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NOTRANJSKI REGIJSKI PARK IN REGIJSKI PARK MORAVSKI KRAS –
PRIMERJALNA ANALIZA
Izvleèek:
Diplomsko delo predstavlja primerjalno analizo dveh zavarovanih obmoèij; slovenskega
Notranjskega regijskega parka in èeškega regijskega parka Moravski kras.
Namen diplomskega dela je predstaviti znaèilnosti Notranjskega parka in parka Moravski
kras in opraviti primerjalno analizo varstvenih obmoèij, upravljanja, aktivnosti, pomena obeh
parkov v regionalnem razvoju. Pri izdelavi diplomskega dela je bila opravljena inventarizacija
obravnavanega prostora, predstavitev naravno- in družbenogeografskih znaèilnosti obeh
parkov. Primerjalna analiza je bila osredotoèena na varstvena obmoèja, upravljanje in
nekatere kazalce povezane z upravljalskimi nalogami parkov, aktivnosti in mehanizmi
interpretacije narave ter pomen parkov v regionalnem razvoju obmoèij. Na podlagi
inventarizacije je bilo ugotovljeno, da sta si obmoèji podobni v naravnogeografskih
znaèilnostih. Glede na družbene znaèilnosti se v nekaterih dejavnostih razlikujeta. Park
Moravski kras ima zelo urejen sistem varovanja narave ter mnoge aktivnosti. Uspešnost parka
temelji na petdesetletnem obstoju; v tem èasu se je razvilo dobro upravljanje parka in zavest
ljudi za skrb za okolje. Notranjski park ima manj izkušenj, posledièno tudi slabši sistem
upravljanja, vendar se skrb za ohranjanja narave in aktivnosti hitro izboljšujejo. Analiza je
pokazala, da imata regijska parka tako pozitiven kot negativen vpliv na regionalni razvoj
obmoèij.
KLJUÈNE BESEDE: zavarovana obmoèja, regijski park, Notranjski regijski park, park
Moravski kras, Èeška Republika
THE NOTRANJSKI REGIONAL PARK AND THE REGIONAL PARK MORAVSKI
KRAS - COMPARATIVE ANALYSIS
Abstract:
The diploma thesis presents comparative analysis between two landscape protected areas; one
Slovene park Notranjski park and one Czech – park Moravski kras. The aim of the paper is to
present characteristics of both protected areas and to do comparative analysis of protected
areas, management, activities in both parks and the role of protection in the regional
development. During the elaboration of this paper the inventory of the interested areas was
made, showing physical and social-geographic characteristics of both parks. The comparative
analysis was focused on the landscape of protected areas, management and some indexes
connected to it, the activities and nature interpretation mechanisms and in the end the
influence of protected area on the regional development in interested areas. The analysis and
presentations have shown that both parks are similar regarding physicalgeographic
characteristics, but some of social characteristics of areas are different. The park Moravski
kras is very successful in nature conservation and has many activities. The park is fifty years
old; in that long time the effective management and people awareness for nature protection
was formed. The Notranjska regional park is less experienced, therefore the management is
not developed yet, but the care for nature protection and activities is improving. The analysis
has shown that the regional park has advantages and also disadvantages in the role of regional
area development.
KEYWORDS: protected areas, regional park, Notranjski park, Park Moravski kras, Czech
Republic
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1

UVOD

Zavarovanje je ukrep, ki je v svetu znan že veè kot stoletje in se v naravovarstveni praksi tudi
najpogosteje uporablja. Predvsem naravni parki zaradi svoje tradicionalne vloge v sistemu
celovitega varstva narave postajajo vedno bolj pomembni za ohranjanje biotske pestrosti in
krajinske raznolikosti (Parki Slovenije, 2004). Regijski park je lahko primeren mehanizem
razvoja in varovanja okolja. Bistveni element delovanja naravnih parkov je njihovo
upravljanje, ob upoštevanju varstvenih usmeritev (Ustanavljanje in varovanje naravnih
parkov…, 1995, str. 5). Slovenija je ena od držav z najvišjo stopnjo biotske pestrosti v Evropski
uniji in ima trenutno z razliènimi varstvenimi kategorijami zavarovanega skoraj 11 odstotkov
ozemlja. Deli Èeške so bili konec osemdesetih let med najbolj onesnaženimi predeli v Evropi, do
danes pa se je stanje okolja ob mnogih ukrepih in poveèani skrbi za ohranitev zelo izboljšalo.
Èeška ima sedaj dobro organizirano okoljsko politiko, ki jo lahko na primeru enega najstarejših
regijskih parkov, parka Moravski kras, vzamemo za zgled in primerjavo slovenskim regijskim
parkom.
1.1

Namen, cilji

Osnovni namen diplomskega dela je predstaviti vsebino Notranjskega regijskega parka ter ga
primerjati z nekaterimi znaèilnostmi regijskega parka Moravski kras. Primerjava je
osredotoèena na razvoj obeh parkov, nadalje na upravljanje, aktivnosti, primerjavo nekaterih
izbranih kazalcev ter pomen obeh parkov v regionalnem razvoju.
Glavni cilj diplomskega dela je izdelati primerjalno analizo obravnavanih parkov z vidika
naravnogeografskih in družbenogeografskih znaèilnosti obeh parkov, zavarovanih obmoèij,
upravljanja, aktivnosti in interpretacije narave obeh parkov in regionalnega razvoja.
Ostali cilji diplomske naloge so:
 predstaviti mehanizme, instrumente ter kategorije varovanja narave v Sloveniji in na
Èeškem;
 primerjati pravne podlage varovanja narave.
1.2

Metode dela

Osnova za izbiro teme diplomske naloge je bil trimeseèni študij na Karlovi Univerzi v Pragi, ki
je pripomogel k splošnemu poznavanju naèinov varovanja narave na Èeškem. V Pragi je
potekalo kabinetno delo; iskanje literature o zavarovanih obmoèjih ter Moravskem krasu v
knjižnicah in knjigarnah, konzultacije s strokovnjaki s podroèja varstva narave in obisk Agencije
za varovanje narave in krajine (Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR). Dober vir informacij
so bile tudi spletne strani agencije, Ministrstva za okolje Èeške Republike in drugih organizacij.
Predhodno je bil v obravnavo vzet Notranjski regijski park, med bivanjem na Èeškem pa za
primerjavo na podlagi podobnosti tipa reliefa, obèutljivega kraškega sveta, izbran regijski park
Moravski kras. Glavni kabinetni del raziskovanja parka Moravski kras je bil opravljen v knjižnici
Masarykove univerze v Brnu, ob pomoèi tamkajšnjih profesorjev ter. Terensko delo v parku
Moravski kras je bilo opravljeno v okviru udeležbe na tridnevnem mednarodnem sreèanju
jamarjev Speleoforumu 2007. Ogled parka pod vodstvom lokalnih jamarjev in poznavalcev
Moravskega krasa je omogoèil obisk nedostopnih jam in za promet zaprtih rezervatov,
muzejskih zbirk in nepoznanih delov parka. Drugo terensko delo je bilo opravljeno ob
Evropskem dnevu parkov, v okviru katerega so v parku potekale mnoge prireditve. Obisk uprave
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parka v Blanskem na Moravskem krasu je omogoèil pridobitev bogatega internega gradiva o
Moravskem krasu (analize, letna poroèila, kartografsko in slikovno gradivo).
Drugi del kabinetnega dela je potekal v domaèih knjižnicah, kjer je bilo zbrano gradivo v zvezi z
varovanjem narave v Sloveniji ter Notranjskim parkom. Veliko gradiva je bilo zbranega na
spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter drugih spletnih naslovih.
Opravljeno je bilo terensko delo v Notranjskem parku, kjer je bila na podlagi terenskih ogledov
opravljena primerjava naèina ter stopnja varovanja in upravljanja parka v praksi. Na veèkratnem
obisku Zavoda Notranjski park so bili opravljeni intervjuji z direktorjem parka in pridobljeno
interno gradivo (kartografsko in tekstovno gradivo). Opravljeni so bili tudi razgovori s
turistiènimi delavci v parku, jamarji in predstavniki organizacij, ki so posredno in neposredno
povezani s parkom Notranjski park.
Na podlagi zbranega gradiva in terenskega dela je sledila analiza in primerjava podobnosti in
razlik obeh obravnavanih parkov. Primerjalna analiza je bila opravljena na podlagi primerjave
izbranih kazalcev in primerjalnih tabel v katerih so bile izloèene podobnosti in razlike.
Po zgledu kartografskega gradiva s parka Moravski kras so bile narejene karte za Notranjski park
s pomoèjo programa ArcView.
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2

