgornjesavski dolini. Nahajajo se v
zahodnem delu Zgornjesavske doline in se navezujejo na turistično območje Kranjske Gore in
Gozd Martuljka, ki pa sta že izven meja Karavank. V Zahodnih Karavankah lahko kot manjši
turistični območji izpostavimo še Jezersko in Podljubelj.
V Vzhodnih Karavankah pa lahko izpostavimo območje Solčava – Logarska dolina, ki pa leži
delno že izven obravnavanega območja.
Preglednica 15: Število prenočitev turistov po naseljih za leto 2004
Naselje
Število prenočitev
Dovje – Mojstrana
21877
Rateče
6183
Jezersko
9158
Podljubelj
450
Solčava – Logarska dolina
7300
Vir: SURS, 2008
Naselja v Zgornjesavski dolini zabeležijo največje število prenočitev (Preglednica 15). Po
številu prenočitev sledi Jezersko, ki ima dolgo turistično tradicijo, ter območje Solčava –
Logarska dolina, ki pa ne spada v celoti v obravnavano območje. Število prenočitev v
Podljubelju je v primerjavi z ostalimi precej manjše.
3.3. RABA TAL
Večji del Karavank prekriva gozd. Kjer so bile razmere primerne je zemlja izkoriščena za
kmetijske namene. Razmere za kmetijstvo so nekoliko bolj ugodne v Vzhodnih Karavankah,
saj so te nekoliko nižje in bolj položne od Zahodnih.
Urbanih površin ter industrije je v Zahodnih Karavankah največ v Zgornjesavski dolini
(Jesenice), v Vzhodnih je največ urbanih površin na območju Mežice in Črne, industrija pa je
skoncentrirana v Žerjavu.
Golo skalovje se v nekoliko večjem obsegu pojavlja le v Zahodnih Karavankah na območju
Stola, Vrtače, Begunjščice in Košute. V Vzhodnih Karavankah pa le na vršnem delu Pece.
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Slika 22: Zahodne Karavanke – raba tal

- Iglasti gozd

- Pašniki

- Mešani gozd

- Naravni travniki

- Grmičast gozd
- Golo skalovje

- Pretežno kmetijske površine z večjimi
območji vegetacije
- Nesklenjene urbane površine

- Redko porasle površine

- Industrija, trgovina

- Barja in resave

── državna meja
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Slika 23: Vzhodne Karavanke – raba tal

- Iglasti gozd

- Pašniki

- Mešani gozd

- Naravni travniki

- Grmičast gozd
- Golo skalovje

- Pretežno kmetijske površine z večjimi
območji vegetacije
- Nesklenjene urbane površine

- Redko porasle površine

- Industrija, trgovina

- Barja in resave

── državna meja
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4.
OKOLJEVARSTVENI
IN
OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

RAZVOJNI

PROBLEMI

4.1 POSLEDICE RUDARSTVA IN INDUSTRIJSKE DEJAVNOSTI
Med najbolj degradirane slovenske pokrajine se uvrščata tudi dve alpski dolini: Zgornjesavska
in Mežiška. Glavni industrijski viri in manjša naselja so sicer prispevali razmeroma majhne
količine škodljivih emisij, vendar je bila njihova lega v ozkih in globokih dolinah z omejenimi
samočistilnimi sposobnostmi z ekološkega vidika najmanj ugodna, saj se je pokazalo veliko
nesorazmerje med emisijami in imisijami.
Pri negativnih pokrajinskih učinkih lokalnih virov onesnaževanja opažamo, da so najbolj
degradirane alpske pokrajine omejene na ozke in globoke gorske doline. Imisijska območja so
sicer izrazita, vendar lokalna, med seboj ločena z vmesnim vzpetim svetom (gorski, hriboviti),
ki ni imel stalnega povečanega onesnaževanja in je razmeroma čist. Njihova lega na dnu
globokih dolin stopnjuje tudi stisko s prostorom, zato se industrijske, komunalne in druge
funkcije mestnega prostora med seboj močno prepletajo (Špes, 1999).
4.1.1 MEŽIŠKA DOLINA
Mežiška dolina ima izrazito zaprto, zatišno lego, ki pa ni le posledica globoke gorske doline,
temveč prav tako tudi njene lege na obrobju Celovške kotline, kar posredno stopnjuje
pogostnost temperaturnih inverzij in s tem tudi onesnaženost ozračja (Slika 24).
Slika 24: Prečni prerez doline Meže pri Žerjavu

Vir: Špes, 1999
Zgornji del Mežiške doline je ekološko zelo občutljiva pokrajina, kjer prevladujejo strma
pobočja, ki jih pred erozijo tal varuje le gozdna odeja. Poleg trših in odpornejših karbonatnih
tal so tudi mehkejša in nepropustna silikatna tla, ki kisline iz onesnaženega zraka in padavin
teže nevtralizirajo. Ta del doline je povečini zelo ozek, globok, skratka zelo zaprt, pesti ga še
prostorska stiska, največji onesnaževalci zraka pa so ravno v najbolj zaprtem delu doline.
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V metalurško usmerjeni Mežiški dolini so bili žveplovi oksidi najpomembnejše emisije,
čeprav sta v preteklosti (pred ekološko sanacijo in vgradnjo filtrov) kvarila ozračje in okolje
sploh tudi svinec iz topilnice in rdeči železarniški prah. Če seštejemo vse te emisije (pred
sanacijami ali po njih) v celotni Mežiški dolini, vidimo, da gre pravzaprav za manjše količine,
ki pa v zaprti, slabo prevetreni in ekološko občutljivi pokrajini vseeno prizadenejo okolje.
Svoj delež pri onesnaževanju zraka prispevajo tudi gospodinjstva z ogrevanjem stanovanj. Te
emisije so toliko bolj škodljive, ker nastajajo v zimskih mesecih, ob najbolj neugodnih
meteoroloških razmerah.
S prvim razvrščanjem slovenskih krajev v posamezne razrede onesnaženosti ozračja leta 1975
so se vsa štiri urbana naselja Mežiške doline (Črna, Žerjav, Mežica, Ravne) znašla v 4.
razredu, torej ne le s čezmerno, temveč celo kritično onesnaženim zrakom. Po sanaciji
ravenske železarne ter zgraditvi toplovoda ter prašnih filtrov v žerjavski topilnici svinca je
naslednja kategorizacija leta 1988 med kritično onesnažene kraje (IV. razred) uvrstila le še
Črno in Mežico, Žerjav pa v čezmerno onesnažene (Špes, 1999).
V okolici Črne, Žerjava in Mežice so že leta 1961 ocenili, da je gozd poškodovan na površini
skoraj 1 500ha, od tega pa je skoraj deset odstotkov povsem uničenega. Ob preučevanju dve
leti kasneje so se te površine povečale že na 2360ha, leta 1966 pa je bilo samo v okolici
Žerjava več kot 2000ha poškodovanih gozdov. Sredi 70. let so se poškodbe na gozdovih še
širile, bilo jih je že 2700ha, od tega že 280ha goličav, ki so strnjene v glavnem okoli Žerjava
(Dolina smrti). Prav v tem času je prihajalo do najmočnejših ožigov, gozdno drevje ni
propadalo le znotraj opredeljenega imisijskega območja, temveč se je širilo tako, da je bilo ob
koncu desetletja že več kot 3200ha poškodovanih gozdov. Z novejšimi raziskavami, ki se
metodološko razlikujejo od prejšnjih, so registrirali popisne točke z več kot 90%
poškodovanih gozdov na jugozahodnem obrobju Zgornje Mežiške doline, na pobočjih Olševe
in Smrekovškega pogorja in tudi v okolici Mežice pa vse do avstrijske meje. V Spodnji
Mežiški dolini so opazovalne točke s tako močno poškodovanimi gozdovi našli še zahodno od
Raven. Tod segajo vse do avstrijske meje gozdovi s 70% poškodovanega drevja.
Do leta 1978, ko so v topilnici vgradili filtre in so se zmanjšale imisije svinca in drugih
kovinskih delcev, so pogosto ugotavljali močno povišane koncentracije svinca v listnati
zelenjavi in gomoljnicah (v korenju je bilo do 39 mg/kg svinca, drugod v Sloveniji pa v
povprečju 0,29 mg/kg; Kerin, 1978), v senu ter vzporedno s tem še v krvi, jetrih in ledvicah
živine (Špes, 1999).
Z opuščanjem predelave primarnih svinčevih surovin in s postopnim in s postopnim
zmanjševanjem proizvodnje so se emisije začele zmanjševati, povečala pa se je predelava
sekundarnih svinčevih surovin iz odpadnih akumulatorjev. Vse do 90. let 20. stoletja je v
Zgornji Mežiški dolini izstopala problematika onesnaženosti zraka (vključno s propadanjem
gozda) in prsti. Akumulacija težkih kovin v prsti okoli Žerjava in Mežice dosega kritične
vrednosti in se za razliko od onesnaženosti zraka ni bistveno zmanjšala (Plut, 2004).
Ozemlje Mežice je zaradi rudniške in topilniške dejavnosti ter tudi zaradi geogenih danosti
močno obremenjeno s težkimi kovinami, zlasti s svincem in cinkom, ki so ju tod intenzivneje
pridobivali več kot 300 let. Od leta 1947 so pridobivali tudi molibden. Rudo so predelovali v
topilnici ob rudniku. Dolgo obdobje rudarjenja in topilniške dejavnosti je imelo veliko
negativnih vplivov na okolje. Ti so onesnaženje okolja z različnimi kovinami (Pb, Zn, Cd, As,
Ag, Mo), deponije rudniških odpadkov in odpadkov, nastalih pri flotaciji, uničenje vegetacije
v okolici topilnice zaradi emisij SO2 in erozija golih pobočij v bližini topilnice. Posledica
rudarjenja so tudi povišane vsebnosti težkih kovin v tleh. Leta 2000 je bilo na območju,
velikem 101 km2, ki se vleče od Črne do Raven na Koroškem in zajema skoraj celotno dolino
reke Meže v pasu, širokem 6 km, odvzetih 115 vzorcev tal. Na 74 km2 površine vsebnosti
težkih kovin presežejo zakonsko določeno mejno oz. opozorilno vrednost. Kritično je
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onesnaženih 24,4 km2 ozemlja. To zajema celoten zgornji del Mežiške doline, predvsem
okolico Črne na Koroškem in Žerjav. Na kritično onesnaženem območju Mežice izstopajo
zlasti visoke vsebnosti svinca (Pb) in kadmija (Cd). Povprečna vsebnost Pb znaša 878 mg/kg
(216–27122 mg/kg) in preseže slovensko povprečje za več kot 20-krat. Povprečje Cd je 6,2
mg/kg (1,4–71 mg/kg) ter preseže slovensko povprečje za skoraj 12-krat (Teršič, Gosar, Šajn,
2006).
4.1.2 JESENICE
Zgornjesavsko imisijsko območje je značilna alpska gorska pokrajina s hitrimi reliefnimi
spremembami na manjših razdaljah. To pa pomeni, da se hitro spreminja tudi njena
občutljivost na antropogene posege. Najpomembnejša pokrajinska elementa sta relief
(strmina, ekspozicija, nadmorska višina), ki vpliva tudi na meteorološke pojave, in litološka
zgradba). Dolina, ki je tudi vezni člen med Julijskimi Alpami in Karavankami, čeprav je
tektonsko zasnovana in ledeniško preoblikovana, ni posebej široka (Slika 25). Najožja je prav
pri Jesenicah.
Slika 25: Prečni prerez Zgornjesavske doline

Vir: Špes, 1999
Za razliko od Mežiške doline pa ima bolj značilne dolinske meteorološke razmere z
razmeroma dobro prevetrenostjo. V ozki dolini se pojavljajo vzhodne, predvsem pa zahodne
smeri vetrov, torej vzporedno z osjo doline. Za širjenje onesnaženega zraka so pomembni še
lokalni vetrovi, za Jesenice so namreč značilni pobočni vetrovi. Ponoči se hladnejši zrak
spušča po pobočjih proti dolini, podnevi pa se, predvsem po prisojnih ogretih pobočjih, dviga.
Ob močnejših vetrovih se v višjih zračnih plasteh veter v dolini kanalizira. Smer ni odvisna od
dnevnega časa in temperaturnih razlik med dnom doline in pobočji. Prevetrenost doline
praviloma onemogoča tudi nastajanje temperaturne inverzije in zgoščevanje emisij. Posredni
kazalec inverzije je nastajanje megle, čeprav ta dva pojava nista vedno povezana. V 20-letnem
povprečju (1950–70) so imele Jesenice le do 10 meglenih dni na leto.(Špes, 1999).
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Pri onesnaževanju jeseniškega dela Zgornjesavske doline sta nekdaj prevladovala SO2 in
železarniški prah. Slednji je dolga desetletja dajal pečat zaprašenemu mestu (predvsem z
rdečim železarskim prahom). Glavni vir emisij prahu so bile Siemens-Martinove peči, kjer je
čiščenje oziroma lovljenje prašnih emisij tudi tehnično skoraj nemogoče. Največje količine
prašnih emisij so Jesenice poznale do leta 1970, to je bil tudi čas, ko so se “rdeče pobarvala”
pročelja hiš v okolici železarne. Pri proizvodnji ene tone jekla je bilo kar 6–11 kg prašnih
emisij, v katerih so prevladovali železovi oksidi.
Pri zimskem onesnaževanju Jesenic prispevajo svoj delež še gospodinjstva, ki v gospodarsko
depresivnem kraju z velikim deležem nižjih socialnih skupin prebivalstva uporabljajo cenena
kuriva s slabšo kalorično močjo in večjo vsebnostjo žvepla (Špes, 1999). Danes je stanje
bistveno drugačno, saj je večina gospodinjstev na Jesenicah priključenih na daljinsko
ogrevanje. Gospodinjstva, ki niso priključena na daljinsko ogrevanje so v hribovskih naseljih
(Besič, 2007).
Po občasnih meritvah imisij SO2 v letih 1965 in 1971/72 so se Jesenice že sredi 70. let
uvrščale med prekomerno onesnažene kraje. Ko je ob koncu 60. let vseh šest SiemensMartinovih peči v železarni polno obratovalo, je Jesenice pestilo močno onesnaževanje
ozračja z rdečim železarniškim prahom. Po podatkih Zavoda za zdravstveno varstvo (1966) je
bila takrat povprečna zaprašenost kar 14-krat večja od higienskih normativov. Meritve zadnjih
let pa kažejo, da so prašne usedline v povprečju pod MDK(maksimalne dovoljene
koncentracije) tudi po strožjih normativih za stanovanjsko okolje.
Za razliko od Mežiške doline je jeseniško imisijsko območje manj degradirano. Na eni strani
je bilo to ves čas izrazito železarsko območje s prevladujočimi prašnimi emisijami, ki so težje
in se ne raznašajo na večje razdalje. Na drugi strani pa so opazni pozitivni učinki dobre
prevetrenosti ozke doline, pretežno karbonatna sestava kamenin pa poleg vsega še dobro
nevtralizira kisle padavine. Do začetka 70. let, ko je bilo onesnaževanje ozračja najhujše, je
bilo v okolici Jesenic 30ha zelo poškodovanih gozdov, imisijsko območje z bolj ali manj
prizadetim drevjem pa je bilo seveda obsežnejše. Najbolj je bila prizadeta okolica javorniških
obratov železarne , kjer iglavci niso več uspevali, razraščati sta se začela slab, redek brezov
gozd in grmičevje. V smeri najpogostejših vetrov, na Dobravskem polju, Bregu in na pobočjih
Homa in Mežaklje, pa so bile najdebelejše prašne usedline. Tako je bilo sredi 70. let skupaj
prizadetih skoraj 1900ha gozdov, le da med njimi skoraj ni bilo goličav ali zelo poškodovanih
gozdov. Po letu 1978 so znake poškodb opazili le še v najožji okolici železarne (Špes, 1999).
Vpliv večstoletne železarske aktivnosti se odraža v povišanih vsebnostih težkih kovin v tleh
na območju Jesenic. Raziskanega je bilo 113 km2 ozemlja, na katerem je bilo na 44 izbranih
lokacijah odvzetih 122 vzorcev talnih horizontov. Zakonsko določena mejna oz. opozorilna
vrednost za težke kovine v tleh je presežena na 67,8 km2, kritično pa je onesnaženih 13,2
km2. Območje kritično onesnaženih tal se vleče v 2 do 4 km širokem pasu vzdolž celotne
doline Save. Izstopajo predvsem visoke vsebnosti Cd, Hg, Pb in Zn. Najvišjo obogatitev glede
na slovensko povprečje kažeta Hg (19,7-krat) in Pb (15,6-krat). Sledita Cd (7,1-krat) in Zn
(5,7-krat). Največji delež onesnaženja je prispevala jeseniška železarska industrija, velik delež
pa lahko pripišemo tudi lokalnim razmeram, vplivom prometa in drobnih kurišč (Teršič,
Gosar, Šajn, 2006).
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4.2. PROMET
Promet kot vir okoljskih obremenitev pogosto ni bil deležen ustrezne obravnave. Razlog je v
tem, da škode zaradi razpršene narave prometa ali skupnih učinkov z vplivi industrije ali
proizvodnje energije ni preprosto ugotoviti (Cigale, 2002).
Promet na dva načina učinkuje na okolje:s posegi v naravo zaradi omrežja ter z
onesnaževanjem zraka, tal, vode in žive narave, torej tudi z ogrožanjem zdravja ljudi.
Med negativnimi učinki prometa so najbolj občutne emisije v zrak, hrup in vibracije 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).
Učinki prometa so neposredni in posredni, pojavljajo pa se tudi v različnih časovnih okvirih.
Tako so učinki emisij škodljivih snovi ali hrupa takojšnji in neposredni. Drugi učinki
postanejo očitni šele po relativno dolgih časovnih obdobjih. Takšne so emisije toplogrednih
plinov, katerih posledice se kažejo v globalnih podnebnih spremembah (Cigale, 2002).
4.2.1. KARAVANKE - PROMET
V Karavankah je obremenitev cest večinoma majhna. Izjema je le obremenitev na
avtocestnem odseku Hrušica – Vrba ter regionalni cesti na Jesenicah (Slika 26). Na teh cestah
je povprečni dnevni promet preko 15.000 vozil. Drugod, predvsem v Vzhodnih Karavankah je
obremenitev cest precej manjša, še najbolj je obremenjena cesta v Mežiški dolini med Črno na
Koroškem in mejo obravnavanega območja severno od Mežice (Slika 27).
Zaradi večje koncentracije vozil so tudi vplivi prometa na okolje največji na območju
Jesenic.
Slika 26: Zahodne Karavanke - prometne obremenitve

Vir: Direkcija RS za ceste, 2008
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Preglednica 16: Povprečni dnevni promet na izbranih cestnih odsekih
Cestni odsek/Leto
2005
2006
2007
1519
1543
1671
Korensko sedlo Podkoren
6238
6283
6604
Predor Karavanke
14800
14000 12200
Hrušica – Lipce
7748
7790
7500
Hrušica - Plavž
13000
13000 13000
Plavž - Jesenice
16318
15821 15500
Jesenice - Javornik
1829
1789
1995
Ljubelj – Tržič
1000
1000
800
Zg. Jezersko – Sp.
Jezersko
3200
3200
3164
Mežica – Črna na
Koroškem
5292
5300
5335
Poljana – Mežica
Vir: Direkcija za promet 2005-2007, 2008
Slika 27: Vzhodne Karavanke – prometne obremenitve

Vir: Direkcija RS za ceste, 2008
4.2.2. VPLIV PROMETA NA ZRAK IN PRST
Cestni promet je velik onesnaževalec zraka saj prispeva večino škodljivih emisij ogljikovega
(mon)oksida, dušikovih oksidov, in nemetanskih hlapnih organskih spojin ter znaten delež
toplogrednih plinov ogljikovega dioksida in didušikovega monoksida (Paradiž, 2002). Vpliv
onesnaženega zraka na zdravje ljudi je velik in kompleksen, še posebej v mestnem okolju,
kjer je promet zgoščen (Otorepec, 2002). Bencina se več kot polovico porabi z mestnimi
vožnjami zaradi nizkih hitrosti in zastojev na križiščih in prehodih ter zagonov hladnih
motorjev (zagoni povečujejo porabo za 14 %). Specifična poraba na enoto poti v urbanem
načinu vožnje je pri osebnih vozilih kar za 44 % večja kot zunaj naselij (Paradiž, 2002).
Regeneracijske sposobnosti zraka so odvisne od reliefne odprtosti in hitrosti vetra. Prva
zmanjšuje regeneracijske sposobnosti, saj območje Jesenic zapirajo s severa Karavanke, z
juga pa Mežaklja. Hitrost vetra pa pozitivno vpliva na samočistilne sposobnosti zraka, saj je
Savska dolina dobro prevetrena, zato je tudi manj meglenih dni. Roža vetrov za Jesenice kaže,
da pri višjih hitrostih vetra koncentracije škodljivih snovi sovpadajo s smerjo vetra, pri nižjih
66

hitrostih pa s smerjo virov onesnaževanja zraka. Vetrovi pihajo vzdolž doline, prevladujejo
zahodni vetrovi. To pomeni, da se onesnaženi zrak širi vzdolž doline, predvsem vzhodno od
vira onesnaževanja. Število meglenih dni na Jesenicah je le 10 dni letno (Bešić, 2007).
Promet postaja vse pomembnejši dejavnik obremenjevanja tal. V primeru onesnaževanja tal
vzdolž prometnic gre za linijsko onesnaževanje. Izvor te vrste onesnaževanja so različne vrste
vozil, intenziteta onesnaževanja pa je odvisna od vrste in gostote prometa ter meteoroloških
dejavnikov. Večji negativni vpliv pri onesnaževanju tal imajo tovorna vozila zaradi uporabe
dizelskega goriva in vozila brez katalizatorjev.
Posledica močnega prometnega onesnaževanja je predvsem povečana koncentracija težkih
kovin v tleh, predvsem svinca, delno pa tudi cinka, bakra, niklja, kadmija in kroma. Promet
prispeva 80 % celotnega onesnaženja atmosfere s svincem, ki prihaja v ozračje v obliki
drobnih delcev v izpušnih plinih. Od tega pade 50 % svinca na površino tal oziroma
vegetacijo v območju 100 metrov od ceste, preostali del pa se porazdeli po atmosferi. Viri
kadmija so dizelsko gorivo, obraba gum in zavornih oblog. Viri cinka so motorna olja,
avtomobilske gume in protikorozijska zaščita vozil. Nikelj se pojavlja v avtomobilskih
gorivih, vir niklja pa je tudi obraba motorja (Klinar, 2007).
Raziskave onesnaženosti zraka in prsti zaradi prometa na območju Jesenic še niso bile
izvedene, na negativen vpliv prometa posredno nakazujejo splošne raziskave prsti (Klinar,
2007).
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4.3. PLANINSKE POSTOJANKE V KARAVANKAH
V slovenskem delu Karavank je po podatkih Planinske zveze Slovenije 14 planinskih
postojank. V zahodnem delu Zahodnih Karavank ni planinskih postojank. Prva od zahoda je
Koča na Golici, sledi ji Dom Pristava na Javorniškem Rovtu. Na območju Stola sta
Valvazorjev dom pod Stolom in Prešernova koča na Stolu. Na širšem območju Zelenice je
koncentracija planinskih postojank največja. Na tem območju so naslednje planinske
postojanke: Roblekov dom na Begunjščici, dom pri izviru Završnice, Planinski dom na
Zelenici in Koča na Ljubelju. Na južnih pobočjih Košute pod Kofce goro pa je Dom na
Kofcah.
V Vzhodnih Karavankah sta na območju Pece Dom na Peci ter Koča na Pikovem, na območju
Uršlje gore pa Koča na Naravskih ledinah, Dom na Uršlji gori ter Poštarski dom pod
Plešivcem.
Namen prvih koč - zavetišč v naših gorah je bil predvsem nudenje zavetja v nočnem času ali
ob neugodnih vremenskih razmerah, ki so gornike ujele na poti. Toda sčasoma je v koče začel
prodirati dolinski standard z več udobja, kakršnega smo bili vajeni od doma. To je pomenilo
večjo porabo energije, vode, večje transportne stroške in zaradi vsega tega tudi večje
negativne vplive na okolje.
Glavni okoljevarstveni problemi, ki nastajajo v zvezi s planinskimi postojankami, so
naslednji:
- oskrba z električno energijo,
- odstranjevanje odpadkov,
- oskrba postojanke,
- poraba vode in »proizvodnja« odpadne vode (Maher, 1992).
1. OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
Planinske postojanke so porabniki energije. Stopnja vpliva na okolje je odvisna od načina
pridobivanja energije. Ker priključek na javno omrežje ni vedno mogoč, predvsem v višjih
legah, so postojanke večinoma vezane na lastne vire. Med temi so v preteklosti prevladovali
dieselski in bencinski agregati, ki so dejanska in potencialna obremenitev za okolje.
Pretiranemu hrupu se sicer lahko izognemo s pravilno protihrupno zaščito, težja pa je zaščita
pred onesnaženjem okolja z gorivom in olji, tako med obratovanjem kot skladiščenjem.
Upoštevati moramo tudi, da poraba fosilnih goriv vse bolj prispeva tudi k nezaželenemu
učinku tople grede.
Po začetku ekološke sanacije leta 1991 alternativni viri v vse večji meri nadomeščajo ostale
vire. Najprimernejša je uporaba sončne energije, tako direktno (sončne celice) kot posredno
prek ogrevanja vode (sončni kolektorji). Izkoriščanje energije vetra je v gorah, kjer se zračni
tokovi zgoščujejo, s fizikalnega stališča ugodno; problematičen je le hrup, ki pri tem nastaja,
in krajinska podoba vetrnega generatorja.
Najpomembnejši dejavnik pri energetski oskrbi postojank pa je racionalna raba energije. Na
tem področju so verjetno še velike rezerve (Maher, 1992).
2. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
Planinske postojanke so mesto kopičenja trdih odpadkov, tako »domačih« kot tistih, ki jih
prinesejo obiskovalci. Najprimernejša rešitev je zmanjšanje količine odpadkov, sortiranje,
delna predelava (kompostiranje) in transport na dolinske deponije (Maher, 1992).
Pri količini smeti posameznih postojank imajo glavni delež smeti in odpadki, ki jih puščajo
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obiskovalci. Akcija »Odnesimo smeti v dolino« je bila uspešna, tako da se je problem
odstranjevanja odpadkov v planinskih kočah močno zmanjšal (Bizjak, 1991).
3. OSKRBA PLANINSKIH POSTOJANK
Načini oskrbe planinskih postojank so helikopterji, tovorne žičnice, avtomobilski dovoz (za
postojanke ob cestah), konji in nosači. Večina visokogorskih postojank se oskrbuje
kombinirano s helikopterji in konji (Bizjak, 1991).
4. PORABA VODE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
Planinske postojanke so porabnik vode in istočasno proizvajalec odpadnih voda. Količina
Slednjih je odvisna predvsem od udobja, ki si ga v koči privoščimo (WC, tuš, pranje). Na
visokogorskem kraškem svetu, je še posebno pomembno primerno čiščenje odpadnih voda, za
kar je še vedno zelo skromno poskrbljeno. Odpadne vode vse prepogosto odtekajo po
podzemnih poteh, ki se končajo v dolinskih izvirih (Maher, 1992).
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Preglednica 17: Planinske postojanke in vplivi na okolje leta 2008
DOM NA
KOFCAH, 1488m
DOM NA PECI,
1665m
DOM NA URŠLJI
GORI, 1680m
DOM PRI IZVIRU
ZAVRŠNICE,
1425m
DOM PRISTAVA
NA
JAVORNIŠKEM
ROVTU, 975m
KOČA NA
PIKOVEM 992m
KOČA NA
GOLICI, 1582m
KOČA NA
LJUBELJU, 1369m
KOČA NA
NARAVSKIH
LEDINAH, 1072m
PLANINSKI DOM
NA ZELENICI,
1536m
POŠTARSKI
DOM POD
PLEŠIVCEM,
805m
PREŠERNOVA
KOČA NA
STOLU, 2174m
ROBLEKOV
DOM NA
BEGUNJŠČICI,
1657m
VALVASORJEV
DOM POD
STOLOM, 1181m