ZAVAROVANA OBMOÈJA NARAVE

Kaj pravzaprav je zavarovano obmoèje?
Po definiciji, ki jo je sprejela Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) in slovenska
naravovarstvena stroka, je zavarovano obmoèje: »obmoèje kopnega ali morja, ki je posebej
namenjeno varstvu in ohranitvi biotske raznovrstnosti, skupaj z naravnimi in pripadajoèimi
kulturnimi dobrinami, in je upravljano prek zakonskih in drugih ustreznih mehanizmov«
(Vièar, 2000).
Zavarovana obmoèja narave so ena od uveljavljenih oblik varstva narave. Varstvo narave
pomeni »dejavnost, v okviru katere se izvajajo družbene aktivnosti in prizadevanja za ohranitev
predmetov varstva, to je izbranih delov narave oziroma narave kot celote«. Cilj varstva narave je
njena ohranitev kot vrednoto. Cilji varstva temeljijo na upoštevanju in ohranjanju vseh oblik
življenja in izboljševanja njegove kakovosti.Na vsebino varstva narave lahko vplivajo naravni
pojavi in procesi, najveèkrat jih ogrožajo ljudje s svojimi posegi, dejavnostmi in ravnanji.
Aktivnosti pod tem pojmom so usmerjene v omejevanje in prepreèevanje negativnih vplivov, ki
jih imajo dejavniki ogrožanja in vrednostne lastnosti izbranih predmetov varstva (Berginc, 2007,
str. 13)
Varstvo narave se izvaja z varstvenimi usmeritvami, varstvenimi režimi ter razvojnimi
usmeritvami. Za uresnièevanje in izvajanje teh obstajajo se uporabljajo številni ukrepi varstva.
To so aktivnosti, ki jih država in lokalne skupnosti izvajajo za izpolnjevanje namena in
doseganje ciljev varstva narave. Eden pomembnejših ukrepov je zavarovanje narave.
Ukrepi varstva se izvajajo na obmoèjih, ki so naravovarstveno pomembna.
To so obmoèja:
-s statusom varovanih obmoèij. Lahko so t. i. ekološko pomembna obmoèja1, naravne
vrednote2 in posebna varstvena obmoèja (obmoèja Natura 200). Obmoèja varovanja pa so
lahko tudi habitatni tipi, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter obmoèja vpliva
na naravne vrednote.
-s statusom zavarovanih obmoèij. To so narodni, regijski in krajinski park, strogi / naravni
rezervat ali naravni spomenik
-s statusom mednarodno varovanih obmoèij. To so obmoèja, ki izpolnjujejo mednarodna
merila naravovarstvenih obmoèij in so vpisana na sezname mednarodnih konvencij (Berginc,
2007, str. 70).
Posebno mesto v evropski zakonodaji ima ekološko omrežje obmoèij, potrebnih za ohranjanje
pomembnih vrst in habitatnih tipov v Evropski uniji, omrežje Natura 2000. Obmoèja Nature
2000 tako zajemajo že 15 odstotkov evropskega ozemlja. Omrežje Natura 2000 ter z njim
zavarovana obmoèja, predvsem parki, imajo vedno veèjo vlogo pri oblikovanju razvojnih
programov držav, regij in obèin.

1

Ekološko pomembno obmoèje je obmoèje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali veèje ekosistemske enote,
ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti (Natura 2000, 2007).
2

Naravne vrednote so poleg redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov tudi srugi vredni pojavi, sestavine
oziroma deli žive ali nežive narave, naravna obmoèja ali deli naravnih obmoèij, ekosistemi, krajina ali oblikovana
narava. Pojem je nadomestil pojem naravna dedišèina (Berginc, 2007)
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Sistem varovanja in predstavljanja dedišèine v zavarovanih obmoèjih je razdeljen na dve
ravni: na državnem nivoju, narodni in regijski parki so odloèitev in tudi skrb države, da
skupaj z lokalnimi skupnostmi urejajo razmerje znotraj njih; medtem ko so krajinski parki
odloèitev lokalnih skupnosti ali obèin, da skupaj z državo in prebivalci v obeh primerih
urejajo oziroma izvajajo aktivno varstveno politiko (Zidar, 2002).
V Sloveniji je sedaj s tako imenovanimi zavarovanimi obmoèji narave zavarovanih okoli 11
odstotkov državnega ozemlja, to pa nas v evropskem merilu uvršèa med manj urejene države
na tem podroèju. Med zavarovanimi obmoèji so najpomembnejša in najbolj znana oblika
varovanja veèjih strnjenih obmoèij parki. Èeprav je oblika le-teh lahko razlièna, se njihovega
ustanavljanja in upravljanja v tujini lotevajo zelo naèrtno, s sistemskim pristopom in
številnimi profesionalnimi strokovnjaki ter seveda z znatno finanèno podporo države ali
drugih finanènih virov. Nekatere države v tranziciji pri svojem posodabljanju državnega
gospodarstva in politiènega sistema zelo uspešno uveljavljajo nove sistemske rešitve na
podroèju varstva narave. Pri tem izboljšujejo staro ureditev ali uvajajo novo. Tak primer je
tudi Èeška, ki je z novim zakonom na podroèju varovanja narave zelo izboljšala sistem
varovanja. Sedaj ima kot kategorijo naravni parki zavarovanih skupno 16 odstotkov
državnega ozemlja.
Naravni parki, kot sestavni deli zavarovanih obmoèij, so institucije, ki v skrbi za prioritetno
varstvo narave nudijo mnoge praktiène, tudi ekonomsko upravièene prednosti sonaravnega
razvoja. Razliène kategorije parkov so živi modeli, ki generirajo specifièni sonaravni razvoj. Ti
na podlagi domaèih izkušenj in iz podobnih razmer v tujini utrjujejo v spoznanju, da je znotraj
njihovih meja mogoèe vzpostaviti trajen sistem rabe, ki omogoèa ekonomsko preživetje, z
vsenarodnega vidika pa nas zadovoljujejo socialno, duhovno in estetsko ter hkrati ohranjajo
kulturno identiteto naroda (Ustanavljanje in varovanje…, 1995, str. 3).
2.1