OSKRBA Z
ELEKTRIKO
Fotovoltaični
sistem + agregat
Električno omrežje

ODSTRANJEVANJE
ODPADKOV
Avto

OSKRBA
POSTOJANKE
Avto

ODPADNE
VODE
Greznica

Tovorna žičnica

Tovorna žičnica

Čistilna naprava

Električno omrežje

Avto

Avto

Greznica

Električno omrežje

Avto

Avto

Greznica

Električno omrežje

Komunalno podjetje

Avto

Greznica

Električno omrežje

Avto

Avto

Čistilna naprava

Fotovoltaični
sistem + agregat
Fotovoltaični
sistem + vetrnica
Električno omrežje

Tovorna žičnica

Tovorna žičnica

Greznica

Avto

Avto

Kemični WC

Komunalno podjetje

Avto

Greznica

Električno omrežje

Sedežnica

Sedežnica + 4
kolesnik

Greznica

Električno omrežje

Avto

Avto

Greznica

Fotovoltaični
sistem + vetrnica +
agregat
Fotovoltaični
sistem + agregat

Helikopter

Helikopter

Suho stranišče +
klasični WC

Helikopter

Helikopter + peš

Suho stranišče

Električno omrežje

Avto,
organske odpadke
kompostirajo

Avto

Komunalno
omrežje

Zaradi relativno nizke nadmorske višine je večina planinskih postojank priključenih na
električno omrežje. Takih je devet od skupaj 14 postojank. Ostale postojanke električno
energijo pridobivajo preko fotovoltaičnega sistema, za primere ko le-ta ne zadostuje pa imajo
v rezervi agregate. Izjema je le koča na Ljubelju, v kateri so namesto agregata opremljeni z
vetrnico. Prešernova koča na Stolu pa je opremljena tako z agregatom kot tudi vetrnico.
Večina postojank za odstranjevanje odpadkov uporablja avtomobile oziroma je za njihov
odvoz zadolženo komunalno podjetje. Pri domu na Peci in koči na Golici za odvoz odpadkov
uporabljajo tovorno žičnico, planinski dom na Zelenici pa sedežnico. Helikopter se za odvoz
odpadkov uporablja le pri Prešernovi koči na Stolu in pri Roblekovem domu na Begunjščici.
Pri nekaterih planinskih postojankah odpadke pred odvozom sortirajo, pri Valvasorjevem
domu pa organske odpadke kompostirajo.
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Za oskrbo postojanke uporabljajo enaka sredstva kot za odvoz odpadkov. Tako se tudi za
oskrbo postojank največkrat uporablja avtomobil. Planinski dom na Zelenici se poleg
sedežnice oskrbuje tudi s 4 kolesnikom. Za oskrbo Roblekovega doma se uporablja
helikopter, poleg tega pa sveža živila nosijo peš do postojanke.
Za čiščenje odpadnih vod je večina postojank opremljenih z greznico. Čistilni napravi imata
Dom na Peci in koča na Pikovem. S suhimi stranišči sta opremljeni Prešernova koča in
Roblekov dom. Koča na Ljubelju ima kemični WC, Valvasorjev dom pa je priključen na
komunalno omrežje.
Za oskrbo z vodo ima večina planinskih postojank lastna zajetja. Dom na Uršlji gori, koča na
Golici, Prešernova koča na Stolu ter Roblekov dom na Begunjščici pa se oskrbujejo s
kapnico.
Ker je večina postojank priključenih na električno omrežje, pri ostalih pa so okoljsko sporne
agregate zamenjali z fotovoltaičnimi sistemi lahko zaključimo, da je pridobivanje električne
energije v skladu z ekološkimi smernicami razvoja planinskih postojank.
Tudi pri ravnanju z odpadki se stvari izboljšujejo. Nekatere postojanke odpadke sortirajo,
kompostirajo in uporabljajo papir za kurjavo.
Tudi pri odpadnih vodah se stanje počasi izboljšuje. Je pa to področje na katerem je bilo do
sedaj najmanj narejenega. Ker pri čiščenju odpadnih voda prevladujejo greznice, lahko voda,
ki izteka iz greznic onesnaži izvire nižje v dolini. Na kraškem svetu pa je ta problem zaradi
manjših samočistilnih sposobnosti vode še toliko večji kot sicer. Prvi korak k zmanjšanju
onesnaževanja je bil postavitev čistilnih naprav in izgradnja suhih stranišč. Sedaj pa bi bilo
potrebno ta trend nadaljevati.
Program ekološka sanacija planinskih koč
Planinska zveza Slovenije skupaj s planinskimi društvi se od leta 1991 ukvarja z ekološko
sanacijo planinskih koč. Glavne takrat sprejete usmeritve so bile:
- prehod na čiste vire energije (fotovoltaika – sončni generatorji, plin, male
hidroelektrične centrale, izraba vetra)
- pričeti z gradnjo suhih stranišč oziroma čistilnih naprav na planinskih kočah
(Planinska zveza Slovenije, 2005).
Namen programa ekološka sanacija planinskih postojank je zagotoviti primerno oskrbo z
vodo, urediti ustrezno obdelavo odpadnih voda ter zagotoviti čim več potrebne energije iz
naravnih (obnovljivih) virov (Erhartič, 2004).
Od začetka sanacije so bile tudi planinske postojanke v Karavankah deležne marsikatere
prenove.
Z malimi (biološkimi) čistilnimi napravami sta opremljeni koča na Pikovem pod Peco in
planinski dom na Peci.
S suhimi stranišči sta opremljeni Prešernova koča na Stolu in Roblekov dom pod
Begunjščico.
Zamenjave diesel agregatov s fotovoltaičnimi sistemi pa so bile deležne: koča na Golici,
Prešernova koča na Stolu, Roblekov dom na Begunjščici ter dom na Kofcah. Prešernova koča
na Stolu kot edina v Karavankah pridobiva električno energijo tudi s pomočjo vetrnice
(Planinska zveza Slovenije, 2005).
Sanacija planinskih postojank poteka prepočasi, glavni vzrok za to pa je pomanjkanje denarja.
Ker je obiskovanje gora splošno koristna dejavnost, Planinska zveza in planinska društva
upravičeno pričakujejo podporo države pri sanaciji sedanjih razmer. Sredstev, ki jih v ta

71

namen dobi PZS iz državnega proračuna skupaj s sredstvi posameznih planinskih društev, je
daleč premalo, da bi lahko hitro in strokovno izvedli potrebne sanacijske ukrepe (Erhartič,
2004).
4.3.1. OBISK PLANINSKIH POSTOJANK
Slika 28: Zahodne Karavanke - število obiskovalcev planinskih postojank leta 1999

Po ocenah obiska planinskih postojank sta v Zahodnih Karavankah največjega obiska deležna
dom Pristava v Javorniškem rovtu in dom pri izviru Završnice. Število obiskovalcev v
omenjenih postojankah letno presega 22000. Po številu obiskovalcev sledijo koča na Golici,
Valvasorjev dom pod Stolom in pa Prešernova koča na Stolu, ki imajo letno med 12000 in
22.000 obiskovalcev. Planinski dom na Zelenici in dom na Kofcah imata letno med 5000 in
12000 obiskovalcev, Roblekov dom na Begunjščici pa pod 5000.
Slika 29: Vzhodne Karavanke - število obiskovalcev planinskih postojank leta 1999
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V Vzhodnih Karavankah imata nad 22000 obiskovalcev leta 1999 koča na Pikovem in koča
na Naravskih ledinah. Koča na Peci in dom na Uršlji gori pa imata letno od 12000 do 22000
obiskovalcev.
Vse štiri koče, ki imajo več kot 22.000 obiskovalcev leta 1999 ležijo v nizkih nadmorskih
višinah. Malenkost izstopa le dom pri izviru Završnice, ki leži 1425 metrov visoko. Visok
obisk lahko zato pripišemo nizki nadmorski višini in posledično kratkemu času, ki je potreben
za obisk postojank. Vse štiri postojanke se oskrbujejo z avtomobili, tako da je dostop do
postojank možen tudi z avtomobilom.
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5. NARAVOVARSTVENA OBMOČJA
5.1. NATURA 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države
članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.
Posebna varstvena območja so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter
habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka (Jager, 2008).
Varstveni cilji na Natura območjih se z namenom ohranjati, vzdrževati ali izboljšati obstoječe
lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo k ugodnemu stanju rastlinskih in živalskih vrst
ter habitatnih tipov, določijo na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst in habitatnih tipov,
zaradi katerih je Natura območje opredeljeno.
Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:
- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove
specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje
živali;
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča
ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.
Na Natura območju je treba izvesti presojo sprejemljivosti planov, programov, načrtov,
prostorskih ali drugih aktov oziroma presojo sprejemljivosti posegov v naravo v primerih in
na način, kot je to določeno s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Presojo sprejemljivosti
ni potrebno izvesti v poselitvenih območjih, varovalnem pasu javnih cest in v progovnem
pasu javne železniške infrastrukture pri delih, ki se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno
korist ter v območjih pridobivalnih in raziskovalnih prostorov nahajališč mineralnih surovin
(UL 49, 2004).
Območja NATURA 2000 so določena na podlagi direktive o pticah (Direktiva Sveta
79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic) - SPA območja, in direktive o habitatih
(Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst) - pSCI območja.
5.1.1. OBMOČJA NATURA 2000 V KARAVANKAH
V nadaljevanju so opisana območja Nature 2000, ki ležijo v Karavankah. Za vsako območje
so predstavljeni zaščiteni habitatni tipi in/ali rastlinske in živalske vrste zaradi katerih je
posamezno območje uvrščeno na seznam Nature 2000.
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Slika 30: Zahodne Karavanke – območja Nature 2000

KARAVANKE
Območje se nahaja v vzhodnem delu Zahodnih Karavank in obsega območje med Struško na
zahodu in Virnikovim Grintavcem na vzhodu. Manjša območja se nahajajo še na območju
Babe, Hruškega vrha in Kleka (Slika 30).
Razpotegnjena gorska veriga na severu Slovenije s pestro geološko zgradbo in posledično
številnimi habitatnimi tipi (vrstno bogata prisojna visokogorska travišča, resave, sestoji
ruševja, bukovi, borovi in smrekovi gozdovi), številne grape z naravno ohranjenimi potoki in
slapovi. Velika je tudi pestrost rastlinskih in živalskih vrst (Naravovarstveni atlas, 2008).
Habitatni tipi:
- Alpske in borealne resave:Alpske in borealne resave gradi pritlikavo grmičevje, med
katerim prevladujejo vresovke, alpska velesa in pritlikavi brini. Pojavljajo se na
suhem skalovju, v škrapljah in na kamnitih travnikih. Njihova rastišča so hladna,
razmeroma suha, vendar nizke gorske temperature zmanjšujejo izhlapevanje, lahko
tudi prepišna. Količina hranil v prsti je nizka, prsti je malo.
Zaenkrat je habitatni tip neogrožen, potencialno pa ga ogrožata intenzivna paša koz in
izdelava planinskih poti. Za območje je značilna odlična reprezentativnost in odlična
ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti): Ruševje uspeva na apnenčasti in dolomitni podlagi nad
gozdno mejo v pasu med 1400 in 1900 m nadmorske višine. Tla so kamnita, z malo
prsti. V drevesni plasti se pojavljajo redke smreke, macesni (Alpe) ali bukve
(Dinaridi). Večina ruševja je zajeta v gozdove s posebnim namenom in varovalne
gozdove. Potencialno habitatni tip ogrožajo krčitve za smučarski turizem in paša. Za
območje je značilna odlična reprezentativnost in odlična ohranjenost strukture in
funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh: Alpinska in subalpinska
travišča na karbonatnih tleh se pojavljajo od gozdne meje navzgor do golega skalovja.
Gre za strnjene površine zelnate vegetacije na apnencu ali dolomitu. Tla so sicer dobro
namočena, a zaradi karbonatne podlage voda hitro pronica, količina hranil v tleh je
majhna. Značilno je povečanje sevanja v UV delu spektra, s čimer so povezane
določene prilagoditve pri rastlinah (povečana dlakavost, večja odbojnost listnih
površin). Potencialno habitatni tip ogroža le izdelava novih planinskih poti, sicer je
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trenutno pri nas neogrožen. Za območje je značilna odlična reprezentativnost in
odlična ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas,
2008).
Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na
silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu
Evrope): Volkovja potrebujejo kislo prst, razmeroma nizko količino hranil in
nezasenčeno rastišče. Uspevajo od nižin do alpinskega pasu na zelo vlažnih ali suhih
rastiščih. Bolj jim ustreza silikatna kamninska podlaga, uspevajo pa tudi na skrilavcih.
Ogrožajo jih zaraščanje z lesnimi vrstami po opustitvi paše ali košnje (zlasti tam, kjer
se volkovja pojavljajo pod gozdno mejo), smučarski turizem in množično
planinarjenje (onesnaževanje in pohojenost tal, spremljajoča urbanizacija), v nižinah
tudi intenzifikacija rabe (dodajanje apnenca za zniževanje kislosti prsti). Za območje
je značilna dobra reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in funkcije
habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis):
Nižinski ekstenzivno gojeni travniki uspevajo na zmerno gnojenih, vlažnih do zmerno
suhih tleh. Košeni so dva- ali trikrat letno. V tradicionalni kulturni krajini se ponavadi
pojavljajo v mozaiku s suhimi in vlažnimi travniki. Poznamo tri oblike tega
habitatnega tipa: vlažno, suho in mezofilno. Slednja je zaenkrat najmanj ogrožena,
medtem ko suho najbolj ogroža zaraščanje, vlažno pa izsuševanje in intenzifikacija
travnikov (sprememba v njive, dosejevanje travnih mešanic, baliranje, pretirano
gnojenje, prepogosta košnja). Prisotnost habitatnega tipa je za to območje neznačilna
(Naravovarstveni atlas, 2008).
Gorski ekstenzivno gojeni travniki: Gorski ekstenzivno gojeni travniki rastejo na
rodovitnih tleh v gorskem svetu (planine, planšarije, gorske kmetije) z razgibanim
reliefom, tudi kraškega značaja, npr. vrtače. Podlaga je večinoma apnenčasta, redkeje
silikatna ali iz skrilavcev. Tla so na ulekninah globlja in bolj rodovitna, na bregovih
plitkejša, vendar vselej dovolj hranljiva. V Sloveniji sicer kar pogost habitatni tip,
vendar marsikje ogrožen zaradi zaraščanja in smučarskega turizma. Za območje je
značilna dobra reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in funkcije habitatnega
tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea
rotundifolii): Habitatni tip predstavljajo karbonatna melišča in plazišča s kamnitim
drobirjem ali prodniki v dinarskem, predalpskem in alpskem območju. Rastišča so
slabo poraščena, nestabilna, sušna (slabo zadrževanje vode), največkrat na strmih
naklonih. Količina hranil v prsti je zelo majhna, prst je bazična. V Sloveniji je
habitatni tip splošno razširjen na apnenčastih meliščih. V visokogorju zaenkrat ni
ogrožen, v sredogorju pa ga ogrožajo odvzemi grušča za lokalne potrebe. Za območje
je značilna odlična reprezentativnost in odlična ohranjenost strukture in funkcije
habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu:
Habitatni tip predstavljajo melišča v submontanskem in montanskem pasu (500-1500
m). Poraščenost melišč je pičla, ponekod prevladujejo toploljubne vrste, ki dobro
prenašajo tudi daljše sušno obdobje, močno sevanje in velike dnevno-nočne
temperaturne razlike. Rastišča so suha, količina hranil v tleh je majhna, prst je zaradi
apnenčaste podlage bazična. Rastišča na severnih pobočjih so bolj hladna, na južnih pa
toplejša od okolice. V višjih legah habitatni tip zaenkrat ni ogrožen, v nižjih pa ga
ogrožata urbanizacija (večja gradbišča) in izkoriščanje grušča (kamnolomi). Za
območje je značilna odlična reprezentativnost in odlična ohranjenost strukture in
funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
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Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok: To so močno nagnjene
in strme skalnate stene, kjer višje rastline rastejo le v razpokah. Podlaga je stabilna,
karbonatna (bazična). Rastišča so zelo suha, prsti je malo in vsebuje malo hranil.
Klimatske razmere so ostre, s pogostimi nalivi, sončno pripeko, velikimi dnevnonočnimi nihanji in rednim močnim vetrom. Večinoma je habitatni tip neogrožen zaradi
svoje nedostopnosti, ponekod pa ga ogroža športno plezanje. Za območje je značilna
dobra reprezentativnost in odlična ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa
(Naravovarstveni atlas, 2008).
Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum): Kisloljubni bukovi gozdovi uspevajo na
nekarbonatni, kisli podlagi od nižin do gozdne meje. Pogosto jih najdemo na prisojnih
pobočjih. V vseh slojih vegetacije najdemo značilnice za kislo podlago: v drevesnem
je to pravi kostanj, v grmovnem čistilna krhlika, v zeliščnem pa borovnica in orlova
praprot. Grmovni in zeliščni sloj sta praviloma slabše razvita. Zlasti v preteklosti so
habitatni tip ogrožali steljarjenje, spreminjanje v smrekove gozdove, prekomerna
sečnja in panjevsko gospodarjenje. Za območje je značilna reprezentativnost in
povprečna do zmanjšana ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa
(Naravovarstveni atlas, 2008).
Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih: Sem štejemo
vse gozdove plemenitih listavcev od okoli 400 do 1200 m nadmorske višine, ki se
pojavljajo v obliki otokov znotraj bukovih združb. Poraščajo vlažna in hladna pobočja,
skalnate jarke in vrtače, pretežno na karbonatni podlagi. V drevesni plasti prevladujejo
gorski javor, veliki jesen in bukev, jelke se pojavljajo le posamič. Habitatni tip se je
ohranil zlasti tam, kjer bukev ni konkurenčna. Habitatni tip ogroža spreminjanje v
smrekove gozdove, ponekod mu pomlajevanje otežkoča jelenjad. Za območje je
značilna dobra reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in funkcije habitatnega
tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)): Ilirski bukovi gozdovi
rastejo na karbonatni podlagi na nadmorski višini 600-1400 m. Sestavlja jih več
različnih združb (dinarski podgorski bukovi gozdovi, bukovi gozdovi z jelko,
visokogorski bukovi gozdovi), zanje je značilna večja vrstna pestrost kot za ostale
bukove gozdove. V preteklosti jih je ponekod ogrožalo panjevsko gospodarjenje,
steljarjenje in gozdna paša, sedaj pa mestoma pospeševanje smreke in otežkočeno
pomlajevanje zaradi objedanja. Za območje je značilna značilna reprezentativnost in
povprečna do zmanjšana ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa
(Naravovarstveni atlas, 2008).
Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum):
Dinarski gozdovi rdečega bora so ostanek iz ledene dobe. Obdržali so se na
ekstremnih rastiščih, kjer je bil rdeči bor dovolj konkurenčen drugim vrstam. Rastejo
na apnencu ali dolomitu, na skalovju, grušču ali suhem rečnem produ na nadmorskih
višinah 300 do 800 m. Tla so zelo plitva in podvržena eroziji, zato imajo ti gozdovi
velik varovalni pomen. Ogrožajo jih erozijski procesi in požari. Za območje je
značilna značilna reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in funkcije
habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (VaccinioPiceetea): Pojavljajo se na karbonatni podlagi v hladnejšem podnebju. Mednje sodijo
tako mraziščni gozdovi v kraških depresijah kot tudi kisloljubni smrekovi gozdovi v
pasu med 1400-1600 m nadmorske višine. Med drevesi prevladujejo smreka, macesen,
bukev in gorski javor. Zaradi počasne regeneracije so zelo občutljivi na kakršnekoli
posege (Naravovarstveni atlas, 2008). Za območje je značilna dobra reprezentativnost
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in dobra ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas,
2008).
Vrste:
- Zoisova zvončica (Campanula zoysii): Zoisova zvončica je 2 do 10 cm visoka
trajnica, ki navadno raste v majhnih šopih in blazinah. Raste v skalnih razpokah
dolomitnega apnenca na nadmorski višini 550 do 2750 m, najpogostejša pa je med
1500 in 2500 m. Redkejša je na meliščih ali naplavljena na skalah ob alpskih rekah.
Ponekod zaseda tudi sekundarne antropogene habitate, npr. zidove ob cestah. Je
reliktni endemit Jugovzhodnih Alp (Slovenija, S Italija, J Avstrija) (Naravovarstveni
atlas, 2008). V Karavankah uspeva na Begunjščici, Vrtači in Stolu, najdemo pa jo tudi
v nižjih predelih v soteskah, kje so pogoji za rast podobni (Karavanke Natura 2000,
2005). Za območje je značilna odlična ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana
na širšem območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Močvirski meček (Gladiolus palustris): Močvirski meček uspeva na suhih in vlažnih
travnikih in senožetih v Alpah in okolici. Rastlina je dobila ime po listih v obliki
meča. V Karavankah je edino rastišče močvirskega mečka na rovtu pod Stolom.
Nekdaj so rovt kosili, danes pa se zarašča z gozdom. Spremenjen način gospodarjenja
z opustitvijo košnje zmanjšuje območje rastišča in poslabšuje ugodne pogoje za
njegov obstoj. Za območje je značilna odlična ohranjenost vrste, populacija tudi ni
izolirana na širšem območju (Karavanke Natura 2000, 2005).
- Alpska možina (Eryngium alpinum): Alpska možina z modrikastimi cvetovi je v
Karavankah izjemno redka rastlina (Karavanke Natura 2000, 2005). Raste na
nekdanjih senožetih, na grobem, poraslem pobočnem grušču in skalnatih planjavah,
poraslih z grmišči in visokimi steblikami v altimontanskem in subalpinskem pasu.
Geološka podlaga njenih rastišč je apnenec, lahko s primesjo laporja, glinavcev in
rožencev (Naravovarstveni atlas, 2008). Zaradi ruvanja bodičastih rastlin, zaraščanja
travišč in paše drobnice je skoraj izginila. Nazadnje so je videli v Markljevem rovtu in
pod Golico. Že skoraj izginulo rastlino lahko ohranimo s spremljanjem stanja rastišč,
preprečevanjem zaraščanja skalnih travišč in preprečevanjem odstranjevanja rastlin
(Karavanke Natura 2000, 2005).
- Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus): Lepi čeveljc je naša največja orhideja. Ime je
dobil po rumeni medeni ustni v obliki čeveljčka (Karavanke Natura 2000, 2005).
Raste v svetlih bukovih in mešanih gozdovih in na robovih gozdov v submontanskem
in montanskem pasu. Njena rastišča so polsenčna, na zračnih suhih tleh na karbonatni
podlagi (Naravovarstveni atlas, 2008).
V Karavankah uspeva vse od Dovške Babe do Ljubelja. Lepi čeveljc je bil v
preteklosti zaradi trganja močno ogrožen in zato že leta 1922 zavarovan. Ogroža ga
spremenjen način gospodarjenja z gozdovi in posegi v naravo na območju rastišč. Za
območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem
območju (Karavanke Natura 2000, 2005).
- Lorkovičev rjavček (Erebia calcaria): Lorkovičev rjavček je endemit našega
visokogorja. Najdemo ga na naravnih travnikih, pašnikih in gozdovih v območju
zgornje gozdne meje ter gorskih tratah nad zgornjo gozdno mejo v naših Alpah, sega
pa tudi v gorati svet čez mejo na avstrijsko in italijansko stran.
Gosenice se hranijo z določenimi vrstami trav, med drugim tudi z volkom in ovčjo
bilnico, zato je za obstoj Lorkovićevega rjavčka potrebno ohranjati tudi travnike s
tema dvema vrstama (Karavanke Natura 2000, 2005). Na visokih traviščih nad gozdno
mejo so dejavniki ogrožanja predvsem intenzivno pašništvo in v manjši meri izgradnja
in širitev obstoječih smučarskih centrov. Pod gozdno mejo je dejavnik ogrožanja tudi
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zaraščanje zaradi opuščanja ekstenzivnega gospodarjenja s travniškimi površinami. Za
območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem
območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
Alpski kozliček (Rosalia alpina): Hrošč alpski kozliček živi na južnih pobočjih
Karavank v listnatih, večinoma bukovih gozdovih od nadmorske višine 600 m do 1200
metrov. Odrasle hrošče opazujemo v času rojenja od sredine julija do sredine avgusta
na hlodih ali v skladovnicah cepanic ter kobulnicah na gozdnih jasah.
Samica po parjenju odlaga jajčeca v stara ali odmrla drevesa in štore ali v svež
posekan ali poškodovan les. Preobrazba v hrošča traja tri do štiri leta. Zato je
pomembno, da ostajajo v gozdu tudi stara in odmrla drevesa in štori. Svež les pa je
potrebno pospraviti iz gozda preden samica vanj izleže jajčeca. Za območje je značilna
povprečna do zmanjšana ohranjenost vrste, populacija ni izolirana na širšem
območju (Karavanke Natura 2000, 2005).
Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria):Črtasti medvedek je v Karavankah
dokaj pogost metulj. Živi v presvetljenih listnatih in mešanih gozdovih z jasami in
gozdnim robom vse od nižin do 1000 m nadmorske višine. Odrasli metulji potrebujejo
v nočnem času temo za nemoteno razmnoževanje in za zavetje pred plenilci.
Za ohranjanje njegovega ugodnega stanja je potrebno nadaljevati z dosedanjim
načinom gospodarjenja v Karavankah. Za območje je značilna dobra ohranjenost
vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem območju (Karavanke Natura 2000, 2005).
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros): Netopirji mali podkovnjaki se gibljejo
na širokem področju v zavetrnih dolinah s kraškimi jamami in tekočimi vodami,
živicami in bližino gozda. Za zavetišča uporabljajo primerna mesta, ki jih nudi okolje,
predvsem opuščena človeška bivališča, cerkvene zvonike in opuščene rudniške rove.
Prezimovališče si poiščejo v naravnih jamah, opuščenih kleteh in rovih, kamor je
možen dostop. S kremplji se oprimejo stropa in otrpli visijo z njega kot suh list do
pomladi. V tem času ji ne smemo motiti s hrupom, prijemati ali osvetljevati.
Netopirji so ogroženi predvsem zaradi spremenjenega načina obnove in gradnje
bivališč, uporabe kemičnih zaščitnih sredstev in krčenja naravnega okolja, zato je
potrebno za njihovo ohranjanje prilagoditi način gradnje, ohranjati naravno okolje in v
kmetijstvu uporabljati naravna zaščitna sredstva ter pri gradnji zaščitne premaze na
vodni osnovi. Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni
izolirana na širšem območju (Karavanke Natura 2000, 2005).

KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE IN VZHODNE KARAVANKE:
To zelo razčlenjeno območje zajema del Kamniško-Savinjskih Alp, obsega pa tudi
severozahodni del Vzhodnih Karavank, in sicer območje od Pavličevega sedla preko Olševe,
Koprivne, Tople in Pece na vzhodu (Slika 31). Območje je redko poseljeno. Posamezne
kmetije in zaselke najdemo le v severnem delu vzhodnih Karavank, višje pa ležijo le še
gozdarske, lovske in planinske koče. Prevladujoči življenjski prostor je gozd. Zaradi velike
pokrajinske pestrosti je gozdna sestava zelo raznolika. Nad gozdno mejo se razprostirajo
sestoji ruševja, ki v višjih legah prehajajo v visokogorske travnike in skalovje
(Naravovarstveni atlas, 2008).
Vrste:
- koconogi čuk (Aegolius funereus): Koconogi čuk je majhna sova z belo obrobljenim
obraznim diskom in rumenimi očmi. Naseljuje pretežno iglaste, lahko tudi mešane
gozdove v višjih legah (nad 800 m). Za gnezdenje potrebuje luknje, ki jih je v
preteklem letu iztesala črna žolna. Hrani se z voluharicami, mišmi, rovkami in pticami
pevkami. V špranjah in drevesnih rogovilah dela zaloge hrane. Lovi tako v gozdu kot
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na bolj odprtih predelih (jase, poseke, gozdni robovi). V Sloveniji velja za redko
gnezdilko gorskega in dinarskega sveta. Za območje je značilna dobra ohranjenost
vrste, stalno prisotnih je 35-55 osebkov, populacija tudi ni izolirana na širšem
območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
planinski orel (Aquila chrysaetos): Odrasli planinski orli so enotno temno rjavi z
zlato obarvanim vrhom glave, mladi pa imajo belo bazo repa in belo liso v perutih. V
Sloveniji so redki gnezdilci zahodnega dela države, kjer naseljujejo skalovja, pašnike
in goličave v višjih nadmorskih legah. Veliko gnezdo iz vej si naredijo na skalni
polici. Lahko je visoko 2 m in ima 1-1.5 m premera, gnezda na drevesih, ki so sicer
redkejša, pa so še večja: 2-4 m visoka s premerom 2-3 m. Prehranjujejo se s sesalci
(do velikosti srne), ptiči (do velikosti laboda) in mrhovino, redko s plazilci. So
stalnice, vendar se mladiči lahko razpršijo daleč od kraja, kjer so bili izvaljeni.
Ogrožajo ga človeške motnje v času gnezdenja (kraja mladičev iz gnezd za potrebe
sokolarstva, športno plezanje, množično planinarjenje). Za območje je značilna dobra
ohranjenost vrste, stalno prisotnih je 4-5 osebkov, populacija tudi ni izolirana na
širšem območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
gozdni jereb (Bonasa bonasia): Pri gozdnem jerebu sta oba spola varovalno rjavosivo obarvana, samec pa ima črno grlo. V Sloveniji gnezdi v mirnih mešanih
gozdovih, zlasti zrelih, s plodonosno podrastjo (leska, jerebika) in številnimi jasami ali
posekami. Gnezdo je na tleh v kritju drevesa ali grma. Ogroža ga opuščanje
tradicionalnega pašništva na planinah. Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste,
stalno prisotnih je 50-100 osebkov, populacija tudi ni izolirana na širšem območju
(Naravovarstveni atlas, 2008).
črna žolna (Dryocopus martius): Je največja evropska žolna, obarvana povsem črno
in z rdečo kapo. Živi v mešanih bukovo-jelovih in iglastih gozdovih, kjer si za
gnezdenje teše dupla z ovalnim vhodom. Par potrebuje za uspešno gnezdenje kar 300400 ha gozda. Med prehranjevanjem na starih drevesih (zlasti iglavcih) za seboj pušča
velike luknje, v katerih išče lesne mravlje. Je stalnica in na območju pogosta
gnezdilka, populacija tudi ni izolirana na širšem območju. Zaenkrat ni ogrožena, njena
evropska populacija je narasla (Naravovarstveni atlas, 2008).
sokol selec (Falco peregrinus): V Sloveniji je redek gnezdilec skalnih sten, ki jih
obdaja odprta kulturna krajina ali goličave nad drevesno mejo. Njegova evropska
populacija v zadnjih letih počasi narašča, kar je zlasti posledica prepovedi uporabe
nekaterih pesticidov. Prehranjuje se v glavnem s pticami (od čisto majhnih, npr.
kraljiček, do zelo velikih, npr. siva čaplja in gosi). Ogrožajo ga različne človekove
dejavnosti: kraja mladičev iz gnezd za potrebe sokolarstva, športno plezanje,
planinarjenje in onesnaževanje okolja. Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste,
stalno prisotnih je 5-6 osebkov, populacija tudi ni izolirana na širšem območju
(Naravovarstveni atlas, 2008).
mali skovik (Glaucidium passerinum): Mali skovik je najmanjša evropska sova,
malce večja od vrabca. Prebiva v iglastih in mešanih gozdovih s številnimi
presvetlitvami, jasami in posekami, praviloma v višjih legah. Gnezdo si naredi v
duplu, ki ga je prejšnje leto iztesal veliki detel V Sloveniji je redka gnezdilka gorskega
sveta Alp, Pohorja in Dinaridov. Za območje je značilna odlična ohranjenost vrste,
stalno prisotnih je 50-70 osebkov, populacija tudi ni izolirana na širšem območju
(Naravovarstveni atlas, 2008).
belka (Lagopus mutus helveticus): Belka je pozimi povsem bela s črnim repom, poleti
pa sivo-rjava z belimi perutmi in trebuhom. Prebiva v razgibani, odprti skalnati
pokrajini nad gozdno mejo, na meliščih, alpinskih traviščih in grmiščih s
plodonosnimi rastlinami. Je stalnica, ki praviloma tudi pozimi ostane v visokogorju,
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nižje se pomakne le ob predebeli snežni odeji. V Sloveniji je redka gnezdilka. Ogroža
jo gorski turizem (smučanje, množično pohodništvo). Za območje je značilna odlična
ohranjenost vrste, stalno prisotnih je 40-70 osebkov, populacija tudi ni izolirana na
širšem območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
triprsti detel (Picoides tridactylus): Triprsti detel ima na nogah zgolj tri in ne štiri
prste kot ostali detli, poleg tega pa je edini detel brez rdeče barve na telesu. Prebiva v
zrelih iglasti, najpogosteje smrekovih gozdovih z velikim deležem odmrlega drevja.
Duplo izteše v mehki les propadajočega drevesa. Hrani se z žuželkami, ličinkami in
odraslimi lesnimi hrošči, ki jih išče pod lubjem. Je stalnica in redka gnezdilka v
Sloveniji. Ogrožen je zaradi intenzivnega gospodarjenja z gozdovi (odstranjevanje
odmrlega, propadajočega drevja). Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste,
stalno prisotnih je 50-100 osebkov, populacija tudi ni izolirana na širšem območju
(Naravovarstveni atlas, 2008).
ruševec (Tetrao tetrix tetrix): Živi na meji med gozdom in alpinskimi tratami ter v
ruševju. Potrebujejo posamezna drevesa, ki obkrožajo bolj odprte predele (barje, jasa).
Gnezdo je na tleh v zavetju visoke vegetacije ali grma. Hranijo se pretežno z
rastlinami (poganjki, iglice, storži, mačice, plodovi), le poleti tudi z nevretenčarji. So
stalnice, ki se tudi pozimi zadržujejo na gnezdiščih. Ogrožata jih masovni gorski
turizem in krivolov. Za območje je značilna odlična ohranjenost vrste, stalno prisotnih
je 110-140 osebkov, populacija tudi ni izolirana na širšem območju (Naravovarstveni
atlas, 2008).
divji petelin (Tetrao urogallus): Divji petelin je naša največja koconoga kura. Gnezdo
zgradijo na tleh v gostem kritju, pogosto ob deblu drevesa. Divji petelini so stalnice, ki
v Sloveniji gnezdijo v zrelih iglastih in mešanih gozdovih gorskega sveta, prepredenih
s posekami in jasami, na katerih je veliko plodonosnih rastlin. Potrebujejo tudi vodni
vir in predel, kjer nabirajo kamenčke za prebavo (gastrolite). Prehranjujejo se skoraj
izključno z rastlinami, pozimi so to iglice in poganjki, ki jih nabirajo na drevju, v času
brez snežne odeje pa se hranijo na tleh z listi, poganjki, plodovi (borovnice, brusnice,
mahovnice, barjanske kopišnice).. Ogroža ga intenzivna sečnja, širjenje gozdnih
monokultur, vznemirjanje s strani človeka, ponekod tudi nezakonit lov. Za območje je
značilna odlična ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem območju
(Naravovarstveni atlas, 2008).

Slika 31: Vzhodne Karavanke – območja Nature 2000
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Peca je del Vzhodih Karavank z najvišjim vrhom Kordeževa glava (2125 m). Na severu in
jugu je zelo strma, na zahodu in vzhodu pa precej manj. Nad Črno in Mežico je vsa prevrtana
zaradi rudarjenja. S svincem in cinkom jo je bogato obdaril vulkan, bližnji Smrekovec. Nižje
ležeči predeli so pokriti z gozdom (ilirski bukovi gozdovi), višje pa uspeva ruševje z rušjem in
dlakavim slečom. Kjer za rast gozda ni ustreznih pogojev lahko uspevajo alpinske resave in
alpinska travišča. Travišča se pojavljajo na karbonatnih in silikatnih tleh. Karbonatna skalnata
pobočja in melišča so tudi rastišča ogroženih rastlinskih vrst npr. Zoisove zvončnice.
Habitatni tipi:
- Alpske in borealne resave: Habitatni tip je predstavljen pri območju Karavanke. Za
območje je značilna dobra reprezentativnost in odlična ohranjenost strukture in
funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti): Habitatni tip je predstavljen pri območju Karavanke. Za
območje je značilna odlična reprezentativnost in odlična ohranjenost strukture in
funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh: Pod tem imenom združujemo snežne
dolinice, kjer kislost podlage povzročajo površinski dejavniki (zastajanje vode, daljša
pokritost s snegom), in alpska travišča na tleh, ki so kisla zaradi silikatne kamninske
podlage. Tla so lahko spomladi močno namočena zaradi talečega se snega (alpske
dolinice) ali pa sušnejša (travišča na kisli podlagi). Rastišča so deležna močnega
sončnega (zlasti UV) obsevanja. Habitatni tip se pojavlja na majhnih površinah po
vseh slovenskih Alpah in je zaenkrat v stabilnem stanju. Potencialno ga lahko ogrožata
izdelava planinskih poti in intenzivna paša koz v začetku in na koncu vegetacijske
sezone, medtem ko mu zmerna paša (predvsem ovc) ne škoduje. Za območje je
značilna dobra reprezentativnost in odlična ohranjenost strukture in funkcije
habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh: Habitatni tip je predstavljen
pri območju Karavanke. Za območje je značilna dobra reprezentativnost in odlična
ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim
steblikovjem: Visoka steblikovja združujejo dva habitatna tipa, ki se ekološko
razlikujeta. Na območju je prisoten tisti, ki se pojavlja v Alpah in predgorju na stalno
vlažnih, zasenčenih tleh ob zgornjih tokovih vodotokov in v senčnih dolinah med
hribovjem, pogosto na neapneni podlagi. Ogrožajo ga posegi v alpske doline in potoke
(ceste, regulacije, zajezitve, izsekavanje gozda, ki spremenijo hidrografski režim in
vlažnostne razmere). Za območje je značilna dobra reprezentativnost in dobra
ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea
rotundifolii): Habitatni tip je predstavljen pri območju Karavanke. Za območje je
značilna dobra reprezentativnost in odlična ohranjenost strukture in funkcije
habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok: ): Habitatni tip je
predstavljen pri območju Karavanke. Za območje je značilna dobra reprezentativnost
in dobra ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas,
2008).
- Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)): Habitatni tip je
predstavljen pri območju Karavanke. Za območje je značilna značilna
reprezentativnost in povprečna do zmanjšana ohranjenost strukture in funkcije
habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
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Vrste:
- Zoisova zvončica (Campanula zoysii): Vrsta je predstavljena pri območju Karavanke. Za
območje je značilna odlična ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem območju
(Naravovarstveni atlas, 2008).
OLŠEVA – BOROVJA:
Olševa je izolirano gorsko območje v vzhodnih Karavankah, na karbonatni geološki podlagi.
Značilni so pestri naravni in antropogeni habitati, kot so visokogorska travišča s specifično
floro in favno, skalni habitati z melišči na karbonatih, grmišča na območju gozdne meje in
sonaravni gorski gozdovi. Na južnih karbonatnih pobočjih Olševe sta prisotna habitatna tipa:
dinarski gozdovi rdečega bora in vegetacija skalnih razpok.
Habitatni tipi:
- Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok: Habitatni tip je
predstavljen pri območju Karavanke. Prisotnost habitatnega tipa je za to območje
neznačilna (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum):
Habitatni tip je predstavljen pri območju Karavanke. Za območje je značilna dobra
reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa
(Naravovarstveni atlas, 2008).
Vrste:
- Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria): Vrsta je predstavljena pri območju
Karavanke. Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni
izolirana na širšem območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
ŽERJAV – DOLINA SMRTI:
Gre za območje nekdanjega rudnika svinca in cinka. Erodirana, s težkimi kovinami bogata tla
pobočij so rastišča redkih in ogroženih rastlinskih vrst, predvsem mahov in lišajev.
Pokrovnost tal z višjimi rastlinami je nizka. Razvita je plitva prst, tla so močno skeletna.
Rastišča so suha. V takih razmerah so se v Žerjavu razvila travišča na s težkimi kovinami
bogatih tleh, kar je na območju Slovenije fenomen. Značilnice za take razmere so mahovi in
lišaji. Rastišča teh in še nekaterih vrst so danes zelo ogrožena zaradi sanacije, čeprav so
nastala pod vplivom človeka (Naravovarstveni atlas, 2008).
Habitatni tip:
- Travišča z velikim deležem težkih kovin z vegetacijo reda Violetalia calaminariae:
Travišča na s težkimi kovinami bogatih tleh se naravno razvijajo na območjih, bogatih
s površinskimi rudami svinca in cinka, sekundarno pa na arheoloških jaloviščih.
Rastišča so suha, zelo svetla, tla pa plitva, močno prepustna in z malo hranili. Značilna
vrsta je okroglolistni mošnjak (Thlaspi rotundifolium). V Sloveniji se ta habitatni tip
potrjeno pojavlja le v Dolini smrti nad Žerjavom v gornji Mežiški dolini. Ogrožajo ga
sanacije (nasutja nekontaminirane prsti, zasaditev z drevjem), ki pa zaradi visoke
vsebnosti težkih kovin v tleh, občutljivosti dreves nanje ter občasnih požarov niso
vedno uspešne (Naravovarstveni atlas, 2008). Naravno zaraščanje z lesnimi vrstami
zato poteka izredno počasi (Natura 2000, 2008).
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OBISTOVE SKALE:
Severno od Črne na Koroškem se vzpenja navpično skalovje Obistovih peči. So fragment
skalnih karbonatnih pobočij in rastišče redkih rastlinskih vrst skalnih razpok (Naravovarstveni
atlas, 2008).
Habitatni tip:
- Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok: Habitatni tip je
predstavljen pri območju Karavanke.
RAZBOR:
Razbor leži JZ od Slovenj Gradca, pretežno ob zgornjem delu Suhodolnice in njenih pritokih.
Podobo temu območju dajeta gozd in voda. Značilni so predvsem javorovi gozdovi (TilioAcerion) in dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum).
Voda z ekstenzivno rabo prostora daje tipično podobo travnikom s stožko (Molinia spp.,
Molinion caeruleae) ter nizkim barjem z navadno reziko (Cladium mariscus, Caricion
davallianae). V potokih živi rak navadni koščak (Austropotamobius torrentium). Območje
Razborja preletavajo 3 kvalifikacijske vrste metuljev: črtasti medvedek (Callimorpha
quadripunctaria), travniški postavnež (Euphydryas aurinia) in močvirski cekinček (Lycaena
dispar) (Naravovarstveni atlas, 2008).
Habitatni tipi:
- Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glinenomuljastih tleh (Molinion caeruleae): Modra stožkovja so negnojeni travniki na
vlažnih do mokrotnih tleh. Voda zastaja zaradi slabo propustne podlage, bližine
vodotoka ali periodičnih poplav. Tla so revna s hranili in zakisana, v prsti je velik
delež humusa. Stik z matično geološko podlago je prekinjen. Ta habitatni tip se
pojavlja raztreseno po vsej Sloveniji na naplavinah potokov, dnu večjih in manjših
dolin, ravnicah in kotlinah. Sodi med najhitreje izginjajoče, saj ga ogrožajo
izsuševanje, gnojenje, apnenje, prepogosta košnja, zgodnja prva košnja, baliranje sena,
onesnaževanje voda, spreminjanje v njive in zaraščanje. Za območje je značilna dobra
reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa
(Naravovarstveni atlas, 2008).
- Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim
steblikovjem: Habitatni tip je predstavljen pri območju Peca. Prisotnost habitatnega
tipa je za to območje neznačilna (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze
Caricion davallianae: Karbonatna nizka barja z navadno reziko uspevajo v predelih s
trajno, zelo plitvo površinsko vodo ali pa na pobočjih, kjer se cedi površinska voda.
Podlaga je ponavadi dolomitna, redkeje apnenčasta. Tla imajo majhno do zmerno
količino hranil, so nevtralna do rahlo bazična (pH 6,8-7,4), z visoko količino kalcija.
V Sloveniji je približno 20 nahajališč navadne rezike, vendar je večjih sestojev malo.
Ogrožajo ga urbanizacija, hidro- in agromelioracije. Za območje je značilna dobra
reprezentativnost in povprečna ali zmanjšana ohranjenost strukture in funkcije
habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Bazična nizka barja: Bazična nizka barja so razvita na apnencu ali dolomitu.
Ekološko so zelo raznolika: prst vsebuje razmeroma veliko količino organskih snovi,
vlažnost podlage je velika, vendar je površinska voda prisotna samo občasno, tla so
nevtralna do bazična z raznoliko vsebnostjo kalcija. Šota se tvori pod vodo, ne tvorijo
je šotni mahovi kot na visokem barju. Nizkobarjanske vrste praviloma uspevajo skupaj
z vrstami mokrotnih travnikov in trstičja. Slovenija predstavlja južno mejo sklenjene
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razširjenosti nizkih barij v Evropi. Ogrožajo jih intenzifikacija kmetijstva (izsuševanje,
gnojenje), hidromelioracije, vodne akumulacije in urbanizacija. Za območje je
značilna dobra reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in funkcije habitatnega
tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih: Habitatni tip je
predstavljen
pri
območju
Karavanke.
Za območje je značilna dobra reprezentativnost, povprečna ali zmanjšana pa je stopnja
ohranjenosti strukture in funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum):
Habitatni
tip
je
predstavljen
pri
območju
Karavanke.
Za območje je značilna dobra reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in
funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).