Pravna ureditev varstva narave

Kot pravna osnova za varstvo narave se uporabljajo mednarodne pogodbe, resolucije in
priporoèila, državni predpisi (zakoni, odloki, navodila in drugi podzakonski akti) ter obèinski
predpisi (Naravovarstvene smernice, 2002).
V zvezi s tem so bili v svetu sprejeti številni strateški dokumenti. Svetovna strategija varstva
narave (World conservation strategy) je bila sprejeta leta 1980. Uvedla je izraz trajnosten
(sonaraven) razvoj. Leta 1991 je prerasla v nov dokument Skrb za Zemljo (Carin for the
Earth). Leta 1992 nastala Svetovna strategija za ohranjanje biotske raznovrstnosti (Global
Biodiversity Strategy). Strategija je bila pomembna osnova za pripravo Konvencije o biotski
raznovrstnosti, kakor tudi Agende 21. Leta 1993 je bila sprejeta Evropska strategija za varstvo
narave (European Conservation Strategy). Organizacija IUCN je bila pobudnik akcijskega
plana za zavarovana obmoèja v Evropi »Parki za življenje«. Cilj tega programa je
vzpostavitev ustrezne, uèinkovite in dobro vodene mreže zavarovanih obmoèij za ohranitev
krajine in biotske raznovrstnosti Evrope (Berginc, str. 15-17; Skoberne, 2004.). Sedanji, 6.
okoljski akcijski program predstavlja strateški okvir okoljske politike (EUR-Lex, 2007).
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2.1.1 Pravna podlaga za varstvo naravnega okolja v Sloveniji
V Sloveniji na podroèju varstva narave obstajata dva pomembna zakona, ki obravnavata
varstvo okolja in razglasitev zavarovanih obmoèij:
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/2004)
ZON doloèa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti, s katerimi se ureja varstvo
prostoživeèih rastlinskih in živalskih vrst, vkljuèno z njihovim genetskim materialom in
habitati ter ekosistemi, in omogoèa trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti ter
zagotavlja ohranjanje naravnega ravnovesja. V zakonu je doloèen tudi sistem varstva naravnih
vrednot, ki doloèa postopke in naèine podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje
njihovega varstva (ZON, 2004; Umanotera, 2007).
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004)
Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in
v tem okviru doloèa temeljna naèela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje
stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finanène instrumente varstva okolja,
javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja (ZVO, 2004).
Na podlagi obeh zakonov je bilo sprejetih tudi veè uredb in pravilnikov, ki se nanašajo
na ukrepe varstva okolja in zavarovana obmoèja. V nadaljevanju so našteti samo nekateri:
-

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
Odlok o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih vrst
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst
Uredba o habitatnih tipih,
Uredba o ekološko pomembnih obmoèjih,
Uredba o posebnih varstvenih obmoèjih,
Pravilnik o vodenju zbirnega registra kulturne in naravne dedišèine,
Pravilnik o oznaèevanju zavarovanih obmoèij naravnih vrednot. (Naravovarstvene smernice,
2002).

Na podlagi obeh zakonov ter šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti je bila leta 2005
sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005-2012
(ReNPVO). Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na podroèju
varstva okolja, katerega cilj so splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo
naravnih virov. Tako naj bi se prenesel pravni red Evropske unije v slovenski pravni red, po
drugi strani pa pomeni operacionalizacijo ciljev in ukrepov doloèenih v skupnih dokumentih
Evropske unije (Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja, 2007)
Varovanje okolja je opredeljeno tudi v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije. Prostorska
strategija podaja okvir za prostorski razvoj na ozemlju Slovenije in postavlja usmeritve za
razvoj v evropskem prostoru. Doloèa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo, pri
tem upošteva tudi okoljske dejavnike prostorskega razvoja. Prostorska strategija doloèa
usmeritve za razvoj posameznih prostorskih sistemov. Za razvoj krajine so podane
usmeritve za ohranjanje narave in naravnih kakovosti. (Strategija prostorskega razvoja,
2004).
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Leta 2001 je bila tudi v Sloveniji sprejeta Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti za obdobje
2002-2012. Bistvena vsebina strategije so cilji in usmeritve za usklajeno izvajanje ukrepov, ki
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, trajnostni rabi njenih sestavin in delitvi koristi
genskih virov. Doloèa usmeritve za neposredno varstvo in ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst,
habitatnih tipov in ekosistemov (Berginc, 2007, str. 100).

2.1.2 Pravna ureditev varstva narave Èeški Republiki
Sedaj veljaven zakon na podroèju varstva narave je Zakon o ohranjanju narave in krajine
(št. 114/1992) iz leta 1992, ki je bil nekajkrat noveliziran. V letu 2004 je bil zadnjiè dopolnjen
z dvema smernicama EU.
Zakon postavlja celo vrsto omejitev in pravil, ki se tièejo okolja (zavarovanje vseh ptièev,
ohranitev pokrajinskih elementov, pogoji gospodarjenja v gozdu, zavarovanje jam in
paleontoloških najdišè,…). Podobno so napisani pogoji za ohranjanje zavarovanih obmoèij
(narodni parki, regijski parki, narodni naravni rezervati, naravni rezervati, narodni naravni
spomeniki in naravni parki, spominska drevesa in posebne zavarovane vrste rastlin in živali).
Predpisuje pravila za omejitev in ohranitev obmoèij Nature 2000. Organi ohranjanja narave so
Ministrstvo za okolje, okrajni in obèinski uradi, Èeška inšpekcija za ohranjanje narave in
uprave narodnih in regijskih parkov. Zakon doloèa tudi sankcije za neupoštevanje pravil
(Moravský kras : Interaktivní, 2006).
Na varstvo narave se nanašajo tudi drugi zakoni (gradbeni zakon, zakon o trgovanju z
ogroženimi vrstam, zakon o vodah, zakon o lastnini, lesni zakon, zakon o ohranjanju
kmetijskih zemljišè,…) (AOKP ÈR, 2007).
Èeška ima vrsto prostorskih dokumentov kot okvir za ohranjanje narave tako na državnem kot na
regionalni ravni (Strategija razvoja regijskih parkov, Državni program ohranjanja regijskih
parkov, Program razvoja zavarovanih obmoèij itd). Dokumenti so usklajeni med seboj kakor tudi
z mednarodnimi programi.
Na podroèju okoljske politike je sedaj veljaven osnovni dokument Státní politika životního
prostøedí ÈR 2004-2010 ali državna politika okolja Èeške Republike 2004-2010. V njem so
opredeljeni cilji okoljske politike, usmeritve po sektorjih z vidika varovanja okolja ter
mehanizmi za realizacijo okoljske politike (Státní politika životního prostøedí ÈR, 2004).
Varovanje okolje je opredeljeno tudi v Strategie udržitelného rozvoje ÈR (Strategija
trajnostnega razvoja Èeške Republike). V strategiji je opredeljeno stanje okolja na Èeškem, z
drugimi resorji usklajeni cilji in mehanizmi za varovanje ter usmeritve za varovanje narave,
okolja in naravnih virov ter okoljske omejitve (Strategie udržitelného rozvoje…, 2004).
Program rozvoje chránìných krajinných oblastí (Program razvoja zavarovane krajine) služi
kot konceptualni dokument, kateri izpostavlja probleme zavarovanih obmoèij in glavne cilje
zavarovanja narave v zavarovanih obmoèjih. Program služi kot notranje-organizacijski
dokument in okvirni program za posamezna zavarovana obmoèja (regijske parke). Program je
usklajen z drugimi konceptualnimi dokumenti, npr: Státní politika životního prostøedí, 1999
(Državna politika okolja), Státní program ochrany pøírody a krajiny ÈR,1998 (Državni
program razvoja zavarovane krajine), Státní lesnická politika (1996) (Državna gozdarska
politika), Strategie regionálního rozvoje ÈR,1999 (Strategija regionalnega razvoja). V
programu razvoja regijskih parkov so opredeljeni parametri za doloèitev regijskih ali narodnih
parkov (Programu rozvoje chránìných krajinných oblastí, 1999).
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Preglednica 1: Mednarodni in nacionalni programi in zakoni o varovanju narave