Vrste:
- navadni koščak (Austropotamobius torrentium): Telesna dolžina tega raka redko
preseže 10 cm. Prebiva v mrzlih, hitro tekočih, tudi gorskih potokih donavskega
porečja in se navadno skriva pod kamenjem. Izogiba se močno prodonosnim in
hudourniškim potokom ter stoječim vodam. Ogrožen je zaradi onesnaženja (predvsem
komunalnega), mehanskih posegov v vodotoke (regulacije, zadrževalniki), rabe vode
za različne namene (za pitno vodo, male hidro centrale, rejo rib) ter prisotnosti in
širitve severno ameriške vrste, signalnega raka iz Avstrije po reki Muri. Za območje je
značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem območju
(Naravovarstveni atlas, 2008).
- črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria): Vrsta je predstavljena pri območju
Karavanke.
Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem
območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
- travniški postavnež (Euphydryas aurinia): Zelo variabilna vrsta metulja, za katero je
poleg geografske značilna še ekološka variabilnost. Za življenje potrebuje vlažne do
polsuhe in tople vrstno bogate travnike ter grmišča, gozdne robove in obrežja voda od
nižin do visokogorja. Ogrožajo ga opuščanje ekstenzivnega gospodarjenja in
zaraščanje travnikov. Populacije na vlažnih travnikih ogrožajo še hidromelioracijski
posegi Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na
širšem območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
- gozdni postavnež (Euphydryas maturna): Zgornja stran kril tega metulja ima
rdečkasto osnovno barvo s črnim mrežastim vzorcem in kremasto belimi lisami. Živi v
vlažnih dolinah s travniki in mešanimi gozdnimi sestoji. Na populacije negativno
vpliva predvsem intenzifikacija kmetijske rabe travniških površin v bližini
življenjskega prostora, način gospodarjenja z gozdom (odstranjevanje vegetacije na
gozdnih obronkih in monokulturno pogozdovanje z iglavci) ter reguliranje manjših
potokov z odstranjevanjem obrežne vegetacije. Za območje je značilna dobra
ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem območju (Naravovarstveni
atlas, 2008).
- močvirski cekinček (Lycaena dispar): Je največji evropski cekinček (razpon do 40
mm). Življenjski prostor vrste so nižinski močvirni in vlažni travniki, trstičja, ločja in
šašja, obrežja rek in jezer, z visoko in gosto zeliščno vegetacijo porasli vodni jarki,
prodišča in glinokopi, opuščene in zarasle gramoznice ter obrobja lok.
Najpomembnejši dejavniki ogrožanja vrste so hidromelioracije (izsuševanje močvirij,
lok, močvirnih in vlažnih travnikov, obsežne potopitve obrečnih predelov),
agromelioracije (zasipavanje vodnih jarkov, depresij), intenzifikacija kmetijske rabe
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travniških površin (gnojenje, prepogosta košnja) in urbanizacija Za območje je
značilna povprečna ali zmanjšana ohranjenost. vrste, populacija ni izolirana, ampak je
ob meji območja razširjenosti (Naravovarstveni atlas, 2008).
HUDA LUKNJA:
To območje sega v Vzhodne Karavanke le s svojim severnim delom, večina pa ga leži zunaj
obravnavanega območja.
Gre za reliefno razgibano območje na karbonatni podlagi ob reki Paki med Mislinjo in Paškim
Kozjakom, s poudarjenim kraškim značajem in številnimi površinskimi in podzemeljskimi
kraškimi pojavi. Za celotno območje so značilni termofilni gozdni habitati na karbonatih
(dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitih, ilirski bukovi gozdovi), vrstno bogati suhi
travniki na pobočjih in vlažni travniki v dolinah in kraških poljih (travniki s prevladujo
stožko). Pomembni so tudi vodni habitati in podzemni kraški habitati. V jamah so netopirji
dolgokrili netopir ter veliki in mali podkovnjak, vodna in močvirna območja so življenjski
prostor hribskega urha in velikega pupka, travniki in gozdni robovi pa metulja velikega
postavneža (Naravovarstveni atlas, 2008).
Habitatni tipi:
- Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glinenomuljastih tleh (Molinion caeruleae): Habitatni tip je predstavljen pri območju
Razbor. Prisotnost habitatnega tipa je za to območje neznačilna (Naravovarstveni
atlas, 2008).
- Jame, ki niso odprte za javnost: To so jame, vključno s pripadajočimi vodnimi
telesi, ki niso odprte za javnost in so življenjski prostor specializiranih ali endemičnih
vrst živali. Mednje sodijo različni nevretenčarji, zlasti hrošči, raki in mehkužci, ki
imajo praviloma zelo omejeno razširjenost. Jame so prezimovališče in kotišče
številnih netopirjev ter življenjski prostor človeške ribice. Ogrožajo jih onesnaževanje
voda, množičen obisk turistov (osvetlitev, hrup) in ponekod odlaganje odpadkov. Za
območje je značilna dobra reprezentativnost in odlična ohranjenost strukture in
funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)): Dinarski gozdovi
rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum): Habitatni tip je
predstavljen pri območju Karavanke.
Za območje je značilna značilna reprezentativnost in povprečna ali zmanjšana
ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
- Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum):
Habitatni tip je predstavljen pri območju Karavanke.
Za območje je značilna dobra reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in
funkcije habitatnega tipa (Naravovarstveni atlas, 2008).
Vrste:
- travniški postavnež (Euphydryas aurinia): Ta vrsta je predstavljena pri območju
Razbor.
Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem
območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
- gozdni postavnež (Euphydryas maturna): Ta vrsta je predstavljena pri območju
Razbor.
Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem
območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
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močvirski cekinček (Lycaena dispar): Ta vrsta je predstavljena pri območju Razbor.
Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem
območju (Naravovarstveni atlas, 2008).
dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii): Netopir s razmeroma majhno glavo,
gobček ima izrazito kratek, čelo strmo, kratek, trikoten uhelj ne preseže glave, ki jo
porašča kratka, gosta in pokončna dlaka. Živi do višine 1000 metrov, prezimuje v
jamah, poletna zatočišča (poleg jam lahko še podstrešja stavb) pa si najde v
prehransko bogatem okolju tudi več kot 100 km oddaljena od prezimovališč. Vrsta je
ranljiva zaradi ozkih ekoloških zahtev, zaradi katerih se na zelo omejenem prostoru
zgnete pomemben del lokalne populacije. Ogroža jo pomanjkanje zatočišč ter
vznemirjanje na zatočiščih in kotiščih. Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste,
populacija pa je skoraj izolirana (Naravovarstveni atlas, 2008).
veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum): Največji netopir v skupini
podkovnjakov, ki imajo ime po nenavadni kožnati tvorbi okrog nosnic v obliki
konjske podkve (trup z glavo meri okoli 5-7 cm). Živi v toplih gozdovih na zakraseli
podlagi, s številnimi jamami in bližino vode. Je izrazito jamska vrsta - v jame se
zateka tako v času zimskega spanja kot poleti, ko tam preživi dan. Glavni vzrok
ogroženosti je zatiranje žuželk v kmetijstvu in gozdarstvu ter vznemirjanje na
zatočiščih in kotiščih (od vandalizma, motenj, do neustreznih prenov zgradb). Za
območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija ni izolirana, ampak je ob meji
območja razširjenosti (Naravovarstveni atlas, 2008).
mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros): Vrsta je predstavljena pri območju
Karavanke.
Za območje je značilna dobra ohranjenost vrste, populacija tudi ni izolirana na širšem
območju (Naravovarstveni atlas, 2008).

CVELBAR- SKALOVJE:
V začetku doline Bistre, takoj za kmetijo Cvelbar, se nad cesto vzpenja strmo silikatno
skalovje. To je življenjski prostor redkih rastlinskih vrst, tipičnih za taka rastišča (skalovje),
nekatere od njih pa imajo tukaj edino nahajališče v Sloveniji (Naravovarstveni atlas, 2008).
Habitatni tip:
- Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok: To so močno nagnjene in
strme skalnate stene, kjer višje rastline rastejo le v razpokah. Podlaga je stabilna,
silikatna (kisla). Rastišča so zelo suha (voda le občasno ob dežju), prsti je malo in
vsebuje malo hranil. Klimatske razmere so ostre, s pogostimi nalivi, sončno pripeko,
velikimi dnevno-nočnimi nihanji in rednim močnim vetrom. Večinoma je habitatni tip
neogrožen zaradi svoje nedostopnosti, ponekod pa ga ogroža infrastruktura in
potencialno tudi množično obiskovanje. Za območje je značilna odlična
reprezentativnost in dobra ohranjenost strukture in funkcije habitatnega tipa
(Naravovarstveni atlas, 2008).
5.2. KARAVANKE NATURA 2000
Program Karavanke Natura 2000 spada v okvir programa čezmejnega sodelovanja PHARE
Slovenija/Avstrija 2003, katerega namen je okrepiti sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo,
zagotoviti trajnostni in vzdržni razvoj območja ter ohraniti biotsko raznovrstnost, vključno z
genskimi viri, vzpostaviti in izboljšati upravljanje z zavarovanimi območji ter povečati
ozaveščenost prebivalcev na tem območju in širše javnosti o pomenu naravnih dobrin.
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Program PHARE je bil eden najpomembnejših predpristopnih finančnih instrumentov, s
katerim je po podpisu Pridružitvenega sporazuma 1999 EU takratnim državam kandidatkam
pomagala izpolniti pogoje za članstvo. Namenjen je bil krepitvi potrebnih institucij za
izvajanje zakonodaje, doseganju ekonomske in socialne kohezije ter pripravam na izvajanje
prihodnje strukturne politike. Po vstopu v EU se je program PHARE preoblikoval v pobudo
čezmejnega sodelovanja regij INTERREG IIIA, katerega cilj je krepitev čezmejnega
sodelovanja in uravnotežen razvoj čezmejnih regij (Zbornik sofinanciranih projektov, 2006).
Na območju zahodnih Karavank se nahaja veliko število zavarovanih območij narave, ki
tvorijo eno najobsežnejših območij Nature 2000. Kljub svoji geografski razsežnosti, pa
območje do sedaj nikoli ni bilo obravnavano kot celota, za katero je potrebno vzpostaviti
sistem celovitega upravljanja z vidika zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega razvoja
območja.
Za obravnavano območje je značilna izjemna biotska raznovrstnost, vendar pa je
informiranost lokalnega prebivalstva in širše javnosti o tem pojavu zelo pomanjkljiva oziroma
je skoraj ni zaznati. Območje Karavank je pomembno tudi z vidika povezovanja prebivalcev
dveh sosednjih držav (Slovenije in Avstrije), ki živijo v zelo podobnih okoljskih, socialnih in
ekonomskih razmerah, obenem pa se ukvarjajo s podobnimi problemi, ki so povezani s
trajnostnim razvojem območja.
Ravno zaradi navedenih značilnosti, pomanjkljivosti in potreb območja, se je na pobudo petih
občin (Kranjske Gore, Jesenic, Žirovnice, Tržiča, Jezerskega), strokovnih institucij
(Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj, Zavoda RS
za varstvo narave - Območne enote Kranj, Zavodom za gozdove Slovenije - Območne enote
Bled, Centra za trajnosti razvoj Kranj ter partnerjev iz Avstrije Arge NATURSCHUTZ in
Carnica Region Rosental), pristopilo k pripravi razvoja modela upravljanja območja z več
manjšimi zavarovanimi območji in območji Natura na območju Karavank z namenom
vzpostavitve trajnostnega in vzdržnega razvoja območja, ki bo omogočal ohranjanje in
krepitev
pomena
biotske
pestrosti
območja
Karavank.
Prijavitelj projekta je Občina Tržič, donacijska sredstva predstavljajo 90% vrednosti celotnega
projekta, projekt pa je potekal od julija 2005 do septembra 2006 (Karavanke Natura 2000,
2008).
Projekt Karavanke Natura 2000 je razdeljen na posamezne tematske sklope, katerih rezultat
naj bi bil izdelan integracijski model upravljanja območja, naravovarstvena študija s
kartiranjem habitatov, izdelan načrt interpretacije območja, informiranje in ozaveščanje
ciljnih skupin, program ozaveščanja in svetovanja lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč,
in ureditev šestih informacijskih središč.
Splošni cilji:
- zagotoviti ohranjanje biotske raznovrstnosti na osrednjem čezmejnem območju
Karavank
- krepiti pomen, vlogo, položaj tega dela Karavank kot posebne naravovarstvene in
krajinske vrednote
- podpreti trajnostni in usklajen razvoj kmetijske, gozdarske, turistične in drugih
dejavnosti (Karavanke Natura 2000, 2008).
Specifični cilji:
- upravljanje »od spodaj navzgor«, ki temelji na javno zasebnem partnerstvu
- ohraniti biotsko pestrost s pomočjo celostne interpretacije območja,
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pozicionirati in uveljaviti območje s pomočjo trajno zasnovanega sistema informiranja
in ozaveščanja javnosti o pomembnosti biotske pestrosti na zavarovanih območjih,
pospešiti vključevanje naravovarstvenih vsebin območja Karavanke Natura 2000 v
lokalne in čezmejne prostorske strategije ter sektorske razvojne programe (kmetijstvo,
gozdarstvo, turizem) (Karavanke Natura 2000, 2008).

Problematika:
- območje Karavank ni upravljavsko usklajeno
- biotska pestrost v Karavankah nima ustrezne veljave
- odsotnost in/ali zastarelost interpretacijske strukture o biotski pestrosti območja
- pomanjkanje sodelovanja pri zbiranju strokovnega gradiva o Karavankah
- slaba informiranost lokalnega prebivalstva in lastnikov zemljišč o prednostih območij
v Naturi 2000, odsotnost sistematičnega izobraževanja in ozaveščanja ciljnih skupin
- ogrožanje nekaterih habitatov in vrst zaradi prevelikega obiska nekaterih območij
- različni pristopi k razvoju in ohranjanju območij na obeh straneh meje (Slovenija –
Avstrija) (Karavanke Natura 2000, 2008).
Rezultati:
- izdelan načrt upravljanja območja in formalni dogovor o nadaljnjem sodelovanju
partnerjev
- izdelan načrt interpretacije območja
- vzpostavitev 6 informacijskih središč, opremljenih s prezentacijsko in interpretacijsko
opremo
- mreža 18 lokalnih informatorjev
- izvedba 15 strokovnih delavnic z namenom ozaveščanja prebivalcev in širše javnosti
- izvedba 3 javnih predstavitev projekta
- izvedba 3 čezmejnih delavnic
- sistematično obveščanje in informiranje javnosti o projektu preko medijev
- vzpostavitev spletne strani
- vzpostavitev geografsko informacijskega sistema območja (GIS)
- izdelana celostna grafična podoba območja
- izdelane naravovarstvene študije
- izdelana promocijsko-informativna in didaktična gradiva (Karavanke Natura 2000,
2008).
Vse načrtovane aktivnosti v projektu so zastavljene tako, da omogočajo podporno okolje za
vzpostavitev mrežnega partnerskega upravljanja območja Karavanke Natura 2000 in
nadaljevanje projekta po izteku donacije EU (Karavanke Natura 2000, 2008).
5.3. MREŽNI MODEL UPRAVLJANJA
Mrežni model upravljanja je nadgradnja, oziroma nadaljevanje projekta Karavanke Natura
2000 in vzpostavitev po-projektnega partnerstva /t.i. lokalno partnerstvo za Karavanke).
Model upravljanja sledi in dopolnjuje osnutek načrta upravljanja območja Karavanke Natura
2000 in je tudi podlaga za bodoče upravljanje območja, ki naj bi se v največji mogoči meri
približal načrtu upravljanja, in bo v prihodnosti podlaga za ustanovitev regijskega parka
(Jager, 2008).
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Namen mrežnega modela upravljanja je omogočiti pozicioniranje območja kot naravne
vrednote, najprej v zavesti lokalnih prebivalcev, kot tudi obiskovalcev in strokovne javnosti,
kar pa bo posledično vodilo k večji prepoznavnosti območja, trajnostnemu razvoju ter
ohranjanju biotske pestrosti v Karavankah (Jager, 2008).
Mrežni model upravljanja, ki ga predvideva projekt Karavanke Natura 2000, zajema zahodni
in osrednji del Karavank od Tromeje do reke Kokre v občini Jezersko, po njej navzgor do
sotočja z Jezernico in naprej na Jezerski vrh. Južna meja poteka po Savi Dolinki oz. Savi, po
regionalni cesti Žirovnica – Tržič – dolina Lom – dolina Kokre, na severu pa je območje
upravljanja omejeno z državno mejo. V celoti obsega 331 km², skupna dolžina Karavank na
tem območju pa je okrog 50 kilometrov (Jager, 2008).
K sodelovanju pri modelu upravljanja lahko s pismom o nameri pristopi katerakoli lokalna,
regionalna in državna organizacija, nevladne organizacije in društva, ki delujejo na
geografskem območju Karavank. Temeljni cilji delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki
vseh podpisnikov pisma o nameri, so vključevanje prebivalstva v ohranjanje narave,
vključevanje v razvojne programe ter ohranjanje socialnih in narodnih tradicij, tradicionalnih
oblik gospodarjenja in značilne ljudske obrti na območju Karavank. Pomembno vlogo pri
zagotavljanju integriranega varstva in skladnega prostorskega razvoja imajo informacijska
središča, ki so bila vzpostavljena v okviru projekta Karavanke Natura 2000 v vsaki izmed
sodelujočih občin (Jager, 2008).
Mrežni model upravljanja v kasnejši fazi predvideva ustanovitev regijskega parka Karavanke,
ki bo prebivalcem omogočal razvojne priložnosti, razvoj nekaterih dejavnosti pa lahko
zmanjša brezposelnost in odseljevanje. Ob ustanovitvi parka imajo priložnosti za razvoj
predvsem dejavnosti, ki so vezane na rabo naravnih virov in dejavnosti, ki se vzpostavijo v
okviru aktivnosti ustanovitve parka. Na področju kmetijstva je tako olajšano oblikovanje
lokalnih trgov, možna je prodaja izdelkov pod skupno blagovno znamko parka in razvoj
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kmetovalci pa so upravičeni do nekaterih denarnih spodbud
za ohranjanje in vzdrževanje pokrajine. Uspešna razvojna usmeritev je lahko ob ustanovitvi
parka tudi turizem, poleg tega pa se lahko prebivalstvu ponudijo tudi priložnosti za druge
poklice – raziskovalno in izobraževalno dejavnost, vodniško službo in nadzornike v parku.
Z ustanovitvijo parka bi se povečale tudi možnosti dodatnega financiranja iz državnih in
evropskih virov. Regijski park bi lahko sodeloval pri mnogih evropskih razvojnih programih
na področju regionalnega razvoja, varstva narave, ohranjanja kulturne dediščine, podpore
lokalnim skupnostim, kmetijstva in turizma (Jager, 2008).
5.4. PROJEKT KARAVANKE FUTURE
Projekt Karavanke Future je v bistvu podaljšanje projekta Karavanke Natura 2000. Slovenske
občine na območju Karavank skupaj z Avstrijsko-koroško poskušajo pridobiti evropska
sredstva, ki bi jih namenili prometni ureditvi, pohodništvu v Karavankah ter varovanju narave
(Zapisnik nadaljevanja 5. redne seje..., 2007).
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5.5. NARAVNI SPOMENIK DOVŽANOVA SOTESKA
Dolžanova soteska je zaradi edinstvenega nahajališča paleozoiskih kamnin in številnih
okamnin zavarovana kot naravni spomenik. Predstavlja eno od osrednjih točk Slovenske
geološke poti, ki poteka po Karavankah in se nadaljuje v Julijske Alpe.
V Dolžanovi soteski so kamnine iz mlajšega dela paleozoika stare med 250 in 300 milijoni
let. Različne kamnine in fosili v njih so odsev različnih geoloških in klimatskih razmer v
različnih geoloških obdobjih. Najpomembnejše kamnine naravnega spomenika Dolžanova
soteska so: grodenski rdeči peščenjak, trbiška breča, sivi, črni in rožnati apnenec ter kremenov
konglomerat.
Najmlajša kamnina v Dolžaovi soteski je spodnjepermski grodenski rdeči peščenjak, star
približno 250 milijonov let.
Starejša od peščenjaka, stara okoli 260 milijonov let je trbiška breča. Ime je dobila po kraju
Trbiž, kjer so jo najprej našli, kasneje pa so ugotovili, da je v Dolžanovi soteski enaka
kamnina.
Apnenec je edina kamnina v Dolžanovi soteski v kateri so fosili. Najpomembnejši je rožnati
ali trogkofelski apnenec v katerem je bilo odkritih največ okamnin.
Najznačilnejše so Schwagerina Carniolica (prvič so jih odkrili prav v Dolžanovi soteski, stare
so okoli 270 milijonov let), morske lilije, alge, ramenonožci in luknjičarke.
Najtrdnejša in najstarejša kamnina v Dolžanovi soteski je kremenov konglomerat, star skoraj
300 milijonov let.
Na območju Dolžanove soteske sta poleg geološke poti, še botanična in gozdna učna pot. Od
arhitekturno – etnoloških značilnosti je na območju Dolžanove soteske Jamešnikova domačija
s paštbo. Domačija je tipičen primer karavanške hiše, paštba pa je nekdanja sušilnica lanu in
sadja (Gabrovšek, 2006).
5.6. KRAJINSKI PARK TOPLA
Dolina Topla se nahaja nedaleč od Črne na Koroškem, v zgornji Mežiški dolini. Zaradi
številnih naravnih lepot, izjemne kulturne krajine in ohranjene etnološke dediščine je skupaj z
ovršjem Pece in obdajajočimi pobočji že od leta 1966 zavarovana kot naravna znamenitost in
krajinski park.
Podobno kot druge doline v Karavankah je bila tudi Topla poseljena že konec 16. stoletja. Pet
ohranjenih starih kmetij že stoletja oživlja značilno podobo koroške zemlje: Burjakova,
Florinova, Kordeževa, Fajmutova in na nadmorski višini 1120 m še Končnikova domačija.
Kot celotno Mežiško dolino je tudi življenje Tople močno zaznamovalo rudarstvo. Začetki
izkopavanja svinčeve in cinkove rude segajo v leto 1834, danes pa je rudnik Topla zaprt in kot
zavarovani naravni spomenik namenjen le še turističnemu ogledu (Krajinski park Topla,
2008).
Naravne značilnosti
Krajinski park Topla se razteza na 1345 hektarjih površine in je na nadmorski višini od
Burjakove bajte ( 657m ) do vrha Pece ( 2126m ).
V parku najdemo redke habitatne tipe ter redke rastlinske in živalske vrste, kot so:
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Zoisova zvončnica,
belka, divji petelin,
ruševec, gozdni jereb,
mali skovik,
koconogi čuk,
planinski orel,
sokol selec,
triprsti detel,
ilirsko bukovi
gozdovi,
razna melišča,
alpske in
borealne resave.

Naravne vrednote
Krajinski park Topla se ponaša s številnimi naravnimi in kulturnimi vrednotami. Razen
Rudnika Topla nobena od naravnih vrednot, ki ležijo v krajinskem parku, ni zavarovana
posamič, ampak so formalno »zavarovane« z Odredbo o razglasitvi doline Tople na
Koroškem
za
naravno
znamenitost.
Večina naravnih vrednot v krajinskem parku je lokalnega pomena, nekatere med njimi pa tudi
državnega. Podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve so odvisne od zvrsti naravnih
vrednot, skupni cilj pa je, da se naravne vrednote ne razvrednotijo, torej da se ohranijo takšne
kot so.
-

-

BURJAKOVA STENA (geomorf., geol., zvrst, lokalni pomen) je predlagana za
zavarovanje kot geomorfološki in geološki naravni spomenik. Grade jo 235 milijonov
let star ladinijski apnenci. Nastanek stene je povezan s tektonsko aktivnostjo. Previsna
drsna ploskev predstavlja za športne plezalce zanimivo plezališče.
BURJAKOVO MOČVIRJE (bot., ekos,. hidr,. zool. zvrst, državni pomen) je manjši
kompleks močvirnih travnikov in predstavlja habitat ogroženih močvirskih rastlinskih
in živalskih vrst. Je edini ohranjeni močvirni habitat v dolini Tople.
CIGANSKA JAMA (geomorf. zvrst, državni pomen) je kratka vodoravna jama, dolga
6 m, nastala kot posledica regionalnega preloma v ladinijskem apnencu.
KONČNIKOV DREVORED (drev. zvrst, lokalni pomen) sestavljajo stari gorski
javori pri kmetiji Končnik. Obseg najdebelejšega drevesa je 340 cm.
KONČNIKOV VRH – CEMPRINI (drev. zvrst, državni pomen) na pobočju
Končnikovega vrha je rastišče cemprinov, ki je pomembno zaradi možne avtohtonosti
cemprinov v gozdnem okolju.
KONČNIKOVE LIPE (drev. zvrst, lokalni pomen) z obsegom preko 330 cm so kljub
starosti še zelo zdrave in vitalne.
KORANČEVKA (NV 17-geomorf. zvrst, državni pomen) je poševna, suha, zasigana
jama v apnencu dolžine 54 m in globine 10 m.
PECA – OBMOČJE AREALNE MEJE VISOKOGORSKE FAVNE IN FLORE
(bot., zool. zvrst, državni pomen) je botanično pomembna lokaliteta, zlasti kot rastišče
alpskih vrst na vzhodni meji območja razširjenosti (mali alpski zvonček Primula
minima, kamniška murka Nigritella lithopolitanica,…) ter bivališče redkih živalskih
vrst (belka Lagopus mutus, ruševec Lyrurus tetrix). Značilna je velika pestrost
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naravnih habitatov, večje število rastlinskih in živalskih vrst – endemiti, ogrožene ali
zavarovane vrste ter vrste iz Bernske konvencije.
SPODMOL PRI DOMAČIJI BURJAK (geomorf. zvrst, državni pomen) predstavlja
spodmol večjih dimenzij v apnencu. V tem naravnem zatočišču so v preteklosti trli
lan, tako da ima tudi kulturni pomen.
NAHAJALIŠČE FOSILOV (geol. zvrst, državni pomen) se nahaja v 230 milijonov
let starem apnencu s fosilnimi ostanki polžev Omphaloptycha rosthorni in Gradiella
gradiata, katerih velikost hišic doseže do 10 cm.
POTOK TOPLA (hidrol. zvrst, državni pomen) predstavlja primer potoka, ki ga
odlikujejo ohranjene naravne hidrološke in hidromorfološke značilnosti. V čisti vodi
potoka živi avtohtona postrv potočnica, rak koščak in potočne školjke, ki so zaradi
svoje ekološke funkcije zavarovane živalske vrste.
RASTIŠČE PEŠČENEGA NETRESKOVCA – Jovibarba arenaria (bot. zvrst,
državni pomen) predstavlja eno redkih nahajališč v Sloveniji in svojstveno sestavo
naskalnih vrst na Koroškem (Krajinski park Topla, 2008).

Projekt Phare v krajinskem parku Topla
Namen projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost zavarovanega krajinskega parka Topla, s
poudarkom na vrstah, ki so evropsko ogrožene in za katere je opredeljeno tudi potencialno
posebno varstveno območje (območje Natura 2000) Peca. Ciljne skupine so domačini, ki
prebivajo na območju krajinskega parka, lokalno prebivalstvo in obiskovalci z obeh strani
meje, osebe s posebnimi potrebami v razvoju ter sektorji, ki so vključeni v upravljanje
območja.
Pridobljene sektorske strokovne podlage bodo zagotovile izvedbo notranje conacije celotnega
zavarovanega območja ter pripravo osnutka integriranega upravljavskega načrta z ustreznimi
usmeritvami za trajnostno rabo naravnih dobrin. Vzporedno bodo potekale promocijske
dejavnosti za preprečevanje negativnih vplivov povečanega turizma in prometa v dolini Topla
ter za promocijo območja Natura 2000. V ta namen bo znotraj krajinskega parka urejeno
informacijsko središče ter mreža izobraževalnih, sprehajalnih in kolesarskih poti (Krajinski
park Topla, 2008).
Splošni cilji projekta:
- ohraniti biotsko raznovrstnost
- izboljšati ozaveščenost javnosti,
- vzpodbuditi trajnostni razvoj območja in posledično ohraniti poseljenost.
Specifični cilji:
- spodbuditi trajnostno upravljanje zavarovanega območja,
- povečati ozaveščenost lokalnega prebivalstva in obiskovalcev,
- promovirati evropsko ekološko omrežje Natura 2000 in prenašati pozitivne čezmejne
naravovarstvene izkušnje,
- ureditev prometa v krajinskem parku,
- razviti metodo za kartiranje težko dostopnih predelov v Alpah,
- vzpostavljanje čezmejnih naravovarstvenih izkušenj,
- usklajenost pri gibanju v krajinskem parku.
Ciljne skupine:
- domačini, ki živijo v krajinskem parku,
- obiskovalci krajinskega parka Topla,
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center za usposabljanje, delo in varstvo,
vsi porabniki prostora ( kmetje, lovci, gozdarji…),
naravovarstveniki (Krajinski park Topla, 2008).
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6. POKRAJINSKOEKOLOŠKA
OBMOČJA

ČLENITEV

OBRAVNAVANEGA

Poselitev in naselja so v Karavankah skoncentrirana v dolinah. Na drugi strani so obsežna
redko poseljena ali neposeljena hribovita in gorata območja. Tako so na eni strani gosto
poseljene doline, kjer so veliki pritiski na okolje, na drugi strani pa obširna, redko poseljena
območja, kjer so pritiski na okolje majhni. V primeru, da bi okoljsko in razvojno vrednotili
Karavanke kot celoto, bi bil rezultat vrednotenja zgolj povprečna vrednost med tema dvema
območjema. Zaradi tega smo se odločili, da izvedemo pokrajinskoekološko členitev s katero
bomo določili pokrajinskoekološke enote. Pokrajinskoekološke enote omogočajo zaradi večje
homogenosti preprostejšo interpretacijo podatkov in boljše rezultate.
Že med pregledom fizičnogeografskih značilnosti obravnavanega območja in zaradi dejstva,
da gre za gorato, močno razčlenjeno območje je bilo jasno, da je najpomembnejši kriterij
členitve območja relief. Zaradi tega smo vzeli kot glavna kriterija členitve naklon in
nadmorsko višino. V nadaljevanju smo se oprli na pokrajinskoekološko členitev, ki jo je v
svoji doktorski disertaciji z naslovom Vloga gozda v trajnostno-sonaravnem razvoju Zgornje
Gorenjske uporabila Ferreira (2005). Pri svoji pokrajinskoekološki členitvi je uporabila
naslednjo hierarhično lestvico razločevalnih dejavnikov:
1. naklon,
2. nadmorske višine,
3. geomorfološke oblike.
Pri naklonu je izpostavila ločnico 20°, ki določa okvirne meje dolin in planot.
Pri nadmorskih višinah pa je izpostavila nadmorsko višino 1800 metrov, nad katero je izločila
svet nad zgornjo gozdno mejo.
Pokrajinskoekološka členitev Ferreirove (2005) je dvostopenjska. V prvem koraku je bila
izvedena tipizacija, to je členitev pokrajine v manjše pokrajinske enote po načelu podobnosti.
V drugem koraku pa je bila izvedena regionalizacija in členitev pokrajinskoekoloških tipov po
načelu posamičnosti in posebnosti. Rezultat njene členitve je pet pokrajinskoekoloških tipov
in 19 pokrajinskoekoloških enot.
Pokrajinskoekološka tipa glavne alpske doline in stranske alpske doline smo v našem primeru
združili v pokrajinskoekološki tip alpske doline. To smo naredili, ker je nadmorska višina
Zgornjesavske doline, ki bi jo na obravnavanem območju edino lahko uvrstili v glavne alpske
doline do 900 metrov. V primerjavi z ostalimi stranskimi dolinami tako ne dosega bistveno
nižjih nadmorskih višin, kar je razlika v primerjavi z pokrajinskoekolško členitvijo pri
Ferreirovi (2005). Pri njeni členitvi dosegajo glavne alpske doline višine do 600 metrov (z
izjemo Zgornjesavske doline), stranske doline pa so večinoma v nadmorskih višinah med 600
in 1200 metri. Na območju Karavank so te razlike bistveno manjše oz. zanemarljive.
Tako smo pri naši pokrajinskoekološki členitvi dobili naslednje pokrajinskoekološke tipe:
1. Alpske doline: nadmorske višine do 900 m, naklon < 20°.
2. Planote: nadmorske višine 900-1800 m, naklon < 20°.
3. Strma pobočja nad dolinami: nadmorske višine 600-1800, naklon > 20°.
4. Svet nad zgornjo gozdno mejo: nadmorska višina nad 1800 m (Slika 32, 33).
Členitev smo izvedli s pomočjo programa Idrisi32. Za izdelavo končne karte je bilo potrebno
najprej določiti območja pokrajinskoekoloških tipov za vsakega posebej. Tako smo dobili štiri
karte, ki smo jih nato sešteli z ukazom image calculator. Zaradi predhodne določitve
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kriterijev pokrajinskoekoloških tipov ni bilo mogoče, da bi se le-ti med seboj prekrivali na
končni karti. Vendar pa območja pod 600 metri nadmorske višine in naklonom nad 20° nismo
uvrstili v noden pokrajinskoekološki tip. Na karti so ta območja črne barve, le-teh je več v
Vzhodnih Karavankah saj so nižje od Zahodnih. Območja se tako ne prekrivajo, se pa
sklenjeno nadaljujejo. Če vzamemo za primer dolino Tržiške Bistrica, ki do nadmorske višine
900 metrov spada v kategorijo alpske doline, nad to višino pa v kategorijo planote. Razlog je
v tem, da se omenjeni kategoriji ločita zgolj po nadmorski višini.
Karti pokrajinskoekološke členitve smo generalizirali in tako poudarili prevladujoče
pokrajinskoekološke tipe (Slika 34, 35).
Iz kart generaliziranega prikaza pokrajinskoekoloških
pokrajinskoekološke enote (Slika 36, 37).
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Slika 32: Zahodne Karavanke – pokrajinskoekološki tipi

Vir: DMV100

98

Slika 33: Vzhodne Karavanke – pokrajinskoekološki tipi

Vir: DMV100
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Slika 34: Zahodne Karavanke – generalizirani pokrajinskoekološki tipi
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Slika 35: Vzhodne Karavanke – generalizirani pokrajinskoekološki tipi
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Slika 36: Zahodne Karavanke – pokrajinskoekološke enote
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Slika 37: Vzhodne Karavanke – pokrajinskoekološki tipi

Tako smo s pokrajinskoekološko členitvijo preko generalizacije pokrajinskoekoloških tipov
določili pokrajinskoekološke enote.
Pokrajinskoekološki tipi in enote v Zahodnih Karavankah:
I. Alpske doline:
1. Zgornjesavska dolina
2. Dolina Kokre in Jezernice
3. Dolina Mošenika, Tržiške Bistrice ter Lomščice
II. Planote:
1. Planotast svet pod Golico
2. Planotast svet pod Košuto
III. Strma pobočja nad dolinami:
1. Pobočja nad Zgornjesavsko dolino
2. Pobočja nad dolinami Mošenika, Tržiške Bistrice ter Lomščice
IV. Svet nad gozdno mejo:
1. Kepa
2. Osrednji del Zahodnih Karavank
3. Košuta
Pokrajinskoekološki tipi in enote v Vzhodnih Karavankah:
I. Alpske doline:
1. Položnejši svet na vzhodnem in severnem delu območja z Mežiško dolino
2. Doline Osrednjega območja Vzhodnih Karavank
II. Planote:
1. Podpeca
2. Podolševa
3. Planotast svet nad osrednjim delom Vzhodnih Karavank
III. Strma pobočja nad dolinami:
1. Pobočja nad osrednjimi dolinami Vzhodnih Karavank
2. Severna pobočja Uršlje gore
3. Pobočja nad dolinami Suhadolnice in Velunje
4. Pobočja nad dolino Savinje
IV. Svet nad zgornjo gozdno mejo:
1. Peca
2. Olševa
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6.1. OSNOVNE ZNAČILNOSTI POKRAJINSKOEKOLOŠKIH TIPOV IN ENOT
6.1.1.
ZAHODNE
KARAVANKE
–
POKRAJINSKOEKOLOŠKIH TIPOV IN ENOT

OSNOVNE

ZNAČILNOSTI

S pokrajinskoekološko členitvijo smo v Zahodnih Karavankah določili 10
pokrajinskoekoloških enot. Znotraj pokrajinskoekolških tipov alpske doline in svet nad
gozdno mejo smo izdvojili po tri, znotraj planot in strmih pobočij nad dolinami pa po dve
pokrajinskoekološki enoti. V preglednici so osnovni podatki o pokrajinskoekoloških tipih in
enotah (Preglednica 18).
Največ obravnavanega območja zavzema pokrajinskoekološki tip strma pobočja nad
dolinami, posamezna enota meri v povprečju kar 102,5 km². Sledi pokrajinskoekološki tip
planote, posamezna enota pa meri v povprečju 23,1 km². Alpske doline s povprečno površino
13,8 km² sledijo, površina pokrajinskoekološkega tipa svet nad zgornjo mejo pa meri skupaj
le 9,7 km².
Nadmorska višina je najnižja v alpskih dolinah (povprečna n. v. je 730 metrov), sledijo
planote z 1195 metri, pobočja z 1233 metri, povprečna višina sveta nad gozdno mejo pa je
1824 metrov.
Podobno kot višina naraščajo tudi nakloni. Najbolj položne so alpske doline z 13 º, sledijo
planote z dobrimi 17 º, strma pobočja nad dolinami z več kot 25 º, najbolj strm pa je svet nad
zgornjo gozdno mejo z naklonom več kot 38 º.
Polovica pokrajinskoekoloških enot je neposeljena.
Od tega vse tri enote
pokrajinskoekološkega tipa svet nad zgornjo gozdno mejo ter po ena enota
pokrajinskoekoloških tipov planote ter strma pobočja nad dolinami. Poselitev je
skoncentrirana v alpskih dolinah, kjer je kar 21 od skupno 27 naselij in 25664 od 28494
prebivalcev. Gostota poselitve je najvišja v Zgornjesavski dolini z 712 prebivalci/ km². Zelo
gosta je poselitev tudi v dolinah Mošenika, Tržiške Bistrice in Lomščice – 559 prebivalcev/
km². Nadpovprečna gostota prebivalcev je tudi v dolinah Kokre in Jezernice – 141
prebivalcev/ km². V ostalih dveh enotah je gostota manjša od 25 prebivalcev/ km². Na eni
strani imamo gosto poseljene doline, na drugi pa redko oziroma neposeljene planote in strma
pobočja ter neposeljen svet nad zgornjo gozdno mejo.
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Planotast svet pod Golico 25,0

Planotast svet pod Košuto 21,1

II.1

II.2

2,2

19,9

1,9

24,6

559,2

141,3

712,3

Vir: DMV100

Zahodne Karavanke

302,1

100,0

514

1504

1516

1651

2236

2133

2236

2139

1180

1748

1852

1836

23

42

34

35

26

0

0

0

100,0

0,0

0,0

0,0

28494 100,0

94,3

PEE ni poseljena

1,4

1,6

0,2

4,1

17,9

IV.3 Košuta

7,9

PEE ni poseljena

2244

PEE ni poseljena

616

5665

558

19411 68,1

4,9

0,0

7,7

0,0

15,4

34,6

3,8

38,5

IV.2 Osrednji del Zahodnih
Karavank

0

2

0

4

9

1

10

PEE ni poseljena

23

27

19

17

18

14

13

0,7

1181

1272

1274

1126

797

871

700

IV.1 Kepa

1924

2087

1638

1818

1336

1085

986

PEE ni poseljena

572

605

835

797

514

725

521

Maks. Povp. n. Povp. Št. naselij
% Št. preb. % preb. Gostota
n. v. v. (m) naklon (º)
naselij
preb./km²
(m)

79,7

26,4

41,5

7,0

8,3

3,3

1,3

9,0

Min.
n. v.
(m)

III.2 Pobočja nad dolinami
Mošenika, Tržiške
Bistrice in Lomščice

125,2

Dolina Mošenika, Tržiške 10,1
Bistrice in Lomščice

I.3

III.1 Pobočja nad
Zgornjesavsko dolino

Dolina Kokre in Jezernice 4,0

I.2

27,3

Velikost % površine
PEE
(km²)

Zgornjesavska dolina

ime PEE

I.1

Šifra
PEE

Preglednica 18: Zahodne Karavanke – osnovne značilnosti pokrajinskoekoloških enot

6.1.2.
VZHODNE
KARAVANKE
–
POKRAJINSKOEKOLOŠKIH TIPOV IN ENOT

OSNOVNE

ZNAČILNOSTI

V Vzhodnih Karavankah smo določili 11 pokrajinskoekoloških enot. Od tega smo izdvojili
dve enoti iz pokrajinskoekološkega tipa alpske doline, tri iz pokrajinskoekološkega tipa
planote, štiri pokrajinskoekološkega tipa strma pobočja nad dolinami ter dve enoti iz
pokrajinskoekološkega tipa svet nad zgornjo gozdno mejo (Preglednica 19).
Na obravnavanem območju obsega največji delež območja pokrajinskoekološki tip strma
pobočja nad dolinami (skupaj 132 km², po enoti 40 km²), sledijo alpske doline z 93 km² (46
km² po enoti), planote z 63 km² ter svet nad zgornjo gozdno mejo z 3,1 km².
Najnižje so alpske doline s povprečno višino 673 metrov, sledijo strma pobočja nad dolinami
z 987 metri, planote z 1063 metri ter svet nad zgornjo gozdno mejo z 1870 metri.
S 13 º je povprečni naklon najnižji v alpskih dolinah, nekaj manj kot 19 º je povprečni naklon
planot, strma pobočja dosegajo v povprečju dobrih 23 º, svet nad zgornjo gozdno mejo pa
slabih 27 º.
Od 11 pokrajinskoekoloških enot so tri neposeljene. To so enote Peca, Olševa ter severna
pobočja Uršlje gore. Poselitev je skoncentrirana na alpske doline, kjer je 18 od skupno 28
naselij in 9511 od 10777 prebivalcev. Gostota poselitve je prav tako najvišja v alpskih dolinah
vendar ne dosega tako visokih vrednosti kot v Zahodnih Karavankah. Tudi v Vzhodnih
Karavankah je prebivalstvo skoncentrirano na alpske doline, vendar pa je poselitev prisotna
tudi v večini drugih pokrajinskoekoloških enotah, kjer je poselitev redka saj gre večinoma za
samotne kmetije.
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Preglednica 19: Vzhodne Karavanke - osnovne značilnosti pokrajinskoekoloških enot

7. VREDNOTENJE POKRAJINSKOEKOLOŠKIH ENOT
Za ocenjevanje razvoja pokrajinskoekoloških enot smo izbrali kazalce s katerimi smo
ovrednotili okoljski in razvojni vidik. Naš glavni cilj je bil ugotoviti prevladujoči vidik
razvoja posameznih pokrajinskoekoloških enot.
Pri izboru kazalcev smo se oprli na model za oceno razvoja Zgornje Gorenjske, ki ga je v
svoji doktorski disertaciji uporabila Ferreira (2005). Prav tako kot pri njenem modelu se je
tudi v našem primeru izkazalo, da se mnogi kazalci, ki so na državni ravni nepogrešljivi in
predstavljajo kvalitetno izhodišče za vrednotenje razvoja, na lokalni ravni izkažejo za
neuporabne. Takšni podatki so pogosto homogeni, brez notranje diferenciacije, ki je na tako
omejenem območju potrebna za oceno dosedanjega in usmerjanje prihodnjega razvoja.
Za oceno razvoja smo po zgledu Ferreirove uporabili petstopenjsko hierarhično lestvico, pri
kateri predstavlja 1 najslabšo in 5 najboljšo oceno.
7.1. IZBOR KRITERIJEV ZA VREDNOTENJE POKRAJINSKOEKOLOŠKIH ENOT
Z OKOLJSKEGA VIDIKA
Gozdnatost
Gozd je nosilec pomembnih ekoloških funkcij, kot so uravnavanje klime, vodnega odtoka,
preprečevanja erozije in izboljševanje kakovosti zraka. Poleg tega so območja z velikim
deležem gozda večinoma brez večjih industrijskih in poselitvenih središč, torej niso
podvržena večjim obremenitvam.
Večji delež gozda je tako z vidika obremenjevanja okolja izrazito pozitiven.
Pri oblikovanju razredov smo se zgledovali po Ferreirovi (2005). V Karavankah je delež
gozda zelo velik, razredi pa so oblikovani tako, da se delež gozda za Slovenijo uvršča v 3.
razred, dva razreda imata višje in dva nižje vrednosti.
Preglednica 20: Vrednotenje deleža gozda
Stopnja okoljske trajnosti
5
4
3
2
1

Delež gozda (%)
nad 90
75,1-90
60,1-75
30,1-60
do 30

Gostota poselitve
Gostota poselitve je eden od osnovnih posrednih kazalcev obremenjenosti okolja, saj s
koncentracijo poselitve narašča tudi koncentracija različnih človekovih dejavnosti (industrija,
promet…), s tem pa tudi onesnaževanje okolja, količina odpadkov, hrup, poraba energije
(Ferreira, 2005).
Ferreira je svojo petstopenjsko lestvico priredila iz štiri stopenske, ki je bila uporabljena v
Študiji ranljivosti okolja (Špes in sod., 2002). Ker se njeno proučevano območje prekriva z
našim smo ugotovili, da je njena lestvica primerna tudi za naše območje.
Za vir podatkov smo uporabili podatke o številu prebivalstva po naseljih (Popis prebivalstva,
gospodinjstev, stanovanj, 2002).
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Gostota poselitve je v večjem delu Karavank majhna, so pa območja kjer je gostota poselitve
zelo velika in po našem prepričanju je lestvica razredov prirejena tako, da nazorno pokaže
različna območja gostote poselitve.
Preglednica 21: Vrednotenje gostote poselitve
Stopnja okoljske trajnosti
5
4
3
2
1

št. preb/km²
do 25
25,1-100
100,1-250
250,1-500
nad 500

Prometna gostota
Obremenjevanje okolja iz prometa postaja vse intenzivnejše. Prometna infrastruktura fizično
posega v prostor, promet na njej pa obremenjuje okolje z emisijami škodljivih snovi. Promet
porabi tretjino vse primarne energije in je eden največjih in najbolj razpršenih porabnikov
neobnovljivih virov energije.
Kljub tehničnim izboljšavam motornih vozil se zaradi povečane potrebe po mobilnosti emisije
toplogrednih plinov v ozračje povečujejo. Stanje poslabšuje spreminjanje strukture prometa,
saj se delež cestnega prometa neprestano povečuje, železniškega prometa pa ne. V celoti se
povečuje tovorni promet, a predvsem cestni, kar dodatno obremenjuje okolje. V potniškem
prometu je težnja zmanjševanja uporabe javnih prevozov še izrazitejša, tako v mestnem kot v
medmestnem potniškem prometu. Zaradi porasta števila motornih vozil in povečane
mobilnosti se je ustrezno povečala tudi poraba motornih goriv, s tem pa emisija CO2 kot
najpomembnejšega toplogrednega plina (Poročilo o…, 2002).
Za vir podatkov smo uporabili preglednice o prometnih obremenitvah iz leta 2007, ki so na
spletnih straneh Direkcije Republike Slovenije za ceste. Prometne obremenitve se meri s
povprečnim letnim dnevnim prometom, se pravi s povprečnim dnevnim številom vozil po
posameznih števnih mestih na leto. Iz tega podatka smo po zgledu Ferreirove izpeljali podatek
o številu dnevno prevoženih kilometrov (povprečno dnevno število vozil na določenem
števnem mestu, pomnoženo z dolžino ustreznih cestnih odsekov) in ga primerjamo s površino
posameznih pokrajinskoekoloških enot.
Za podatek o številu prevoženih km/km²/dan Ferreirova pravi, da nekateri avtorji opozarjajo,
da so podatki na voljo le za bolj prometne ceste. V našem primeru smo ugotovili, da podatki
omogočajo dobro analizo obravnavanega območja in da se štetje prometa izvaja tudi na
nekaterih cestnih odsekih z manjšo prometno gostoto.
Preglednica 22: Vrednotenje prometne gostote
Stopnja okoljske trajnosti
5
4
3
2
1
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Št. prevoženih km/km²/dan
do 200
200,1-2000
2000,1-4000
4000,1-10000
nad 10000