2.2

MEDNARODNI DOKUMENTI
Svetovna strategija varstva narave
Svetovna strategija za ohranjanje biotske raznovrstnosti
Evropska strategija za varstvo narave
6. okoljski akcijski program
SLOVENIJA
ÈEŠKA
ZON
Zakon o varovanju narave in
ZAKONI
ZVO
krajine
 Nacionalna politika okolja
 Strategija trajnostnega
razvoja
Strategija prostorskega
 Nacionalni program
NACIONALNE
razvoja Slovenije
ohranjanja narave in krajine
STRATEGIJE
Nacionalni program
IN PROGRAMI
 Program razvoja zavarovane
varstva okolja
krajine
 Program razvoja regijskih
parkov

Mednarodna izhodišèa varovanja narave

2.2.1 Mednarodni dokumenti
Z ratifikacijo konvencije se država obveže, da bo ohranjala naravno dedišèino, na katero se
nanaša predpis; za njeno ohranitev je odgovorna vsemu svetu (Inventar, 1991, str. 35).
Mednarodnih dogovorov veèinoma ni mogoèe neposredno izvajati, ampak morajo biti
izvedbena doloèila sprejeta v državni zakonodaji. Podobno velja tudi za direktive Evropske
unije, ki morajo biti prenesene v državni pravni sistem (Skoberne, 2004, str. 80).
Mednarodni varstveni status imajo naravna obmoèja, ki so vpisana v seznam mednarodnih
konvencij in obmoèja, ki jih potrdi Mednarodni koordinacijski svet programa Èlovek in
biosfera (MAB) 3 in UNESCO.

3

Èlovek in biosfera (Man and Biosphere –MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCO, ki potrjuje
doloèena biosferna obmoèja, kot koncept in sredstvo za uresnièitev trajnostnega ravnovesja med cilji ohranjanja
biotske raznovrstnosti, spodbujanja razvoja ter spoštovanja kulturnih vrednot. Biosferni rezervat je obmoèje, kjer
se želi doseèi trajnostni razvoj in èimbolj sonaravno gospodarjenje z naravnimi viri (Debevec, 2005).
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2.2.2 Primerjava mednarodnih konvencij, katerih podpisnici sta Slovenija in Èeška
Preglednica 2: Pomembnejše mednarodne konvencije, povezane z varstvom narave
IME
KONVENCIJE

Ramsarska
konvencija

Konvencija o
svetovni
dedišèini
Washingtonska
konvencija ali
CITES

Bonnska
konvencija

Konvencija o
biološki
raznovrstnosti
Bernska
konvencija

VSEBINA KONVENCIJE

SLOVENIJA
ÈEŠKA
(LETO
(LETO
RATIFIKACIJE) RATIFIKACIJE)

Konvencija o moèvirjih, ki imajo
mednarodni pomen, zlasti kot bivališèa
moèvirskih ptic

1992
(notifikacija)

1990

Protokol o dopolnitvi Konvencije o
mokrišèih, ki so mednarodnega
pomena, zlasti kot prebivališèa
moèvirskih ptic
Konvencija o varstvu svetovne naravne
in kulturne dedišèine

2004

1990

1992
(notifikacija)

1990

Konvencija o mednarodni trgovini z
ogroženimi prostoživeèimi živalskimi
in rastlinskimi vrstami

1999

1992

Konvencija o varstvu selitvenih
prostoživeèih živali

1998

1994

Sporazum o varstvu netopirjev v
Evropi

2003

1994

Sporazum o ohranjanju afriškoevrazijskih selitvenih vodnih ptic

2003

2006

Konvencija o biološki raznovrstnosti

1996

1993

Konvencija o varstvu prosto živeèega
evropskega rastlinstva in živalstva ter
njunih naravnih življenjskih prostorov

1999

1998

2003

2004

Evropska konvencija o krajini
Evropska
konvencija o
krajini
Vir: Skoberne, 2004; Mezinárodní úmluvy, 2007

Vse omenjene konvencije so globalne, torej jih podpisujejo države iz celega sveta, razen
Bernske in Evropske konvencije o krajini, ki veljata za evropske države. Z varstvom narave je
posredno povezana še vrsta drugih konvencij. Njihov namen je zlasti boj proti onesnaževanju,
podnebnim spremembam in podobno.
Svetovna zveza za ohranitev narave - kratica IUCN - je bila ustanovljena leta 1948 pod
imenom International Union for Protection of Nature. Sedaj je uveljavljen krajši opisni naslov
The World Conservation Union. Posebnost organizacije je, da v svoji sestavi združuje države,
državne agencije ter nevladne organizacije. Poslanstvo IUCN je vplivati, spodbujati in
pomagati družbam po vsem svetu ohraniti celovitost in raznovrstnost narave ter zagotoviti, da
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je kakršnakoli raba naravnih virov pravièna in trajnostna.« Slovenija je èlanica IUCN od leta
1993 in sicer je kot vladna organizacija vèlanjeno Ministrstvo za okolje in prostor
(Skoberne, 2002, 2004).
Èeška je èlanica IUCN od leta 2000. Èeška ima v IUCN državne organizacije, državne
agencije in nevladne organizacije: Ministrstvo za okolje, Èeško združenje za ohranitev narave
(Èesky zvaz ochrancu pøírody - ÈSOP), Agencija za ohranitev narave in zavarovanje krajine
Èeške Republike (Agentura ochrany a krajiny Èeské republiky - AOPK), Narodni park
Krkonoše (Sprava krkonošskeho narodniho parku - KRNAP), Združenje èeških in slovaških
živalskih vrtov (AOPK ÈR, 2007).
Èeška, ki je bila do devetdesetih let prejšnjega stoletja pod veliko veèjim pritiskom
industrijskega onesnaževanja, je v skrbi za okolje podpisala številne konvencije o zmanjšanju
onesnaževanja zraka in vode.
2.3

Kategorije varovanja narave

Naravni parki so sestavni del celovitega sistema zavarovanih obmoèij narave.
Zaradi poenotenja sistema zavarovanih obmoèij narave v svetovnem merilu je IUCN glede na
razliène cilje in namene (funkcije) zavarovanih obmoèij narave izdelala enotne kriterije in
merila ter sprejela priporoèila za kategorizacijo zavarovanih obmoèij. Ta so razvršèena v šest
kategorij glede na glavni cilj upravljanja (Berginc, 2007, str. 72).
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ia: Strogi naravni rezervat (varstvo divjine);
Ib: Obmoèje neokrnjene narave
Narodni park (varstvo ekosistemov ter duhovna in telesna sprostitev in bogatitev
èloveka
Naravni spomenik (varstvo posebnih naravnih oblik – pojavov)
Obmoèje upravljanja habitatov / vrst (aktivno varstvo habitatov in vrst)
Zavarovana krajina (kopenska ali morska krajina; varstvo krajine ter duhovna in
telesna sprostitev in bogatitev èloveka)
Zavarovano obmoèje naravnih virov (smotrna izraba naravnih virov)