Gostota delovnih mest
Gostota delovnih mest je podatek, ki pove veliko o koncentraciji človekovih dejavnosti, ki so
glavni vir obremenjevanja okolja. Delovna mesta in z njimi povezani proizvodni procesi so
neposreden vir različnih odpadnih snovi oziroma emisij, ki so sicer količinsko zelo različne, a
v številnih primerih gre za pomembne emisije izpušnih plinov ali odpadnih voda, ki lahko
predstavljajo resno breme okolju (Ferreira, 2005).
Uporabili smo podatke o številu delovno aktivnega prebivalstva po kraju zaposlitve (Popis
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, 2002).
Razrede smo povzeli po Ferreirovi (2005). Gostota delovnih mest je po pokrajinskoekoloških
enotah zelo različna. Največja gostota delovnih mest je na območjih največje koncentracije
prebivalstva, se pravi predvsem v Zgornjesavski dolini in dolinah Mošenika, Tržiške Bistrice
in Lomščice. Drugod je gostota delovnih mest precej manjša.
Preglednica 23: Vrednotenje gostote delovno aktivnega prebivalstva
Stopnja okoljske trajnosti
Št. delovno aktivnega
preb./km²
5
do 10
4
10,1-25
3
25,1-100
2
100,1-200
1
nad 200
Gostota delovnih mest v sekundarnih dejavnostih
Sekundarne dejavnosti so zaradi velikih količin raznovrstnih emisij za okolje najbolj
obremenjujoče. Industrijska aktivnost se glede na delež ustvarjene dodane vrednosti sicer
zmanjšuje, kljub temu pa ostaja med največjimi viri pritiskov na okolje, njeno onesnaževanje
pa posega na vsa področja varstva okolja (Ferreira, 2005).
Na območju Karavank je bila v preteklosti rudarska dejavnost zelo razširjena. Ob vseh večjih
naseljih se je izvajala rudarska dejavnost ter zaposlovala velik delež prebivalstva, zaradi tega
smo vključili gostoto delovnih mest v sekundarnih dejavnosti med kazalce za vrednotenje
obravnavanega območja z vidika okolja.
Razrede smo povzeli po Ferreirovi (2005), ki je izhajala iz lestvice o splošni gostoti delovnih
mest, katere vrednosti je zaradi dejstva, da gre za kazalec notranje strukture delovnih mest
sorazmerno zmanjšala.
Preglednica 24: Vrednotenje gostote delovnih mest v sekundarnih dejavnostih
Stopnja okoljske trajnosti
Št. delovno aktivnega preb. v
sekundarnih dejavnostih/km²
5
do 5
4
5,1-10
3
10,1-20
2
20,1-50
1
nad 50
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Turizem
Turizem najbolj obremenjuje okolje zaradi potovanj, namestitve in infrastrukture.
Največji pritiski so na višku turistične sezone, ko se turisti zgrnejo na manjša območja. V tem
obdobju se močno povečajo pritiski na lokalne vire pitne vode, odpadne vode, odlagališča
odpadkov, praviloma pa je na višku sezone močno povečana tudi prometna gostota.
Turizem je v Karavankah v primerjavi s sosednjimi Julijskimi Alpami precej slabše razvit.
Meja med Karavankami in Julijskimi Alpami poteka po Zgornjesavski dolini, vendar pa
spadajo najbolj turistična naselja (Kranjska Gora, Gozd Martuljek) k Julijskim Alpam. To se
pozna pri analizi posameznih kriterijev, ki kažejo zaradi tega manjši vpliv na okolje s strani
turizma. Vendar pa to pomeni, da je na višku turistične sezone veliko število turistov na meji
območja Karavank in v tistem obdobju je prav gotovo povečan tudi pritisk na okolje v
Zahodnih Karavankah.
Prvi kriterij, ki smo ga uporabili je število prenočitev/km²/dan in je kazalec splošne
bremenitve zaradi turistov na določenem območju v določenem časovnem obdobju.
Drugi kriterij je gostota počitniških stanovanj. Gostota počitniških stanovanj v primerjavi z
Julijskimi Alpami ni velika, vendar pa vseeno jasno loči turistična območja od ostalih.
Na obravnavanem območju smo upoštevali tudi vpliv planinskih koč in smučišč na okolje.
Število prenočitev
Število prenočitev je eden izmed osnovnih kazalcev o virih obremenjevanja okolja zaradi
turizma, saj prisotnost turistov nujno pomeni povečane pritiske na naravno okolje. Za prikaz
vpliva turistov na okolje smo v modelu uporabili kazalec število prenočitev/km²/dan, ki
pokaže kje prihaja do koncentracij pojava.
Po Ferreiri je povprečna vrednost omenjenega kazalca za Slovenijo 1 prebivalec/km²/dan. Na
obravnavanem območju je vrednost kazalca precej manjša iz česar lahko sklepamo, da
Karavanke ne sodijo v izrazito turistična območja. Zato smo povprečno vrednost za Slovenijo
uvrstili približno na sredino petstopenjske lestvice in tako priredili razrede, da kažejo bolj
realno sliko za obravnavano območje.
Preglednica 25: Vrednotenje števila prenočitev
Stopnja okoljske trajnosti
5
4
3
2
1

Št. prenočitev/km²/dan
do 0,5
0,51-1
1,1-5
5,1-10
nad 10,1

Število počitniških stanovanj
Po ugotovitvah iz tujine povzročajo počitniška stanovanj največ škode v okolju izmed vseh
vrst nastavitvenih zmogljivosti. Problematična so zaradi velike porabe površin, razpršene
gradnje, neprimernega videza ter pogosto lokacij na ekološko pomembnih območjih, ki tudi
niso opremljena z ustrezno infrastrukturo (Ferreira, 2005).
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Za prikaz gostote počitniških stanovanj smo uporabili kazalec število počitniških
stanovanj/km², ki na ravni pokrajinskoekoloških enot nazorno pokaže, kje prihaja do
koncentracije počitniških stanovanj.
Po Ferreirovi je povprečje za Slovenijo 1,6 počitniškega stanovanja/ km². Na območju
Karavank je ta vrednost manjša. Zato smo pri oblikovanju razredov izhajali iz vrednosti
značilnih za obravnavano območje ter priredili vrednosti razredov tako, da kažejo bolj realno
sliko za območje Karavank.
Preglednica 26: Vrednotenje gostote počitniških stanovanj
Stopnja okoljske trajnosti
Št. počitniških stanovanj/km²
5
do 1
4
1,1-5
3
5,1-10
2
10,1-20
1
nad 20
Planinarjenje
Pohodništvo je zagotovo najbolj razširjena oblika rekreacije, saj se v hribe odpravi vsaj enkrat
letno velika večina Slovencev. Planinska zveza Slovenije ima 72.000 članov, napovedano pa
je naraščanje. Planinske postojanke obiščejo nad 1,5 milijona Slovencev letno, k nam pa pride
zaradi pohodništva tudi veliko tujcev. Kadar pohodniki ostajajo na označenih poteh in
upoštevajo druga pravila vedenja v naravi,okolja posebej ne obremenjujejo (Poročilo o …,
2002). Obiskovalci (pešci, kolesarji) se ne držijo vedno le obstoječih poti. Kjer se dovolj
pogosto ponavlja hoja (ali vožnja) zunaj poti, nastane nova pot. Te nenačrtovane poti so lahko
vir ekoloških problemov (Cigale, 2004).
Največji vpliv planinarjenja na okolje se pojavi ob visoki koncentraciji planincev na ekološko
občutljivih območjih ter v primeru velikih planinskih koč na ekološko najbolj ranljivih
območjih.
Vpliv planinarjenja na okolje smo po zgledu Ferreirove obravnavali s tremi kazalci: lego
planinskih koč po višinskih pasovih, velikost glede na število ležišč in število obiskovalcev
planinskih koč.
Podatke o številu obiskovalcev smo povzeli po Cigaletu (2004).
Lega planinskih koč
Z vidika vplivov na okolje so najbolj problematične planinske koče v višjih nadmorskih
višinah, saj ležijo v ekološko občutljivem območju, poleg tega pa z višino in oddaljenostjo od
dolin naraščajo težave s preskrbo koč, odpadki, električno energijo… Iz tega sledi, da z
naraščanjem nadmorske višine planinskih koč narašča tudi negativen vpliv na okolje
(Ferreira, 2002).
Četudi leži planinska koča v nizkih nadmorskih višinah je nismo ocenili z oceno 5. Najvišja
ocena je tako 4. Z višino seveda ocene padajo.
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Preglednica 27: Vrednotenje lege planinskih koč
Stopnja okoljske trajnosti
Lega planinskih koč (n. v.)
5
/
4
do 1000
3
1000,1-1500
2
1500,1-2000
1
nad 2000
Velikost planinskih koč
Z velikostjo planinskih koč potencialno narašča tudi obremenjevanje okolja, saj imajo večje
koče sorazmerno več obiskovalcev, zaradi česar se povečajo potrebe po preskrbi z vodo,
hrano, posteljnino, rezultat je tudi večja količina odpadnih vod in smeti.
Razmejitev razredov smo povzeli po Ferreirovi (2005). Ne glede na velikost, planinskih koč
nismo ocenjevali z oceno 5, zato je najvišja ocena 4.
Preglednica 28: Vrednotenje velikosti planinskih koč
Stopnja okoljske trajnosti
Velikost pl. koč (št. ležišč)
5
/
4
do 40
3
40-80
2
v enoti je 1 koča nad 80
1
v enoti je več koč nad 80
Obisk planinskih koč
Pri razmejitvi razredov smo se oprli na karto o obisku planinskih koč, ki jo je izdelal Cigale
(2004). Tudi v primeru razredov o obisku planinskih koč je najvišja ocena s katero smo
ocenjevali koče 4.
Preglednica 29: Vrednotenje obiska planinskih koč
Stopnja okoljske trajnosti
Obisk planinskih koč
5
/
4
do 5000
3
5001-12000
2
12001-22000
1
nad 22000
Smučišča
V gorah močno obremenjujejo okolje smučišča s spremljajočo infrastrukturo. Z urejanjem
smučišč so povezana gradbena dela, ki vplivajo na spreminjanje obsega gozdov, mehanske
poškodbe terena, na spremembe vodnih režimov vse to pa povzroča erozijo v različnih
oblikah, pojav snežnih plazov, vetrolomov in snegolomov zaradi gozdnih posek. Večja je tudi
poraba energije in vode zaradi umetnega zasneževanja in nastanitvenih zmogljivosti,
onesnaževanje tal, vode in vegetacije s komunalnimi odplakami in odpadki ter razvrednotenje
pokrajine (Poročilo o…, 2002, Ferreira, 2005).
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Na območju Karavank ni večjih smučišč. Vendar pa smo zaradi naštetih negativnih vplivov
na okolje vključili v vrednotenje pokrajinskoekoloških enot tudi kazalec velikost smučišč.
Velikostne razrede smučišč smo povzeli po Ferreiri (2005). Ocena vrednotenja velikosti
smučišča je največ 4, saj imajo tudi majhna smučišča negativne vplive na okolje.
Preglednica 30: Vrednotenje velikosti smučišč
Stopnja okoljske trajnosti
Velikost smučišč (ha)
5
/
4
do 10
3
10,1-50
2
50,1-100
1
nad 100
Naravovarstvena območja
Naravovarstvena območja so nastala zaradi zavesti družbe, da imajo določena območja
posebno ekološko vrednost in so pomembna za ohranjanje biološke raznovrstnosti in kot
odziv na naraščajoče okoljske probleme. Z vidika okoljske trajnosti je naraščanje deleža
naravovarstvenih območij izrazito pozitivno (Ferreira, 2005).
Pri vrednotenju obravnavanega območja smo uporabili kazalca delež zavarovanih območij ter
delež območij NATURA 2000. Pri vrednotenju obeh kazalcev se pokaže, da je delež
zavarovanih območij Karavankah zelo nizek, saj je zavarovanih le nekaj naravnih vrednot
manjših površin. Po drugi strani je delež območij NATURA 2000 precej večji.
Preglednica 31: Vrednotenje deleža zavarovanih območij
Stopnja okoljske trajnosti
Delež zavarovanih območij
(%)
5
nad 40
4
30,1-40
3
20,1-30
2
10,1-20
1
do 10
Preglednica 32: Vrednotenje deleža območij Natura 2000
Stopnja okoljske trajnosti
Delež območij NATURA
2000 (%)
5
80,1-100
4
60,1-80
3
40,1-60
2
20,1-40
1
do 20
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7.2. IZBOR KRITERIJEV ZA VREDNOTENJE POKRAJINSKOEKOLOŠKIH ENOT
Z RAZVOJNEGA VIDIKA
Gostota delovnih mest
Kazalec gostota delovnih mest smo uporabili že pri vrednotenju okoljskih vidikov, tokrat pa
ga bomo obravnavali z vidika zaposlitvenih možnosti. V tem primeru gre za obratno
sorazmeren odnos, saj je z vidika na okolje večja gostota delovnih mest negativna, z vidika
razvojnih možnosti območja pa izrazito pozitivna. Gostota delovnih mest je s tega vidika
pomemben kazalec, saj je dovolj velika ponudba delovnih mest spodbuda za lokalno
prebivalstvo, da se ne izseljuje kar pozitivno vpliva na celoten družbeni razvoj.
Pri razvrščanju v razrede smo uporabili enake razrede kot pri vrednotenju
pokrajinskoekoloških enot z okoljskega vidika, le v obratnem vrstnem redu.
Preglednica 33: Vrednotenje gostote delovnih mest
Stopnja razvojne trajnosti
Št. delovno aktivnega
preb/km²
5
nad 200
4
100,1-200
3
25,1-100
2
10,1-25
1
do10
Delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih
Z vidika razvoja posameznega območja je pomembna tudi zaposlitvena sestava prebivalstva.
V preteklosti je večinska zaposlenost v primarnih dejavnosti veljala za izraz gospodarske in
družbene nerazvitosti, na drugi strani pa so razcvet sekundarnega sektorja in njemu sledeč
dvig življenjskega standarda spremljali številni okoljski problemi. Naraščanje deleža v
storitvenih dejavnostih kaže na splošen družbeni razvoj in na gospodarsko razvitost območij
(Ferreira, 2005).
Leta 2002 je bilo v storitvenih dejavnostih zaposlenega že več kot polovico delovno aktivnega
prebivalstva. Vrednosti za Karavanke so precej pod slovenskim povprečjem, kar lahko
pripišemo rudarski in industrijski tradiciji na območju Karavank.
Razrede smo povzeli po Ferreirovi (2005).
Preglednica 34: Vrednotenje deleža zaposlenih v storitvenih dejavnostih
Stopnja razvojne trajnosti
Delež zaposlenih v
storitvenih dejavnostih
5
Nad 60
4
50,1-60
3
40,1-50
2
30,1-40
1
Do 30
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Število turističnih prenočitev na dan na prebivalca
Število turističnih prenočitev na dan na prebivalca smo uporabili kot kazalec turističnega
prometa, na osnovi katerega lahko sklepamo tudi o prihodkih iz turizma in o ekonomskem
pomenu turizma na obravnavanem območju (Ferreira, 2005).
Za leto 2004 je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije največje število
turističnih prenočitev v Karavankah bilo zabeleženih v pokrajinskoekološki enoti
Zgornjesavska dolina. Tu pa je potrebno opozoriti na dvojnost saj je zahodni del enote
oziroma del območja, ki spada v občino Kranjska Gora (naselja Rateče, Dovje, Podkoren)
turistično zelo razvit, medtem ko je vzhodni del območja, oziroma območje občine Jesenice
turistično nerazvito. Turizem ima vidno vlogo še na območju Jezerskega, Podljubelja, v
vzhodnih Karavankah pa je turizem precej manj razvit, izpostaviti velja le območje Solčave z
Logarsko dolino, ki pa leži delno že izven obravnavanega območja.
Razmejitev razredov smo povzeli po Ferreirovi (2005).
Preglednica 35: Vrednotenje števila turističnih prenočitev
Stopnja razvojne trajnosti
Št. turističnih
prenočitev/dan/preb.
5
nad 0,1
4
0,051-0,1
3
0,011-0,05
2
0,0051-0,01
1
0-0,005
Gibanje števila prebivalcev
Sprememba števila prebivalcev na določenem območju v določenem časovnem obdobju je
osnovni kazalec demografskega razvoja. Rast števila prebivalcev samo po sebi težko ocenimo
kot pozitivno ali negativno, saj na to oceno vplivajo številni dejavniki. Za nas je predvsem
pomembno ali spremembo števila prebivalstva ocenjujemo z okoljskega ali razvojnega vidika.
Nas zanima gibanje števila prebivalcev izključno z razvojnega vidika in ne kot dejavnik
obremenjevanja okolja. Kazalec gibanje števila prebivalcev obravnavamo kot kazalec, ki kaže
na vitalnost območja.
Gibanje števila prebivalstva smo analizirali v časovnem obdobju od leta 1961 do leta 2002.
Razrede smo povzeli po Ferreirovi (2005).
Preglednica 36: Vrednotenje indeksa spremembe števila prebivalcev
Stopnja razvojne trajnosti
Indeks spremembe števila
preb. od leta 1961 do 2002
5
Nad 115
4
100,1-115
3
85,1-100
2
70,1-85
1
Do 70
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Starostna sestava prebivalstva
Starostna sestava je pomemben kazalec vitalnosti družbe. Nanjo vpliva vrsta družbeni
dejavnikov, neposredno predvsem naravno in selitveno gibanje. V razvitih državah je prišlo
do močnega povečanja deleža starega prebivalstva zaradi napredka medicine in višjega
standarda ter hkratnega upadanja natalitete. Porušena starostna sestava ter velik delež starega
prebivalstva ima številne negativne družbene in okoljske vplive kot so padanje deleža
aktivnega prebivalstva, povečanje stroškov za oskrbo upokojencev, zamiranje gospodarskih
dejavnosti, zaraščanje kmetijskih površin ipd.
Za prikaz starostne sestave smo po zgledu Ferreirove uporabili indeks staranja (razmerje med
starimi nad 65 let ter mladim prebivalstvom pod 14 leti, pomnoženo s 100), ki je primeren
tudi za raven naselij.
Preglednica 37: Vrednotenje indeksa staranja
Stopnja razvojne trajnosti
5
4
3
2
1

Indeks staranja
Do 80
80,1-100
100,1-120
Nad 120
Ni mladih do 14 let
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7.3. REZULTATI OKOLJSKEGA IN RAZVOJNEGA VREDNOTENJA
Rezultate vrednotenja Karavank smo podali v dveh preglednicah, kjer je prukaz okoljskega in
razvojnega vrednotenja. Končna ocena pri okoljskem vrednotenju je sestavljena iz dveh
delov. V prvem so združene ocene kazalcev, ki prestavljajo pritiske (poselitev, promet,
prebivalstvo, turizem – izjema je le gozdnatost), v drugem delu pa sta združena kazalca, ki
predstavljata ukrepe (naravovarstvena območja).
7.3.1. ZAHODNE KARAVANKE – REZULTATI OKOLJSKEGA IN RAZVOJNEGA
VREDNOTENJA
Zahodne Karavanke so pri okoljskem vrednotenju prejele oceno 4/2 (Preglednica 38). Ocena
4 je ocena okoljskih pritiskov, ocena 2 pa predstavlja odzive v obliki naravovarstvenih
območij. Ocena 4 kaže na dokaj zmerne pritiske na okolje, ocena 2 pa na skromne odzive oz.
majhen delež naravovarstvenih območij. Oceno nekoliko znižujejo predvsem kazalci, ki se
nanašajo na zaposlitev in strukturo zaposlenosti po sektorjih. Razlog za to je pretekli razvoj,
ki je temeljil predvsem na rudarstvu in industriji.
Pri razvojnem vrednotenju so Zahodne Karavanke prejele oceno 3 (Preglednica 39). Oceno je
najbolj znižal kazalec turizma. Turizem ima v Zahodnih Karavankah, predvsem v primerjavi s
sosednjimi Julijskimi Alpami majhen pomen. Oceno so nekoliko zvišali demografski kazalci.
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Gozdnatost Poselitev

Promet

119

11,5

IV.3 Košuta

Zahodne Karavanke 79,2

64,8

IV.2 Osrednji del
Zahodnih Karavank

5 0,0

5 0,0

5 0,0

4 94,3 4 3,8

1 0,0

3 0,0

4 0,0

85,1
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5 /

4 0,0

5 0,0

III.2 Pobočja nad dolinami 86,9
Mošenika, Tržiške
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5 0,0
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II.2 Planotast svet pod
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5 0,0

5 0,0

5 0,0
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5 0,0

5 0,0

5 0,0

5 0,0
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5 5 0,0

5 5 0,0

5 5 0,0

5 5 0,0

5 5 0,0

5 5 0,0

5 5 0,0

1 1 0,1
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5

5 0,9

5 0,0

5 0,0

5 0,0

5 0,0

5 0,1
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5 4,7
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0

0
5 0
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5 5
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3 Do
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2000
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1000
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1 1

1,9/1

5

1 1
0,0 1 99.8 5 3

3,8 0,0 1 1,9

4,5 3,1 1 59,4 3 2

5/3
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2,7/2
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4

5
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5 0
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Delna ocena

III.1 Pobočja nad
83,5
Zgornjesavsko dolino
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I.3 Dolina Mošenika,
Tržiške Bistrice in
Lomščice

3 23,3
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3 141,3 3 1120,6 4 58,5
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Ocena
Gostota
preb./km²
Ocena
Delež gozda (%)

I.2 Dolina Kokre in
Jezernice

Ocena
Št. počitniških
stan./km²
Ocena
Št. prenočitev na
km²/dan
Skupna ocena
Ocena
Št. delov. akt.
preb. v sek.
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Turizem
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II.1 Planotast svet pod
Golico

Delovna mesta
Ocena turizem
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Ocena
%
območij
Natura 2000
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I.1 Zgornjesavska dolina 33,4

Šifra
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Preglednica 38: Zahodne Karavanke – okoljsko vrednotenje
Skupna ocena

0,0
39,8

Dolina Mošenika,
Tržiške Bistrice in
Lomščice

Planotast svet pod
Golico

Planotast svet pod
Košuto

Pobočja nad
Zgornjesavsko dolino

Pobočja nad dolinami
Mošenika, Tržiške
Bistrice in Lomščice

Kepa

Osrednji del Zahodnih
Karavank

Košuta

Zahodne Karavanke

I.3

II.1

II.2

III.1

120

III.2

IV.1

IV.2

IV.3

3

1

1

1

1

1

1

1

5

3

42,8

0,0

0,0

0,0

0,0

49,1

0,0

52,6

37,7

52,6

Op.: * primerjava zaradi izdvojitve Koroške Bele iz Jesenic leta 1998 ni mogoča
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Preglednica 39: Zahodne Karavanke - razvojno vrednotenje

3

1

1

1

1

2,3

1

2,5

3

3

3,6

Skupna
ocena

I.1. Zgornjesavska dolina
Zgornjesavska dolina je z oceno 1,9/1 pri okoljskem vrednotenju prejela najnižjo oceno.
Vzroke za to je potrebno iskati pri veliki gostoti prebivalstva, visoki frekvenci cestnega
prometa, visoki gostoti aktivnega prebivalstva ter velikem deležu zaposlenih v sekundarnih
dejavnosti. Skupno oceno je zvišala ocena iz turizma, kar kaže da kljub usmerjenosti
zahodnega dela območja (Rateče, Podkoren, Dovje) v turizem, v celoti gledano ta ne
predstavlja velikih vplivov na okolje. Za pokrajinskoekološko enoto je značilen zelo nizek
delež gozda kar je z okoljskega vidika negativno. Pritiski na okolje v Zgornjesavski dolini so
veliki in potrebno bi bilo pritiske zmanjšati, da bi bilo vzpostavljeno ravnovesje med
okoljskim in razvojnim vidikom.
Ocena 1, ki se nanaša na odzive jasno kaže na nizek delež zavarovanih območij ter delež
območij Natura 2000.
Pri razvojnem vrednotenju je Zgornjesavska dolina prejela oceno 3,6, kar je najvišja ocena na
obravnavanem območju. Visoka ocena je posledica velike gostote aktivnega prebivalstva,
visokega deleža zaposlenih v storitvah ter ugodnih demografskih značilnosti. Nizka je bila le
ocena iz turizma.
V Zgornjesavski dolini je največja koncentracija prebivalstva na obravnavanem območju, ki
je s svojimi dejavnostmi (zaposlitev, poselitev, promet, turizem) preoblikovala naravno
pokrajino. V tej pokrajinskoekološki enoti ima razvojni vidik zaradi številnih dejavnikov
(dobra prometna povezanost, rudarsko-industrijska tradicija, turizem na zahodnem delu
območja) velik pomen. Glede na značilnosti Karavank (hribovit, gorat, redko poseljen svet) je
Zgornjesavska dolina območje, ki izrazito odstopa od teh značilnosti. Razvojno gledano je
Zgornjesavska dolina najbolj razvita pokrajinskoekološka enota v Karavankah. V nasprotju z
razvojnim pa ima okoljski vidik zaradi goste poselitve in dejavnosti človeka veliko manjši
pomen.
I.2. Dolina Kokre in Jezernice
Pokrajinskoekološka enota dolina Kokre in Jezernice je pri okoljskem vrednotenju prejela
oceno 3,2/1,5. V primerjavi z ostalimi pokrajinskoekološkimi enotami ima turizem na
območju doline Kokre in Jezernice precej večji vpliv na okolje. Po drugi strani pa je zaradi
prometne odmaknjenostjo prometna gostota precej nižja, kar prispeva k dvigu končne ocene.
Ocena odzivov je 1,5 kar pomeni, da je delež naravovarstvenih območij majhen.
Ocena razvojnega vrednotenja je 3. Visok delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih je
prispeval k dvigu ocene. Indeks spreminjanja števila prebivalstva pa je pokazal precejšen
upad števila prebivalcev, kar je prispevalo k nižji končni oceni.
Razvoj pokrajinskoekološke enote lahko ocenimo kot stabilen, pritiski na okolje so zmerni,
zaskrbljujoče pa je zmanjševanje števila prebivalcev.
I.3. Dolina Mošenika, Tržiške Bistrice in Lomščice
Dolina Mošenika, Tržiške Bistrice in Lomščice je prejela pri okoljskem vrednotenju oceno
2,7/2. Največje pritiske na okolje so pokazali kazalci gostote prebivalstva, gostote delovno
aktivnega prebivalstva, gostote zaposlenih v sekundarnih dejavnostih. Vplivi turizma na
okolje so v pokrajinskoekološki enoti majhni, z okoljskega vidika pa je pozitiven tudi velik
delež gozda. Zavarovanih območij je malo, precej večji pa je delež območij Natura 2000.
Pri razvojnem vrednotenju je pokrajinskoekološka enota prejela oceno 3. Z razvojnega vidika
je ugodna visoka gostota delovno aktivnega prebivalstva in indeks staranja, neugoden pa je
nizek delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih ter majhno število turističnih prenočitev.
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II.1. Planotast svet pod Golico
Planotast svet pod Golico je prejel pri okoljskem vrednotenju oceno 4,5/1. Ocena jasno govori
o majhnih pritiskih na okolje, razlog pa je v nizki gostoti prebivalstva, nizki gostoti delovno
aktivnega prebivalstva, nizki gostoti zaposlenih v sekundarnih dejavnostih ter visokem deležu
gozda. Je pa ocena vplivov turizma na okolje nekoliko znižala končno oceno. Delež
naravovarstvenih območij je zanemarljiv.
Pri razvojnem vrednotenju smo pokrajinskoekološki enoti prisodili oceno 2,2. Ocena je nizka
zaradi nizke gostote delovno aktivnega prebivalstva, ter indeksa staranja, izstopa pa visok
delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
II.2. Planotast svet pod Košuto
Pokrajinskoekološka enota Planotast svet pod Košuto je pri okoljskem vrednotenju prejela
oceno 5/3. Ocena kaže, da v pokrajinskoekološki enoti ni pritiskov na okolje, območje pa
skoraj v celoti spada pod območje Nature 2000.
Območje ni poseljeno zato je tudi ocean razvojnega vrednotenja 1.
III.1. Pobočja nad Zgornjesavsko dolino
Pokrajinskoekološka enota Pobočja nad Zgornjesavsko dolino je pri okoljskem vrednotenju
prejela oceno 4,3/1,5. Ocena je visoka kar priča o majhnih pritiskih na okolje, največji pa so
pritiski zaradi planinarjenja in planinskih koč, oceno znižuje tudi smučišče Zelenica nad
Ljubeljem. Zavarovanih območij v pokrajinskoekološki enoti ni, delež območij Natura 2000
pa zavzema približno četrtino pokrajinskoekološke enote.
Pri razvojnem vrednotenju je pokrajinskoekološka enota prejela oceno 2,3. Zelo nizka je
gostota delovno aktivnega prebivalstva, kar je posledica velike površine obravnavanega
območja i dejstva, da sta na obravnavanem območju le dve naselji.
Celotno območje je skoraj neposeljeno in ker gre za hribovit in gorat svet bi moral biti delež
zavarovanih območij večji.
III.2. Pobočja nad dolinami Mošenika, Tržiške Bistrice in Lomščice
Gre za neposeljeno pokrajinskoekološko enoto. Zaradi tega je tudi ocean okoljskega
vrednotenja visoka – 4,6/3. Oceno pritiskov znižuje planinarjenje. Zanemarljiv je delež
zavarovanih območij, visok pa je delež območij Natura 2000.
Ker pokrajinskoekološka enota ni poseljena je ocean razvojnega vrednotenja 1.
IV.1. Kepa
Območje Kepe je majhno območje nad zgornjo gozdno mejo, kjer ni pritiskov na okolje –
ocena 4,8/1, vendar pa izstopa dejstvo, da območje ne spada pod nobeno naravovarstveno
območje. Ker gre za ekološko občutljivo območje bi ga bilo potrebno uvrstiti pod območje
varstva okolja.
IV.2. Osrednji del Zahodnih Karavank
Osrednji del Zahodnih Karavank predstavlja največje strnjeno območje nad zgornjo gozdno
mejo. Se pravi, da gre za visokogorski svet, kjer pritiske na okolje predstavljajo le planinci in
planinske koče. Oceno znižuje tudi manjši delež gozdnih površin.
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Zavarovanih območij v pokrajinskoekološki enoti ni, spada pa skoraj celotno območje pod
varstvo Nature 2000.
Ker gre za visokogorski svet, ki je ekološko ranljiv bi morali biti na območju prisotni zgolj
ukrepi varstva narave.
IV.3. Košuta
Pokrajinskoekološka enota Košuta je od vseh treh območij nad zgornjo gozdno mejo prejela
najnižjo oceno pri okoljskem vrednotenju. Razlog je v tem, da je na območju zelo majhen
delež gozda in je pri tem kazalcu prejela najnižjo oceno, ki je znižala končno oceno. Pritiskov
na okolje obravnavani kazalci ne kažejo, saj na območju ni nobene planinske postojanke.
Zavarovanih območij v pokrajinskoekološki enoti ni, spada pa skoraj celotno območje pod
varstvo Nature 2000.
Ker je delež gozda zelo majhen je pokrajinskoekološka enota zaradi tega še bolj ekološko
ranljiva kar pomeni, da bi morali biti na območju prisotni zgolj ukrepi varstva narave.
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Slika 38: Zahodne Karavanke – kartografski prikaz rezultatov okoljskega in razvojnega vrednotenja

7.3.2. VZHODNE KARAVANKE – REZULTATI OKOLJSKEGA IN RAZVOJNEGA
VREDNOTENJA
Vzhodne Karavanke so pri okoljskem vrednotenju prejele oceno 4,1/1,5 (Slika 40). Ocena 4,1
priča o zmernih okoljskih pritiskih, ocena 1,5 pa o nizkem deležu naravovarstvenih območij.
Zaradi nizke prometne gostote je omenjeni kazalec prejel najvišjo oceno, končna oceno pa je
nekoliko nižja zaradi visoke gostote zaposlenih v sekundarnih dejavnostih, kar je posledica
razvoja, ki je temeljil predvsem na rudarstvu in industriji.
Pri razvojnem vrednotenju so Vzhodne Karavanke prejele oceno 2,4 (Slika 41). Na znižanje
ocene je vplivala ocena turizma, saj je na celotnem območju malo nočitev turistov, ter oceni
gostote delovno aktivnega prebivalstva in delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
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I.1. Položnejši svet na vzhodnem in severnem delu območja z Mežiško dolino
Ocena okoljskega vrednotenja pokrajinskoekološke enote je 4,2/1. Najmanj pritiskov na
okolje je s strani prometa, kar je posledica nizke prometne gostote. Poleg prometne gostote je
visoko oceno prejel tudi kazalec turizma, kar govori o majhnih pritiskih na okolje s strani
turizma. Končno oceno pa sta nekoliko znižala kazalca o gostoti delovno aktivnega
prebivalstva, ter o gostoti zaposlenih v sekundarnem sektorju.
Zavarovanih območij v pokrajinskoekološki enoti ni, nizek pa je tudi delež območij Natura
2000.
Pri razvojnem vrednotenju je območje prejelo oceno 3, kar je najvišja ocena v Vzhodnih
Karavankah. Visoko oceno sta prejela oba demografska kazalca, nizko pa kazalec turizma ter
kazalec deleža zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
Kljub temu, da gre z razvojnega vidika za najbolj razvito pokrajinskoekološko enoto pa je
neugodna predvsem struktura zaposlenosti po sektorjih, saj je še vedno visok delež zaposlenih
v sekundarnih dejavnostih in nizek delež zaposlenih v storitvah.
I.1. Doline osrednjega območja Vzhodnih Karavank
Pri vrednotenju okoljskega vidika so doline osrednjega območja Vzhodnih Karavank prejele
oceno 3,6/2,5. To je najnižja ocena med vsemi pokrajinskoekološkii enotami Vzhodnih
Karavank. Med kazalci pritiskov je najnižjo oceno prejel kazalec gostote zaposlenih v
sekundarnem sektorju, sledita pa kazalca o gostoti prebivalstva in gostoti delovno aktivnih
prebivalcev. Visoke ocene pa so prejeli kazalci: turizem, prometna gostota in delež gozda.
Pri razvojnem vrednotenju je območje prejelo oceno 2,4. Nizko oceno sta prejela kazalca o
turizmu ter delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih. Visoke ocene (4 ali 5) ni prejel noben
kazalec, kar je posledica zaprtosti območja, neugodne rudniško-industrijske tradicije ter le
delnega prestrukturiranja industrijskih dejavnosti.
II.1. Podpeca
Območje Podpece je pri okoljskem vrednotenju prejelo skupno oceno 4,6/1,5. Visoka ocena
pritiskov na okolje je posledica nizke gostote prebivalstva, nizke gostote delovno aktivnega
prebivalstva, nizke gostote zaposlenih v sekundarnih dejavnostih ter visokega deleža gozda.
Skupno oceno je znižala le ocena turizma zaradi planinarjenja in lege planinskih koč na
območju pokrajinskoekološke enote.
Zavarovanih območij ni, delež območij Natura 2000 pa je majhen.
Pri razvojnem vrednotenju je pokrajinskoekološka enota prejela oceno 1,4. Vsi kazalci so
prejeli zelo nizke ocene (1 ali 2) se pravi, da je razvojni vidik območja zaskrbljujoč. Še
posebej neugoden je indeks spremembe števila prebivalcev, ki kaže velik upad prebivalstva
med leti 1961 in 2002. Prav tako neugoden je tudi podatek o indeksu staranja prebivalstva.
Vse to kaže na upadanje prebivalstva in na neugodno starostno strukturo, proces pa se bo po
vsej verjetnosti nadaljeval tudi v prihodnje. Za ohranitev poselitve in kulturne pokrajine bi
bilo potrebno razmisliti o ukrepih s katerimi bi ustavili depopulacijo.
Z okoljskega vidika območje Podpece ni podvrženo večjim negativnim vplivom, pri
razvojnem vidiku pa je zaskrbljujoča predvsem demografska podoba območja.
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II.2. Podolševa
Pri okoljskem vrednotenju je Podolševa prejela skupno oceno 4,8/2,5. Vsi obravnavani kalci
so bili uvrščeni v najvišji razred z izjemo deleža gozda. Zavarovanih območij ni, velik del
Podolševe pa spada pod območje Nature 2000.
Pri razvojnem vrednotenju je skupna ocena kazalcev 1,8. Vsi kazalci so se uvrstili v najnižji
razred, z izjemo indeksa staranja.
Območje ni podvrženo večjim pritiskom na okolje, razvojno gledano pa gre za območje
izrazitega zmanjševanja števila prebivalcev med letoma 1961 in 2002, kazalci o delovnih
mestih in turizmu pa kažejo, da je območje precej pasivno.
II.3. Planotast svet nad osrednjimi dolinami Vzhodnih Karavank
Pokrajinskoekološka enota je pri okoljskem vrednotenju kazalcev prejela skupno oceno 4,5/1.
Vsi kazalci z izjemo turizma so bili uvrščeni v najvišji razred. Kazalec turizma je prejel nižjo
oceno zaradi vpliva planinskih koč in planinarjenja na okolje.
Zavarovanih območij ni, delež območij Natura 2000 pa je majhen.
Pri razvojnem vrednotenju je bila končna ocena 1,8. Vsi kazalci z izjemo indeksa staranja so
bili uvrščeni v najnižji razred. Indeks staranja pa je bil uvrščen celo v najvišji razred. Razlog
za to so lahko delno nepopolni podatki, saj Statistični urad Republike Slovenije nekaterih
podatkov ne prikaže zaradi varnosti prebivalcev. To so predvsem podatki za naselja z
majhnim številom prebivalcev.
Območje je podvrženo pritiskom s strani planinarjenja in negativnim vplivom planinskih koč,
ostali pritiski so zanemarljivi, razvojni kazalci pa kažejo, da gre za pasivno
pokrajinskoekološko enoto.
III.1. Pobočja nad osrednjimi dolinami
Pokrajinskoekološka enota je pri okoljskem vrednotenju dobila končno oceno 4,5/2. Vsi
kazalci pritiskov so bili uvrščeni v najnižji razred z izjemo turizma. Vpliv turizma na okolje je
zgolj zaradi planinarjenja in planinskih koč.
Zavarovanih območij, ter območij Nature 2000 je malo.
Razvojni kazalci turizma in zaposlitve so bili uvrščeni v najnižji razred, demografski kazalci
pa so prejeli višje ocene. Zmanjšanje prebivalstva v letih 1961 do 2002 je le nekaj manj kot
10 %. Indeks staranja pa je uvrščen v najvišji razred, kar je lahko posledica nepopolnih
podatkov za manjša naselja.
Pritiski na okolje so v glavnem le s strani planinarjenj in planinskih koč, stali pritiski na
okolje so majhni. Razvojni kazalci pa kažejo na pasivno območje, z nekoliko bolj ugodnimi
demografskimi kazalci.
III.2. Severna pobočja Uršlje gore
Severna pobočja Uršlje gore je neposeljena pokrajinskoekološka enota, ki je pri okoljskem
vrednotenju prejela oceno 4,9/1. Ocena jasno kaže, da so pritiski na okolje zelo majhni, saj
so edini pritiski na obravnavanem območju posledica smučišča Ivarčko Ovšen, ki se nahaja na
severnem pobočju Uršlje gore in se z velikostjo 8 ha uvršča v razred najmanjših smučišč.
Zavarovanih območij ali območij Nature 2000 v pokrajinskoekološki enoti ni.
Ker pokrajinskoekološka enota ni poseljena je pri razvojnem vrednotenju prejela oceno 1.
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III.3. Pobočja nad dolinami Suhadolnice in Velunje
Pokrajinskoekološka enota je pri okoljskem vrednotenju prejela oceno 4,8/1,5. Vsi kazalci
pritiskov so bili uvrščeni v najvišji razred izjema je le delež gozda (4 razred).
Zavarovanih območij v pokrajinskoekološki enoti ni, delež območij Nature 2000 pa je
majhen.
Kazalci razvojnega vrednotenja so vsi z izjemo indeksa staranja uvrščeni v najnižji razred, pri
indeksu staranja pa je potrebno opozoriti na nepopolne podatke.
III.4. Pobočja nad dolino Savinje
Ocena okoljskega vrednotenja je 4,6/2. Vsi kazalci pritiskov so uvrščeni med 4 in 5 razred.
Zavarovanih območij v pokrajinskoekološki enoti ni, območja Nature 2000 pa pokrivajo
dobro polovico pokrajinskoekološke enote.
Skupna ocena pri razvojnem vrednotenju je 2,4. Visoko oceno je dobil kazalec turizma, zelo
nizki oceni pa sta dobila demografska kazalca, ki kažeta na zmanjšanje števila prebivalstva
med leti 1961 in 2002 ter visok delež starega prebivalstva (nad 65 let).
IV.1. Peca
Peca je neposeljena pokrajinskoekološka enota, kjer so bili vsi kazalci pritiskov uvrščeni v
najnižji razred (izjema je delež gozda), skupna ocena okoljskih kazalcev pa znaša 4,8/5.
Delež zavarovanih območij in območij Natura 2000 je velik.
Ker gre za neposeljeno pokrajinskoekološko enoto je ocena razvojnega vrednotenja 1.
Območje leži v visokih nadmorskih višinah, je ekološko občutljivo, pritiski so zanemarljivi,
delež naravovarstvenih območij pa velik.
IV.2. Olševa
Skupna ocena pri okoljskem vrednotenju Olševe je 4/3. Vsi kazalci pritiskov so se uvrstili v
najvišji razred, skupna ocena pa je nižja zaradi zelo majhnega deleža gozda (1 razred).
Naravovarstvenih območij v pokrajinskoekološki enoti ni, celotno območje pa leži znotraj
območja Nature 2000.
Pokrajinskoekološka enota ni poseljena, zato je ocena razvojnega vrednotenja 1.
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Slika 39: Vzhodne Karavanke – kartografski prikaz rezultatov okoljskega in razvojnega vrednotenja

8. ODGOVOR NA HIPOTEZE
Prvo hipotezo, ki pravi, da je pri okoljskem in razvojnem vrednotenju Zahodnih in Vzhodnih
Karavank kot celote v ospredju okoljski vidik lahko potrdimo, saj sta oceni okoljskega
vrednotenja najmanj za vrednost ena večji od ocene okoljskega vrednotenja.
Drugo hipotezo, ki v dolinah zaradi koncentracije naselij, poselitve, dejavnosti in
infrastrukture izpostavlja razvojni vidik pred okoljskim, pa lahko potrdimo samo v primeru
Zgornjesavske doline, kjer je ocena razvojnega vidika precej višja od ocene okoljskega
vidika. Pri pokrajinskoekoloških enotah dolina Mošenika, Tržiške Bistrice in Lomščice in pri
dolini Kokre in Jezernice sta okoljski in razvojni vidik zaradi podobnih rezultatov okoljskega
in razvojnega vrednotenja v ravnovesju. Pri pokrajinskokeoloških enotah položnejši svet na
vzhodnem in severnem delu območja z Mežiško dolino in doline osrednjega območja
Vzhodnih Karavank, pa je okoljski vidik celo pomembnejši od razvojnega. Zaradi tega lahko
delovno hipotezo potrdimo le deloma, samo v primeru pokrajinskoekološke enote
Zgornjesavska dolina
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9. ZAKLJUČEK
Območje Karavank je bilo v preteklosti izpostavljeno velikim pritiskom na okolje s strani
rudarstva in industrije. Ta območja spadajo med okoljsko najbolj degradirana območja v
Sloveniji. Omenjena območja se nahajajo v Zgornjesavski ter Mežiški dolini. Po drugi strani
pa je velik delež Karavank neposeljen oziroma je poselitev zelo redka, pritiski na okolje pa
majhni. Zaradi te dvojnosti vrednotenje območja Karavank kot celote ne bi bilo smiselno, saj
bi ocena pomenila neko povprečje med obema vrstama območij.
Pri okoljskem in razvojnem vrednotenju Karavank smo zaradi tega najprej izvedli
pokrajinskoekološko členitev. Karavanke smo razčlenili na štiri pokrajinskoekološke tipe, v
nadaljevanju pa smo za Zahodne Karavanke določili 10 pokrajinskoekoloških enot, za
Vzhodne pa 11 pokrajinskoekoloških enot. Na ta način smo dobili manjša, bolj homogena
območja, ki v primeru obstoječih teritorialnih enot (npr. občine) ne pridejo do izraza.
Homogenost pokrajinskoekoloških enot in pokrajinskoekoloških tipov omogoča preprostejšo
interpretacijo podatkov in boljše rezultate. Pomanjkljivost omenjenega pristopa pa je, da
obstoječa podatkovna baza ni prirejena za takšno prostorsko raven obravnave, pomanjkanje
ustreznih podatkov pa lahko vodi v posploševanje, kar zmanjšuje zanesljivost rezultatov.
Ocena Zahodnih Karavank z vidika pritiskov na okolje je 4, ki jo ocenjujemo kot ugodno saj
je naravno okolje večinoma dobro ohranjeno, pritiski na okolje pa so zmerni. Ocena odzivov
je 2, kar ocenjujemo za nekoliko manj ugodno, saj je na obravnavanem območju delež
zavarovanih območij majhen. Tako je skupna ocena okoljskega vrednotenja za Zahodne
Karavanke 4/2. Ocena razvojnega vrednotenja za Zahodne Karavanke pa je 3. Ta ocene pa
skrivajo velike razlike med posameznimi območji, ki pridejo do izraza pri obravnavi po
pokrajinskoekoloških enotah. Tako velja, da so v pokrajinskoekoloških enotah z visoko oceno
razvojnega vrednotenja prisotni veliki pritiski na okolje. Velja tudi obratno, da je v
pokrajinskoekoloških enotah z visoko oceno okoljskega vrednotenja, razvojno vrednotenje
ocenjeno zelo nizko. Alpske doline, še posebej Zgornjesavska so prejele visoko oceno
razvojnega vrednotenja, na drugi strani pa se spopadajo z zelo velikimi obremenitvami okolja
z različnih virov: industrija, poselitve, turizma in prometa. Planote in pobočja so zelo redko
poseljena, pritiski na okolje so majhni, ocena razvojnega vrednotenja pa je nižja kot pri
alpskih dolinah. Stanje okolja je v povprečju zelo ugodno, potrebno pa se je zavedati, da za
najbolj obremenjena območja ta povprečna ocena ne velja in so tam prisotni precej večji
pritiski. Gledano z okoljskega vidika je ugoden visok delež gozda, neugoden za prihodnji
razvoj pa je nizek delež zavarovanih območij.
Ocene okoljskega in razvojnega vrednotenja pokrajinskokoloških enot Zahodnih Karavank se
med seboj zelo razlikujejo. Najbolj izstopa pokrajinskoekološka enota Zgornjesavska dolina
za katero je ocena razvojnega vrednotenja precej višja od ocene okoljskega vrednotenja, zato
lahko zaključimo, da je razvojni vidik v tej enoti pomembnejši od okoljskega.
Za pokrajinskoekološki enoti Dolina Mošenika, Tržiške Bistrice in Lomščice ter Dolina
Kokre in Jezernice lahko zaključimo, da sta okoljski in razvojni vidik v ravnovesju, saj imata
oceni pritiskov na okolje in razvojnega vrednotenja podobni vrednosti.
V pokrajinskoekoloških enotah Pobočja nad Zgornjesavsko dolino ter Planotast svet pod
Golico je zaradi precej višje ocene okoljskega vrednotenja okoljski vidik pomembnejši od
razvojnega, sta pa obe enoti poseljeni.
Ostale pokrajinskoekološke enote so neposeljene, ocena razvojnega vrednotenja v teh enotah
je 1, pritiski na okolje pa so zelo majhni. Zaradi tega je v teh enotah v ospredju okoljski vidik,
saj razvoja v teh enotah praktično ni.
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Ocena Vzhodnih Karavank z vidika pritiskov na okolje je 4,1 in jo lahko ocenimo kot zelo
ugodno, saj priča o majhnih pritiskih in dobri ohranjenosti naravnega okolja. Pri oceni
odzivov je nekoliko drugače saj je ta le 1,5 in priča o nizkem deležu zavarovanih območij.
Skupna ocena okoljskega vrednotenja je tako 4,1/1,5. Ocena razvojnega vrednotenja pa je 2,4
in kaže na dejstvo, da prestrukturiranje gospodarstva ni bila tako uspešno, kot na območju
Jesenic, saj je delež zaposlenih v storitvenih dejavnosti nekoliko manjši kot v Zahodnih
Karavankah.
Tudi na območju Vzhodnih Karavank je na stopnji pokrajinskoekoloških enot velika razlika
med ocenami. Tudi za Vzhodne Karavanke velja, da so v pokrajinskoekoloških enotah z
visoko oceno razvojnega vrednotenja prisotni veliki pritiski na okolje. So pa ti v primerjavi s
pritiski v Zahodnih Karavankah nižji. To je posledica manjše gostote prebivalstva, manjše
prometne gostote in precej višjega deleža gozda. V primerjavi z Zahodnih Karavankah, kjer
so okoljski pritiski v Zgornjesavski dolini zares veliki, pa v Vzhodnih Karavankah bolj kot
pritiski na okolje, zbuja pozornost nizka ocena razvojnega vrednotenja, kar lahko povežemo z
nerešenim vprašanjem prestrukturira industrijskih dejavnosti.
Stanje okolja je ugodno, maksimalni pritiski pa so manjši kot v Zahodnih Karavankah.
Prebivalstvo narašča samo v eni pokrajinskoekološki enoti alpske doline, povsod drugod
upada. Največji je upad prebivalstva v pokrajinskoekoloških tipih planote in pobočja nad
dolinami. Za ta območja bi bili potrebni ukrepi, ki bi zagotovili poselitev in ohranjanje
kulturne pokrajine v prihodnosti.
Od pokrajinskoekoloških enot Vzhodnih Karavank ni nobena prejela višje ocena pri
razvojnem vrednotenju kot pri okoljskem. Oceni razvojnega in okoljskega vidika v nobeni
izmed enot tudi nimata približno enakih vrednosti. Zato lahko za vse pokrajinskoekološke
enote Vzhodnih Karavank zaključimo, da je pomembnejši okoljski vidik od razvojnega.
Ločimo lahko poseljene enote od neposeljenih, saj je ocena razvojnega vrednotenja v
neposeljenih enotah 1, v poseljenih enotah pa so ocene od 1,4 do 3. Neposeljene so tri enote:
Peca, Olševa ter severna pobočja Uršlje gore.
V Zgornjesavski dolini je razvojni vidik, glede na oceno okoljskega in razvojnega vrednotenja
pred okoljskim. Za uravnotežen razvojno-okoljski razvoj te pokrajinskoekološke enote bi bilo
potrebno zmanjšati pritiske na okolje, ki so zelo veliki predvsem zaradi velike gostote
poselitve.
Za večino pokrajinskoekoloških enot velja, da se število prebivalcev zmanjšuje. Število
prebivalcev se v obdobju 1961-2002 ni zmanjšalo samo v dveh pokrajinskoekoloških enotah
(Zgornjesavska dolina, Položnejši svet na vzhodnem in severnem delu območja z Mežiško
dolino). Število prebivalcev se je najbolj zmanjšalo v Vzhodnih Karavankah v
pokrajinskoekoloških tipih planote in strma pobočja nad dolinami. Za uravnotežen razvojnookoljski razvoj bi bilo potrebno na teh območjih razmisliti o ukrepih s katerimi bi ustavili
zmanjševanje števila prebivalcev.
Majhen delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih v Vzhodnih Karavankah kaže na neuspešno
prestrukturiranje gospodarstva po krizi rudarske in industrijske dejavnosti. Zaradi tega bi bilo
potrebno razmisliti o ukrepih, ki bi omogočili predvsem razvoj turizma in povečanje deleža
zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
Stanje okolja v Karavankah ocenjujemo kot ugodno. Stanje je slabše v nekaj
pokrajinskoekoloških enotah med katerimi izstopa Zgornjesavska dolina. Pri oceni razvojnega
vrednotenja pa je stanje manj ugodno, kar velja še posebej za pokrajinskoekološka tipa
planote in pobočja nad dolinami, kjer je predvsem v Vzhodnih Karavankah značilno
zmanjševanje števila prebivalstva.
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10. SUMMARY
The area of Karavanke was in the past exposed to strong environmental pressure due to
minery and industry. These areas belong to the most degradeted environmental regions of
Slovenia. The mentioned areas are found in upper Savinjska region and in Mežiška valley.
But on the other hand we have a large part of the area of Karavanke unpopulated or at least
the population is very rare, and the environmental pressure is little. Because of this the
assessment of the region of Karavanke as one whole wouldn`t be sensible because the value
would be an average between the two regions.
At the assessment of the area of Karavanke both developmental and environmental view were
applied, and first we`ve done the landscape methodology. The area of Karavanke was divided
into 4 landscape-ecological types (LET), and further on we`ve determined 10 landscapeecological units for the West part of the area of Karavanke, and 11 landscape-ecological
unites for the East part of the area of Karavanke. By doing so we`ve determined smaller, more
homogeneous areas. These areas in the case of existing territorial units (souch as council)
don`t come to express themselves well. The homogeneity of the landscape-ecological units
and LET enabled a simpler interpretation of the obtained data and also better results. The
inadequacy of the mentioned approach lies in the fact that the existing database is not adapted
to this kind of dealings at the spatial level, while the lack of suitable data leads certain
generalizations, which can lessen the results` reliability.
Looking over from environmental pressure aspect the assessment of the West area of the
Karavanke is 4, which was valued as favorable because of good environmental preservation
and the environmental pressure is temperate. The assessment of response is 2, which is a little
less favorable because the mentioned area has but a little part of insured areas. The mutual
assessment for the West part of the Karavanke is 4/2. The assessment of the developmental
aspect for the West part is 3, but this assessment hides within big differences looking at
individual areas, which do come forward at analyzing the landscape-ecological units. It shows
that in the landscape-ecological units with a high developmental value there is a great
environmental pressure. It goes the other way around as well, which means that in the
landscape-ecological units with a high environmental value the developmental aspect is
assessed very low. The alpine valleys, especially Zgornjesavska, have gained a very high
developmental value, but on the other side they are confronted with serious environmental
effects of different sources: industry, population, tourism and traffic. Plateaus and slopes are
very rarely populated, the environmental pressure is little and the developmental value is
significantly lower than in the alpine valley. The environmental status is, looking at the
average, quite favorable, but we have to be aware that for the most affected areas this average
assessment doesn`t apply and that the pressure there is a lot higher. Looking from the
environmental perspective a large part of forest is very favorable; unfavorable for the future
development is for sure a low share of the insured areas.
The assessment of both, the environmental and developmental evaluation, of the landscapeecological units in the West area of the Karavanke, vary a lot. The landscape-ecological unit
of Zgornjesavska valley is the one that stands out the most. This is due to it`s assessment of
the developmental evaluation, as the assessment quite overcomes the assessment of the
environmental evaluation. We can draw the conclusion that the developmental aspect in this
unit is more significant then the environmental one. For the landscape-ecological units of the
Mošenika valley, Tržiške Bistrice and Lomščice, and the Kokra valley and Jezernice, the
obvious conclusion is that aspects, the environmental as well as the developmental, are in
balance. This is due to their similar assessment of the environmental pressure and the