2.3.1 Zavarovana obmoèja v Sloveniji
Z ustanovitvijo narodnega parka na obmoèju Triglavskih jezer leta 1924 je bila Slovenija
peta država v Evropi, ki je imela narodni park.
V Sloveniji je že uveljavljena razvrstitev parkov na narodni park (II in V kategorija), regijski
park (V in II kategorija) in krajinski park (V kategorija). Razvrstitev je doloèena z zakonom
in je skladna z uveljavljeno mednarodno kategorizacijo. Te kategorije zavarovanih obmoèij
kot obsežnejših biogeografskih celot, poimenujemo s skupnim imenom naravni parki
(Ustanavljanje in varovanje naravnih parkov…,1995, str. 5 ).
Po ZON-u, so zavarovana obmoèja razdeljena na širša in ožja ter so opredeljena s šestimi
kategorijami, ki so primerljive tudi z uveljavljeno kategorizacijo IUCN (Vièar, 2000). Ožja
imajo bistveno manjšo površino od širših obmoèij, saj njihov delež znaša le nekaj manj kot 9
odstotkov celotne površine zavarovanih obmoèij v Sloveniji. Razlog je vsebinske narave, saj
gre v teh primerih veèinoma za drevesa, slapove, jame, spodmole in ostala zavarovanja, ki
same po sebi ne zavzemajo veèje površine.
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Širša zavarovana obmoèja so: 
 narodni park,
 regijski park,
 krajinski park.
Ožja zavarovana obmoèja so:
 strogi naravni rezervat,
 naravni rezervat,
 naravni spomenik.
Definicije vrst širših zavarovanih obmoèij po ZON-u so naslednje:
»Narodni park (NP) je veliko obmoèje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi
ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi obmoèja
veèjega èlovekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan«.
»Regijski park (RP) je obsežno obmoèje regijsko znaèilnih ekosistemov in krajine z veèjimi
deli prvobitne narave in obmoèji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je
èlovekov vpliv veèji, vendarle pa z naravo uravnotežen.«
»Krajinski park (KP) je obmoèje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom
èloveka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.
Za razliko od ožjih zavarovanih obmoèij, ki so izrazito naravovarstveni ukrep, je parkom
zakonodaja dala širšo vlogo, torej »ohranitev abiotske, biotske in krajinske raznovrstnosti« ob
upoštevanju prebivalcev (Vièar, 2000).
Zavarovana obmoèja se delijo tudi glede na državno oziroma obèinsko raven (ZON, 2004;
Inventar,1991). Kjer naravni parki obsegajo veèja obmoèja in praviloma segajo na ozemlje veè
lokalnih skupnosti ter vkljuèujejo veè naravnih znamenitosti, je zavarovanje urejeno na ravni
države. Izjemoma, kjer je obmoèje državnega in lokalnega pomena, je zavarovanje urejeno na
ravni lokalne skupnosti (Ustanavljanje in varovanje naravnih parkov…, 1995, str. 5).
Slovenija ima 63 veljavnih državnih zavarovanj, ter 132 zavarovanj na obèinskem nivoju. Leta
2006 je bilo zavarovanih 2300 kvadratnih kilometrov površin. Èe upoštevamo samo širša
obmoèja (narodne, regijske in krajinske parke) je zavarovanih okoli 11odstotkov državnega
površja (Berginc, 2007, str. 79). Sedaj ima Slovenija razglašen eden narodni park, tri regijske
ter enainštirideset krajinskih parkov (Seznam zavarovanih obmoèij v Sloveniji - Priloga št.1)
V zadnjih desetletjih je bila ustanovljena vrsta krajinskih parkov, ki niso bili usklajeni z
naravovarstvenimi stališèi in smernicami in od njihove ustanovitve ni bilo vidnega razvoja parka,
saj so mnogi parki brez upravljalca.
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2.3.2 Zavarovana obmoèja na Èeškem
»Èeška spada med države z najdaljšo tradicijo varovanja narave na svetu. Ima relativno
kvaliteten in moderen, v nekaterih pogledih vedno aktualen zakon o varovanju narave«
(National Parks and Protected Landscape Areas of the Czech, 2007).
Prvi zakon o ohranjanju narave je bil izdan leta 1956. Danes veljaven je Zakon o ohranjanju
narave in krajine iz leta 1992, ki opredeljuje šest kategorij zavarovanih obmoèij, med katerimi
tako kot v Sloveniji loèimo širša, velika zavarovana obmoèja in ožja, manjša zavarovana
obmoèja (Zakon o ochranì pøírody a krajiny, 1992).
Zakon o ohranjanju narave opredeljuje šest kategorij zavarovanja:
Širša, velika zavarovana obmoèja so:
 nacionalni park,
 regijski park
Ožja, manjša zavarovana obmoèja so:
 narodni naravni rezervati,
 naravni rezervati,
 narodni naravni spomeniki,
 naravni spomeniki
Èeška kategorija zavarovanja Chránìna krajinna oblast (kratica CHKO), v prevodu pomeni
zavarovana krajina, glede na mednarodno kategorizacijo po IUCN je to protected landscape,
zato pojem enaèimo s slovenskim regijskim parkom.
Narodne in regijske parke so zaèeli ustanavljati od druge polovice 20. stoletja dalje. Danes
ima Èeška štiri narodne in petindvajset regijskih parkov (Seznam zavarovanih obmoèij na
Èeškem - Priloga št. 1), kar je osemkrat veè kot število slovenskih regijskih parkov. Skupno
obsegajo 16odstotkov državnega ozemlja, kar je približno toliko kot polovico slovenskega
državnega ozemlja. Prvo širše zavarovano obmoèje je bilo razglašeno leta 1955. To je bil
park Charanena krajinna oblast (CHKO) Èeški raj, leto kasneje CHKO Moravski kras. Prvi
narodni park je bil Nacionalni park Krkonoši, ustanovljen leta 1963. Po spremembi
politiènega režima se je na Èeškem v zaèetku devetdesetih izboljšala tudi okoljska politika.
Ustanovljenih je bilo kar nekaj novih regijskih parkov (CHKO) in dva nacionalna, Šumava
ter Podyji; razglašeni so bili tudi biosferni rezervati, ki so na seznamu UNESCA. Najveèji
narodni park je Šumava, ki meji na Nemèijo in Avstrijo in na èeški strani obsega 681
kvadratnih kilometrov (National Parks and Protected Landscape Areas of the Czech, 2007).
Vsi štirje nacionalni parki (tudi Podyji in Èeško Švicarsko) mejijo na sosednje države. Vzrok
je morda politièni pritisk bolj naravovarstveno usmerjenih Nemèije in Avstrije, s katerima si
delijo obmoèja, zavarovana na nacionalnem ali regionalnem nivoju ali pa v dejstvu, da so
obmejna obmoèja Èeške bolj gozdnata in redkeje poseljena ter zato bolj ohranjena.
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Karta1: Zavarovana obmoèja v Sloveniji

Vir: ARSO, 2007
Karta 2: Zavarovana obmoèja v Èeški Republiki

Regijski park
Narodni park
Narodni spomenik,
rezervat

Vir: AOPK ÈR, 2007
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2.3.3 Primerjava kategorij varovanja med Slovenijo, Èeško in IUNC kategorijami
Preglednica 3: Kategorije zavarovanih obmoèij v Sloveniji in Èeški Republiki

KATEGORIJA

SLO

Narodni park
Regijski park

1
3

Krajinski park
(Strogi) naravni
rezervat

41
52

Narodni naravni
rezervat
Naravni
spomenik

NAÈIN
ZAVAROVANJA
zakon
medobèinski
dogovor, obèinski
odloki, zakon
obèinski odlok
obèinski odlok, akt
ministrstva, civilna
pogodba

4
25

/
653

117
1217

Obèinski odlok, akt
ministrstva, civilna
pogodba

Narodni naravni
spomenik
Skupaj
Površina (km²)
Odstotek
državnega
ozemlja

ÈR

1051

100

1315
2300
11 %

NAÈIN
IUCN
ZAVAROVANJA
vlada, zakon
II/V
vlada, vladni akt
V/II

/
V
okrajni urad,
(I) I, IV
uprava parka, akt o
razglasitvi
akt ministrstva za
okolje
Ministrstvo za
III
okolje, akt o
razglasitvi
Ministrstvo za
okolje, akt o
razglasitvi

1948
12640
16 %

Vir: ARSO; 2007; Berginc, 2007; Peška, 2000

2.4

Strokovna merila za izbiro kategorije naravnega parka

Pri doloèanju kategorije oziroma vrste zavarovanega obmoèja se upošteva tudi mednarodno
uveljavljeno kategorizacijo zavarovanih obmoèij, ki so je doloèila IUCN.
Slovenija nima eksplicitno postavljenih meril za izbiro kategorije naravnega parka (narodni,
regijski ali krajinski). Leta 1995 je bilo na Upravi RS za varstvo narave pripravljeno gradivo s
sistemskimi izhodišèi organiziranja naravnih parkov v Sloveniji.
Ustanavljanje naravnih parkov je fazni proces. Zaène se s strokovno utemeljitvijo
naravovarstvenih razlogov za zavarovanje obmoèja in zakljuèi s sprejemom akta o zavarovanju.
Naravni parki so oblika institucionaliziranih oblik rabe prostora, zato jih je potrebno umestiti v
prostorske akte (državne in obèinske) ( Ustanavljanje in varovanje naravnih parkov…, 1995, str.
1). Zakonska podlaga za ustanavljanje regijskih parkov je Zakon o ohranjanju narave. V praksi
se ustanavljanje parkov obravnava posamezno »od primera do primera«. Izbira kategorije med
narodnim, regijskim in krajinskim parkom je oprta le na definicije posamezne kategorije in glede
na namen ter cilje parka (Ustanavljanje in varovanje naravnih parkov…, 1995, str. 10).
Podrobnejša pravila ravnanja na obmoèju regijskega parka se doloèijo z aktom o zavarovanju
(ZON, 2004).
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Z aktom o ustanovitvi se predvsem doloèi (Ustanavljanje in varovanje naravnih parkov…,
1995, str. 5):
 namen zavarovanja,
 meje zavarovanega obmoèja,
 varstvena ureditev in morebitna obveznost doloèitve podrobnejšega varstvenega
režima s posebnim aktom,
 upravljavca, njegove pravice in obveznosti ter posebne obveznosti, ki jih ima do
doloèitve podrobnejšega varstvenega režima.
Èeška ima natanèno postavljena merila za izbiro kategorije zavarovanega obmoèja (Preglednica
4). Glede na posamezne parametre se parki delijo na regijske (CHKO) in narodne.
Preglednica 4: Merila za doloèitev kategorije zavarovanega obmoèja v ÈR
PARAMETER

REGIJSKI PARK

NARODNI PARK

Velikost
Delež gozda

nekaj deset do nekaj sto km²
0-100 odstotkov, praviloma 10-80
odstotkov
pod povpreèjem ÈR (130
preb./km2), praviloma 1080odstotkov
pod povpreèjem ÈR,
praviloma 10-40odstotkov
praviloma nad povpreèjem ÈR,
veèinoma 11-100 odstotkov
kmetijskih zemljišè
Višji kot ÈR povpreèje
(33odstotkov), veèinoma 4080odstotkov
Prisotnost vitalne populacije
najmanj: 3 vrste kritièno
ogroženih, 20 vrst moèno
ogroženih, 30 vrst ogroženih
praviloma manjše in srednje
obèine, razpršena gradnja,
praviloma loèena mesta z veè kot
5000 prebivalcev
Sonaravno lesno gospodarstvo,
naravi prijazno kmetijstvo,
ribarjenje

nekaj deset do nekaj sto km²
blizu 100 odstotkov, praviloma nad
80 odstotkov
blizu 0, praviloma 1-20 stalnih
prebivalcev / km²

Poseljenost pokrajine
Delež poljedelskih površin
Delež travnikov in pašnikov
Delež naravne sestane gozda
Merilo za ogroženo vrsto
rastlin in živali
Naselja

Prisotnost sonaravnega
gospodarjenja
Geološka in geomorfološka
pestrost

Prisotnost geoloških struktur,
zanimiva morfologija pokrajine ali
naravnih pojavov

Vir: Strategie rozvoje CHKO, 1999
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blizu 0odstotkov
Praviloma 100odstotkov
kmetijskih zemljišè
Praviloma manj kot 50odstotkov

Prisotnost vitalne populacije
najmanj: 5 vrst kritièno ogroženih,
25 vrst moèno ogroženih, 30 vrst
ogroženih, prisotnost endemitov
praviloma brez strnjene poselitve,
razložena gradnja

naravnemu blizu lesno
gospodarjenje, postopni prehod k
bodoèemu samovoljnemu razvoju
gozdnih ekosistemov
Prisotnost geoloških struktur,
zanimiva morfologija pokrajine ali
naravnih pojavov
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2.5