135

developmental evaluation. Regarding the landscape-ecological units of Pobočja nad
Zgornjesavska valley and Planotast svet pod Golico, we can see that because of considerably
higher assessment the environmental aspect is more important than the developmental one.
Both units are populated.
The rest of landscape-ecological units are unpopulated. The assessment of the developmental
evaluation in this unit is 1, the environmental pressure is very low. Because of this, the
environmental aspect overcomes the developmental aspect. The development in this unit is
almost non-existing.
Looking over from the environmental pressure aspect the assessment of the East area of the
Karavanke is 4,1, which is very favorable because it doesn`t just show little pressure, but also
good preservation of the natural inhabitant. Regarding the assessment of response the gain
value is just 1,5 and shows a low share of insured areas. The mutual environmental
assessment is 4,1/1,5. The assessment of the developmental aspect is 2,4 and points to the fact
that the economical restructure weren’t as successful as in the area of Jesenice. There is a far
smaller part of employees working in the service industries there, then in the West part of the
Karavanke. In the East part of the Karavanke we have as well a large difference of values
regarding the landscape-ecological units. It also shows that where the landscape-ecological
units have a high developmental value they also have a large environmental pressure. But
these are, in comparison with the West part of area of the Karavanke, lower. This is due to a
lot higher forest share. Comparing it to the West part of area of the Karavanke, where the
environmental pressure in the Zagornjesavski valley are truly greater, we can notice in the
East part of area of the Karavanke not so much the environmental pressure, but the attention
craving low developmental assessment, which we can relacionate with the unsolved question
of the redistributing of the economical activities.
The environmental status is very favorable; the maximum pressure is lower than in the East
part of area of the Karavanke. The population is increasing in just one landscape-ecological
unit of alpine valley, everywhere else it`s decreasing. The biggest population decrease is in
landscape-ecological type’s plateaus and slopes overlooking valleys. For these areas there
would`ve been in order some measures which would guarantee the population and
preservation of cultural landscape in the future.
Looking over the landscape-ecological units of the East area of the Karavanke we can see
when comparing the two aspects that no units gain a higher assessment with the
developmental evaluation. The assessments of both aspects, the developmental and
environmental one, are very different. They don’t have a slightest similarity of assessments
and because of that we can make the conclusion, regarding the East area of the Karavanke,
that the environmental aspect is more significant than the developmental one. We can also
distinguish the populated units of the unpopulated ones. The assessment of the developmental
evaluation reaches 1 in the unpopulated areas, and the assessment 1, 4 to 3 in the populated
ones. The unpopulated units are: Peca, Olševa and the northern slopes of Uršlja Mountain.
The developmental aspect in Zgornjesavska valley is, regarding the assessment of
environmental and developmental evaluation, prior to the environmental. For a balanced
developmental-environmental development of this landscape-ecological unit it is necessary to
subdue environmental pressures, which are quite high. This is due to high density of
population.
It’s valid, for most of landscape-ecological units that the number of habitants is decreasing.
The number of habitants, during the years 1961 – 2002, didn’t decrease in only two
landscape-ecological units (Zgornjesavska valley, Mežiška valley and the gentler parts in the
East and the North part of area). In the East area of Karavanke, in the landscape-ecological
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types plateaus and slopes overlooking valleys, the number of habitants has decreased the
most.
For a balanced developmental-environmental development in these areas it is necessary to
consider measures which would stop the decreasing of habitants. A small part of employees in
the service industry in the East part of Karavanke indicates an unsuccessful economical
restructure that took place after the mining and industrial crisis. Because of that it is necessary
to consider measures that would guarantee a good development of tourism and an increase of
employees in the service industry.
The environmental assessment of area of the Karavanke is favorable. The condition is a little
less favorable in some landscape-ecological units from which the Zgornjesavinska valley
stands out. Regarding the developmental assessment the condition is actually less favorable
which in particular goes for the landscape-ecological types plateaus and slopes overlooking
valleys, where there is a significant decrease of population, especially for the East part of area
of the Karavanke.
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13. PRILOGE
Priloga 1: Podroben opis geoloških značilnosti obravnavanega območja
Zahodne Karavanke – geološke značilnosti
V Zahodnih Karavankah je najstarejša kamnina devonski apnenec v okolici Jezerskega.
Največ devonskih apnencev je na območju Stegovnika, Virnikovega Grintavca in v dolini
Kokre.
Za obdobje karbona so značilne naslednje kamnine: skrilavec, meljevec, peščenjak, kremenov
konglomerat, , lapor, apnenec in breča. Nahajajo se v pasu širokem 1-1,5 km od Peči na
tromeji do Kamnitega vrha in Visoke Bavhe, nekaj malega pa tudi med Kranjsko Goro in
Gozd Martuljkom. Najdemo pa jih tudi med Zgornjim Jezerskim, Virnikovim Grintovcem in
Stegovnikom, na Jezerskem vrhu, v pasu med Stegovnikom, Konjščico in Dolžanovo sotesko
ter nad Javorniškim rovtom, Savskimi jamami in Planino pod Golico.
Permske kamnine v Zahodnih Karavankah pokrivajo precej večjo površino kot kamnine iz
devona in karbona. Vzhodno od Dovjega se pojavljajo skrilavec, peščenjak, kremenov
konglomerat, apnenec in breča, severno od Gozd Martuljka pa masivni trogkofeljski
apnenec. Ponekod na trogkofelskem apnencu leži trbiška breča, zahodno od Dovjega pa je
pas plastnatega dolomita. Plasti skrilavca, peščenjaka in konglomerata z vmesnimi plastmi
apnenca se vlečejo v več pasovih zahodno od Jezerskega proti Jesenicam. Apnenčeva trbiška
breča se nahaja severno od Konjščice, na Ratni, v Dolžanovi soteski in na Pirmancah, med
Konjščico, Dolžanovo sotesko in dolino Mošenika ležijo glinovec, meljevec, peščenjak in
konglomerat.. Skladoviti dolomit in apnenec pa se v obliki pasov pojavlja največ
jugovzhodno od Bukovca na Jezerskem in severno od Medvodij in Tržiča.
Kamnine terciarne starosti v Zahodnih Karavankah močno prevladujejo. Dolomit, lapor,
apnenec, oolit, skrilavec, meljevec in peščenjak se pojavljajo severno od Kranjske gore, Gozd
Martuljka in Dovjega ter v okolici Jezerskega, na južnih pobočjih Begunjščice ter zahodno od
Jesenic. Plastnatega dolomita in apneneca je največ sverno od Kranjske Gore in Gozd
Martuljka, pa tudi jugozahodno od Jezerskega. Lapornati apnenec, apnenec, apnenec z
rožencem, lapor in skrilavec je manj razširjen, pojavlja se severno od Gozd Martuljka, pri
opuščenem rudniku živega srebra v Podljubelju, v ozkem pasu pri Tržiču ter med Dolžanovo
sotesko, Jelendolom in Medvodjem. Peščenjak, lapor, meljevec, skrilavec in tuf se pojavljajo
severno od Gozd Martuljka. Brečast konglomerat se nahaja med Trupejevim poldnem in
Bavho. Apnenec, apnenec z rožencem, dolomit, kalkarenit, lapor in meljevec se nahajajo na
območju zahodno od Kepe. Skladnat dachsteinski apnenec s plastmi laporja pa se nahaja na
širšem območju Kepe. Lapor, meljevec, apnenec, dolomit, tuf, tufit, apnenčeva breča leži v
pasu, ki se vleče od doline Kokre proti zahodu, preko Tržiča v dolino Drage in Završnice.
Dolomit z roženci se nahaja na južnih pobočjih Košute ter na območju Golice.
Debeloskladovit apnenec in dolomit pa gradita osrednji greben Karavank: med Golico,
Belščico, Stolom in Vrtačo ter na Begunjščici in Košuti. Masiven grebenski apnenec pa se
nahaja na Begunjščici, Košuti in Stolu.
Jurske kamnine so v Zahodnih Karavankah zastopane le na manjšem deležu površja. Rdečkast
in sivkast apnenec v menjavi s pisano apnenčevo brečo se nahaja na območju Begunjščice in
Malega Stola. Ploščast in skladovit apnenec z roženci pa leži v pasu, ki se vleče čez južna
pobočja Begunjščice, Košute, Stola in Belščice.
Sprijeti fluvioglacialni sedimenti se pojavljajo severno od Kranjske Gore.
Morena se pojavlja po celotnem območju Zahodnih Karavank.
Na obrobju Savske doline se pojavljajo proluvijalni sedimenti, ki so jih nanesli stalni in
občasni potoki.
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Tipični vršaji so pogosti zlasti ob iztokih potokov v rečne doline. Večji vršaji so pri Koroški
Beli in v dolini Završnice.
Deluvij predstavlja sediment pobočij, ki je bil nakopičen s površinskim spiranjem
kamninskega materiala v cono akumulacije. Sestavlja ga nezaobljen in nesortiran, ponekod
zaglinjen material. Najobsežnejši deluvij je med Plešivcem, Stegovnikom in Konjščico ter na
južnih pobočjih Košute.
Melišča se razprostirajo po pobočjih visokih grebenov in na obrobjih grap in dolin. Obsežna
melišča se nahajajo na južnem pobočju Belščice in Stola, na obeh straneh Begunjščice ter pod
Košuto.
Vzhodne Karavanke - geološke značilnosti
Za Vzhodne Karavanke velja, da so kamnine zelo pestre. Precej je karbonatnih, pogoste pa so
tudi silikatne kamnine.
Za razliko od Zahodnih Karavank se v Vzhodnih Karavankah pojavljajo tudi metamorfne
kamnine. Prisotne so:
- drobnozrnati gnajs s prehodi v blestnik: nahaja se v pasu, ki poteka v smeri vzhod –
zahod, začenja se med Olševo in Peco na meji z Avstrijo in poteka prek Črne na
Koroškem proti vzhodu skoraj do Strmečnika.
- temen filitoiden skrilavec: nahaja na dveh območjih. Prvo območje je južno od
Prevalj in se vleče od zahoda proti vzhodu, od Poljane pa skoraj vse do Slovenj
Gradca. Drugo območje pa se nahaja južno od Uršlje gore.
- zelenkast in vijoličast filitoiden skrilavec: nahaja se severozahodno od Mežice, na
območju Čofatijevega hriba in Koprivne ter južno in jugovzhodno od Črne na
Koroškem.
- diabaz: nahaja se zahodno od Čofatijevega hriba, severno od Mežice, vzhodno in
jugovzhodno od Črne ter zahodno od Podgorja.
Iz devona so grebenski apneneci na območju Pavličevih sten in severno od njih na Velikem
vrhu.
Iz karbona so glinasti skrilavec, peščenjak in vložki apnenca vzhodno od Pavličevega sedla.
Črni glinasti skrilavec, peščenjak in konglomerat pa se nahaja v pasu od Pavličevega sedla
mimo Podolševe do Kozje peči. Svetlosivi in rožnati apnenec je severno od Travnika, Komna
in Smrekovca. Rdeče vijoličasti peščeni skrilavec se nahaja na južnem pobočju Olševe.
Iz permotriasa je biotitov granit in granodiorit, ki se nahaja v pasu, ki se začne na meji z
Avstrijo med Peco in Koprivno in poteka južno od Črne na Koroškem in Javorja proti vzhodu.
Iz tega obdobja je tudi vijoličasti kremenov peščenjak, ki se nahaja severozahodno od Mežice.
Iz triasa so v Vzhodnih Karavankah številne kamnine. Peščenjak, skrilavec, ploščasti apnenec
so na območju od Logarske doline preko Solčave proti vzhodu. Rumenkasti dolomit se nahaja
vzhodno od Olševe v dolini reke Bistre. Lapor, peščeni skrilavec, skrilavi lapor in ploščasti
apnenec pa so na območju okoli Solčave. Apnenec in dolomit prekrivata južna pobočja Pece,
nahaja pa se tudi v pasu od Črne na Koroškem proti vzhodu. Svetlo sivi apnenec je na
območju zahodno od Solčave. Partnaški skladi (kristalasti apnenec, kristalasti dolomit,
glinasto-lapornate plasti) segajo z območja Pece preko Uršlje gore proti vzhodu. Lapor,
lapornati apnenec in apnenec pa pokrivajo vzhodna pobočja Pece in se razprostirajo od doline
Meže proti vzhodu in severovzhodu. Glavni dolomit pokriva jugovzhodna pobočja Pece in
sega prek Meže in Uršlje gore proti vzhodu. Sivo rjavkasti apnenec pa se nahaja
severovzhodno od Mežice in v obliki prekinjenega pasu sega na severna pobočja Uršlje gore.
Plastoviti dolomit pokriva vzhodna pobočja Olševe. Dachsteinski apnenec pa pokriva večji
del Olševe.
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Iz obdobja jure je ploščasti sivo zelenkasti in rdečkasti apnenec, ki pokriva severna pobočja
Pece, nahaja pa se tudi v pasu od Mežice do severnih pobočij Uršlje gore. Prav tako je iz jure
tudi siv do rožnat apnenec in lapornat apnenec, ki leži jugozahodno od Slovenj Gradca.
Iz terciarja je numulitni apnenec na dveh manjših območjih na severni strani Uršlje gore.
Tonalit sega v pasu severno od Olševe proti vzhodu do območja južno od Šmiklavža.
Konglomerat, peščenjak, glina – ivniške plasti se nahajajo severozahodno od Mežice in v pasu
vzhodno od Mežice proti vzhodu, do Podgore in naprej proti jugovzhodu.Dacit pa se pojavlja
jugovzhodno od Prevalj.
Morene se pojavljajo na območju Olševe in Pece. Glavna območja deluvija so severno od
Travnika, zahodno od Črne na Koroškem in ob Javorskem potoku. Pobočni grušč pa pokriva
severna in južna pobočja Olševe, vzhodna pobočja Pece, nahaja pa se tudi v pasu med Mežico
in Podgoro. Aluvij pa se nahaja večinoma ob Meži in Mislinji.
Tektonika
Slovenski del Karavank leži južno od Periadriatskega šiva in jih zato v geološkem pogledu
prištevamo h geotektonski enoti Dinaridov. Periadriatski lineament deli Karavanke na severne
in južne. Južne Karavanke sestavlja več tektonskih enot, ki imajo obliko ozkih pasov s smerjo
vzhod zahod, le na območju Begunjščice in Stola povijajo v smeri severozahod jugovzhod.
Enote so omejene s strmimi do subvertikalnimi prelomi (Brenčič, Budkovič,...1999).
Karavanke so mlado gorstvo, ki je bilo dvignjeno proti koncu alpidskega geotektonskega
ciklusa in je še danes v fazi dviganja, oziroma je neotektonika še vedno izredno aktivna.
Relativno dviganje od neogena do danes preseže 1000 metrov. To dokazujejo erozijski
ostanki terciarnih sedimentov na vrhu Raduhe, kakor tudi strme in globoke doline ter ostri
grebeni (Buser, 1983).
Karavanke so narinjene proti jugu. Sestavljajo jih karbonatne kamnine: apnenec, dolomit,
breča in konglomerat ter silikatne kamnine: peščenjaki in skrilavi glinovci, ki so neprepustni.
Silikatne kamnine so večinoma iz paleozoika, karbonatne pa iz mezozoika (Perko, Orožen
Adamič, 1999).
Značilna je narivna oziroma pokrovna zgradba. Pritiski, ki so povzročili gubanja in narivanja,
so bili usmerjeni od severa proti jugu, zato so od severa proti jugu vedno nižje tektonske
enote. Južne Karavanke sestavljata dva velika pokrova, in sicer zgornji košutin pokrov, ki je
narinjen proti jugu na spodnji, južneje ležeči južnokaravanški pokrov, kateri je proti jugu
narinjen na oligocenske plasti Ljubljanske kotline (Gabrovšek, 2006).
Tektonska zgradba košutinega pokrova je enostavna in jo predstavlja na celotnem delu
Košute, Begunjščice in Stola proti jugu vpadajoča monoklinala, katere plasti so grajene iz
dachsteinskega apnenca. Bolj zapletena je tektonska zgradba južnokaravanškega pokrova, ki
obsega ozemlje med košutinim pokrovom in savskim prelomom, v katerem so plasti nagubane
v več sinklinalah in antiklinalah, ki imajo pretežno smer vzhod-zahod. Najbolj izrazite
antiklinale so:
- stegovniška antiklinala med Jezerskim, Stegovnikom in Pečovnikom, zgrajena iz
devonskih in karbonskih plasti;
- antiklinala Konjščice iz zgornjekarbonskih in trogkofelijskih plasti;
- jeseniška antiklinala med Jesenicami, Javorniškim rovtom in Golico, sestavljena iz
različnih paleozoiskih in triasnih kamnin.
Številni prelomi so Karavanke razkosali v več grud. Najizrazitejša sta zeleniški in košutin
prelom. Zeleniški prelom poteka v alpski smeri na severni strani Begunjščice in Košute in
predstavlja mejo med starejšimi triasnimi in paleozojskimi plastmi na severu in košutinim
pokrovom. Ob prelomu je apnenec močno tektonsko zdrobljen, prelomna ploskev je gladka.
Na južni strani Košute pa jurske in zgornje triasne plasti Košute od starejših plasti
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južnokaravanškega nariva na jugu loči košutin prelom, katerega najvzhodnejši del poteka po
suhem podolju planine Dolga njiva. Tudi v vzhodnem delu Karavank so številni prelomi v
različnih smereh. Predvsem je zanimiv smrekovški prelom, kjer je bila aktiven vulkanizem še
v oligocenu, zato v smrekovški sinklinali najdemo različne vulkanske kamnine: andezit,
vulkansko brečo, bazaltni konglomerat, andezitni tuf in tufit (Gabrovšek, 2006).
Priloga 2: Pleistocenska poledenitev
Zahodne Karavanke – Pleistocenska poledenitev
Del Zahodnih Karavank je bil ob pleistocenski poledenitvi občasno pokrit s stalnim snegom in
ledom. Meja poledenitve je na zahodu z vrhov segala do višine 1450 m, na vzhodu pa do
1600 m (Perko, Orožen Adamič, 1999).
Zaradi velike nadmorske višine in masivnosti gorovja je bila pleistocenska poledenitev
najobsežnejša na območju Košute in gorske skupine Stola (Melik, 1954). Z vrhov Karavank
sta manjša ledenika segala navzdol po dolini Završnice do Žingarice in po Šentanski dolini
potoka Mošenika do zaselka Log pod Podljubeljem. Po dolini Lomščice je storžiški ledenik s
Kamniško-Savinjskih Alp segal do sotočja s Tržiško Bistrico in tam nasul čelno moreno. V
dolino Lomščice je segalo tudi več pobočnih ledenikov s strmih severnih pobočij Tolstega
vrha (1715 m). Največji ledenik je bil na Jezerskem in je segal do zaselka Fužine v dolini
Kokre. Ohranjenih je le malo ledeniških moren, več je periglacialnega grušča (Perko, Orožen
Adamič, 1999).
Vzhodne Karavanke – pleistocenska poledenitev
Pleistocenska poledenitev je v Vzhodnih Karavankah pustila malo sledi. Le manjši del vrhov
je segal nad snežno mejo, ki je na zahodu z vrhov segala do višine 1600 do 1450 m, na
vzhodu pa do višine od 1600 do 1700 m. Nad to mejo sta se dvigovala samo vrhova Pece in
Olševe, od koder se je led spuščal na severno stran. Olševski ledenik se je končal na Govševi
planini, kjer so ostanki moren. Drugje je ledeniških ostankov zelo malo. Na vzhodni strani
Pece sta dve zaplati morenskega gradiva, ki se prepletata z meliščnim gruščem. Periglacialni
grušč leži ponekod na severnih pobočjih Uršlje gore, kar dokazuje, da se je tam na strmih
osojah v najhladnejših ledenodobnih razdobjih zadrževal sneg (Perko, Orožen Adamič, 1999).
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