Regijski parki

Med regijske parke prištevamo naravna obmoèja, ki imajo v naravovarstvenem pogledu veè kot
krajeven pomen, vendar ne izpolnjujejo pogojev za narodni park. Regijski parki kot zbirna
varstvena skupina imajo podobno varstveno namembnost kot narodni parki: rekreacijsko,
znanstvenoraziskovalno, biotopsko, rezervatno, spomeniško (prièevalno) in izobraževalno
(Praper, 1994).
»Regijski park je namenjen predvsem ohranitvi naravnih ekosistemov, znaèilne krajine ter
duhovni in telesni sprostitvi in bogatitvi èloveka«.
Cilji regijskih parkov so naslednji:
 dolgoroèno zavarovati in vzdrževati raznolikosti krajine, geoloških in geomorfoloških
oblik, ekosistemov in habitatov ter z njimi povezanih vrst;
 vzdrževati harmonièno povezavo naravne in kulturne dedišèine in kontinuiteto
tradicionalne rabe tal, gradbenih tehnik ter socialnih in kulturnih oblik življenja;
 prepreèiti in odpraviti rabo tal in dejavnosti, ki niso skladne z namenom varovanja;
 omogoèiti znanstveno, izobraževalno in popularizacijsko dejavnost, ki bo prispevala k
seznanjanju prebivalstva z varstvom in kvalitetami obmoèja in hkrati prispevala h
kvaliteti bivanja lokalnega prebivalstva.
V primerjavi z narodnim parkom, kjer je poudarek na ohranjanju prvobitnosti narave, je predmet
zavarovanja v regijskih parkih tudi kulturna krajina. V primerjavi z nižjo kategorijo, krajinskim
parkom, daje regijski park veèji pomen ohranitvi naravnih ekosistemov. Cilj krajinskega parka je
vzdrževati zlasti raznolikost krajine in tradicionalne rabe tal (Ustanavljanje in varovanje naravnih
parkov…, 1995, str. 10-11). Narodni park je edina izkljuèno nacionalna in mednarodno
usklajena naravovarstvena skupina (Inventar, 1991).
Regijski park je mogoèe v praktiènem pomenu razumeti kot veèje obmoèje naravnih in
kulturnih vrednot velikega pomena, ki prebivalcem daje posebne možnosti za gospodarski
razvoj. V regijskih parkih so, v soglasju s prebivalci, predvidena bolj ali manj stroga pravila
varovanja, glede na notranjo strukturo parka. Zaradi svojih razvojnih prednosti je regijski park
tudi model za regionalni razvoj in eden od centrov združevanja sredstev in usklajevanja
dejavnosti, ki jih usmerja politika regionalnega razvoja. Na obmoèju regijskih parkov je zato
potrebno:
 zaustaviti upadanje števila prebivalstva,
 usposabljati domaèine za vodenje in izvajanje novih dejavnosti, ki jih omogoèa in
prinaša park,
 podpirati zaposlovanje lokalnega prebivalstva,
 razvijati turizem in dejavnosti, ki podpirajo, razvijajo in ohranjajo naravne in kulturne
vrednote obmoèja ter
 zagotoviti sistem spodbud in nadomestil.
Park kot institucionalna oblika zavarovane pokrajine naj bi torej prinašal zlasti varstvo narave
in kulturne krajine ter vzdržni razvoj za potrebe lokalnega prebivalstva (Gabrovšek, 2006).
Po kategorizaciji mednarodne organizacije IUCN regijski parki v Sloveniji ustrezajo
kategoriji V (zavarovana krajina) z manjšimi obmoèji kategorij I in II.
Regijski park v Sloveniji ustanovi država, lahko pa tudi pristojni organ ene ali veè obèin z
Aktom o zavarovanju. Pred sprejetjem akta ustanovitelj seznani javnost z osnutkom akta o
zavarovanju regijskega parka na javni predstavitvi v lokalnih skupnostih, v katerih je
predvideno zavarovano obmoèje. Akt o zavarovanju doloèi upravljalca parka, ki park upravlja
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Notranjski regijski park in regijski park Moravski kras – primerjalna analiza

na podlagi naèrta upravljanja, katerega potrdi vlada. Lokalna skupnost je z mnenji in
usklajevanjem vkljuèena v pripravo naèrta upravljanja (Regijski park Snežnik - izhodišèa…,
1999).
Regijski parki so bili v slovensko zakonodajo uvedeni šele leta 1981 in sicer po uspelih zgledih
iz tujine. V Sloveniji so ustanovljeni trije regijski parki. Prvi je bil razglašen regijski park
Škocjanske jame leta 1996. Naslednji je bil leta 1999 ustanovljen Kozjanski regijski park, ki
obsega 206 km². Kot zadnji je leta 2002 ustanovljen Notranjski regijski park, katerega
posebnost je, da ni bil ustanovljen na državni temveè na obèinski ravni (Parki Slovenije,
2005).
Park Škocjanske jame je velik 4,13 km², vplivno obmoèje pa še 45 km² (45.000ha). Park
Škocjanske jame leži na obmoèju matiènega krasa, kjer je reka Reka izoblikovala izjemen
splet jam, udornic, ponorov in enega najveèjih podzemeljskih kanjonov v Evropi. Škocjanske
jame so bile leta 1986 vpisane v seznam svetovne naravne in kulturne dedišèine UNESCO.
Skupaj s podzemeljskim kanjonom so bile jame leta 1999 uvršèene na seznam mokrišè
svetovnega pomena po Ramsarski konvenciji. Park je bil 2004 sprejet v svetovno mrežo
biosfernih obmoèij MAB kot Kras- biosferno obmoèje.
Regijski parki predstavljajo 13 odstotkov od skupno 16 odstotkov zavarovanih obmoèij
Èeške. Najveèji regijski park Beskydy obsega 1160 km². Prvi regijski park je bil ustanovljen
že leta 1955, to je bil park Èeški raj. Naslednji je bil leto kasneje ustanovljen park Moravski
kras, ki je med manjšimi parki v Èeški Republiki. Èeški narodni in regijski parki imajo tudi
pomembno vlogo v evropskem kontekstu, saj veliko naravnih parkov meji na sosednje države.
Z Nemèijo, Avstrijo in Poljsko parki dobro sodelujejo. Tako kot Slovenija ima tudi Èeška
zastopstvo v federaciji evropskih narodnih in naravnih parkov (EUROPARC). Slovensko
èlanstvo v organizaciji ima regijski park Kozjansko, ki je tudi edini regijski park, ki meji na
sosednjo državo. Èeška ima kar 6 biosfernih rezervatov, Slovenija ima samo enega.
Èeški regijski parki so združeni pod krovno organizacijo Upravo regijskih Èeške Republike
(Sprava CHKO), ki koordinira aktivnosti parkov. Vsi èeški parki imajo svoje uprave,
upravljalski naèrt in so razdeljeni na cone zavarovanja. Naravne parke razglasi vlada z
vladnim aktom. Takšna sistemizacija ne velja za slovenske regijske parke, saj vsak zase
koordinira upravljanje. Zavod za varstvo narave ter Uprava za varstvo narave, MOP, služita
za izdelavo naravovarstvenih smernic in strokovnih podlag. Zavod RS za varstvo narave v
okviru javne službe izvaja pretežno strokovne naloge.
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3 INVENTARIZACIJA PROSTORA IN PRIMERJALNA ANALIZA
NOTRANJSKEGA REGIJSKEGA PARKA IN REGIJSKEGA
PARKA MORAVSKI KRAS
Na izbor regijskih parkov za primerjalno analizo so vplivale nekatere oèitne podobnosti med
slovenskim regijskim parkom Notranjski park in èeškim regijskim parkom Moravski kras. Že
samo ime »Moravski kras« pove, da gre za kraško površje. Èeška Republika v primerjavi s
Slovenijo nima veliko kraškega površja, zato so obstojeèa kraška obmoèja deležna velikega
varovanja. Poleg parka Moravski kras, ki je najpomembnejše kraško obmoèje na Èeškem, je
kot regijski park zavarovan tudi Èeški kras, vendar je bil zaradi starosti zavarovanja in
razvitosti za primerjalno analizo izbran Moravski kras. Primerjava je smiselna, saj so kraška
obmoèja potrebna posebnega varstva, poleg tega imata Slovenija in Èeška nekatere
vzporednice v družbenem razvoju, kar seveda vpliva tudi na okoljsko politiko držav.
Primerjalna analiza med parkoma je narejena na podlagi analiz fiziènogeografskih in
družbenogeografskih znaèilnosti, upravljanja, interpretacije narave in aktivnosti parka, ter
vpliva parkov na regionalni razvoj. Glavna podobnost med parkoma so fiziènogeografske
znaèilnosti. Razlike se pojavljajo v primerjavi nekaterih družbenogeografskih znaèilnosti
obeh parkov. Glede na upravljanje parkov so podobnosti v pridobljenih sredstvih, ki so
namenjeni varovanju narave, razlike pa v stopnji razvitosti parkov, uspešnosti upravljanja,
aktivnostih in interpretaciji narave, v prid Moravskemu krasu.
3.1

Predstavitev zavarovanih obmoèij

3.1.1 Opis Notranjskega regijskega parka
3.1.1.1

Lega, velikost in meje

Notranjski regijski park ali s skrajšanim imenom Notranjski park se nahaja znotraj meja
Obèine Cerknica in obsega 222 km².
Park obsega celotno obmoèje obèine Cerknica, razen zazidanih in nezazidanih stavbnih
zemljišè predvidenih za širitev naselij ter obmoèij sedanjih in naèrtovanih industrijskih con. Iz
parka so izvzete tudi vse ceste in poti skupaj s cestnim telesom, obmoèja opredeljena za
mirujoèi promet, peskokopi, železnice, ter vojaška obmoèja (Odlok o Notranjskem regijskem
parku, 2002).
3.1.1.2 Potek ustanovitve
Prva ideja za zavarovanje kraških parkov je bila objavljena leta 1967, po kateri naj bi bilo
jezero bi bilo skupaj s Planinskim poljem in Postojnskim krasom zavarovano kot Vzhodni
kraški park. Nato je leta 1972 Zavod za spomeniško varstvo RS izdelal študijo Cerkniško
jezero z namenom opredelitve naravnih spomenikov in rezervatov. Leta 1976 je bil v
Inventarju najpomembnejše naravne dedišèine Slovenije predlagan Notranjski park.
Nove pobude za zavarovanje NRP izvirajo iz leta 1985 in so bile v veliki meri izraz grožnje,
da bo Cerkniško polje unièeno zaradi gradnje HE objektov. Park naj bi obsegal t. i. notranjski
trikotnik med Pivško kotlino, Cerkniškim in Planinskim poljem (150 km²). Leta 1986 je bil
izdan predlog za ustanovitev Notranjskega kraškega parka. Leta 1998 se je predlog za park z
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imenom Regijski park Snežnik razširil na osem obèin (Cerknica, Bloke, Loški potok, Loška
dolina, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Logatec), za zavarovanje obmoèja 1000 km²
(Regijski park Snežnik – izhodišèa…, 1999, str. 10; Inventar, 1991).
Za zavarovanje jezera so potekali razlièni mednarodni tabori in projekti, ornitološki
raziskovalni tabor. V sodelovanju z nemško naravovarstveno fundacijo SEN (EURONATUR)
je bila izdelana študija za varstvo in usmerjanje obiskovalcev jezera. V prizadevanju za
zavarovanje obmoèja se je vkljuèila tudi nizozemska vlada s programom MATRA. Vendar
državni interes ni bil zadosten, da bi zagotovil finanèna sredstva za upravljanje regijskega
parka Snežnik, zato je leta 2002 obèina Cerknica samostojno z obèinskim odlokom ustanovila
Notranjski regijski park (Skoberne, 2002, str. 259-262).
Notranjski regijski park se je ustanovil z namenom, »da se ohranijo, varujejo in raziskujejo
naravne in kulturne vrednote, izjemne geomorfološke, geološke in hidrološke
znamenitosti, zavaruje avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravni ekosistemi ter
znaèilnosti neživega sveta, paleontološka in arheološka najdišèa, etnološke in arhitekturne
znaèilnosti ter kulturna krajina« (Odlok o Notranjskem regijskem parku, 2002).
Pravna podlaga za ustanovitev je bil Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski
park. Odlok o Notranjskem regijskem parku doloèa naèine ohranjanja biotske raznovrstnosti in
ohranjanja kulturne dedišèine, opredeljeni pa so tudi ukrepi varstva naravnih vrednot z
namenom ohranjanja narave ter varovanja kulturne dedišèine na podroèju obèine Cerknica
Odlok je bil sprejet na pobudo obèine Cerknica brez strokovnih osnov organizacije pristojne
za varstvo narave. Vsebina odloka in s tem tudi varstveni režimi tako niso usklajeni s
strokovnimi argumenti varstva narave. Pri naèrtovanju posegov bi se morale po mnenju
Zavoda za varstvo naravne dedišèine zato poleg varstvenih režimov na zavarovanem obmoèju
Notranjski regijski park upoštevati tudi varstvene usmeritve za biotsko raznovrstnost,
ekološko pomembna obmoèja in naravne vrednote iz naravovarstvenih smernic
(Naravovarstvene smernice, 2002).
Karta 3: Lega Notranjskega parka
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3.1.2 Opis regijskega parka Moravski kras
3.1.2.1 Lega, velikost in meje
Regijski park Moravski kras leži na ozemlju južne Moravske in obsega dele okrajev Brno in
Blansko. Park se imenuje po obmoèju Moravski kras, ki obsega apnenèasto obmoèje severno
od Brna. Znotraj meja parka je 15 naravnih rezervatov in 2 narodna spomenika (Chránìná
krajinná oblast Moravský kras, 2007). Razprostira se v obliki 3-5 km široke in okoli 25 km
dolge proge s skupno površino 92 km². Park obsega unikatno živo naravo, številne
arheološke, paleontološke in kulturne spomenike. Nekatere meje so v naravi neprepoznavne,
vendar so ostale nespremenjene od leta 1958, zato bi jih bilo potrebno ponekod popraviti
(Rubin, 2003, str. 138; Rozbory, 2006, str.5).
3.1.2.2 Potek ustanovitve parka
Moravski kras je bil v zaèetku 20. stoletja predlagan za narodni park, ki pa ni bil sprejet. Prvi
rezervati so bili razglašeni v 30. letih 20. stoletja, v letu 1956 pa je obmoèje za regijski park
razglasilo Ministrstvo za šolstvo in kulturo. Tako je drugi najstarejši park na Èeškem. Leta
1958 je bila meja spremenjena, na raèun širitve proti jugu. Do 70. let je bilo upravljanje še
razdeljeno med razliènimi organizacijami, šele leta 1977 je bila ustanovljena uprava parka.
Prvotno znanstvena in metodološka institucija je s sprejetjem zakona o varovanju narave leta
1992 postala organ državne uprave. V letih 1995-2003 so bili razglašeni novi naravni
rezervati (8), s èemer je bila dokonèana mreža ožjih zavarovanih obmoèij na Moravskem
krasu. (Moravský kras – turistický , 2006).
Pravna podlaga za ustanovitev parka Moravski kras je bil akt o ustanovitvi iz leta 1956 ter
dve leti kasneje sprejet akt s katerim so se spremenile meje, ki ju je izdalo Ministrstvo za
šolstvo in kulturo.
Karta 4: Lega parka Moravski kras
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3.2

Naravnogeografske znaèilnosti parkov

3.2.1 Naravnogeografske znaèilnosti obmoèja Notranjskega parka
Površje Notranjskega parka je zelo razgibano z veliko reliefno amplitudo. V grobem ga lahko
razdelimo na dve veèji naravni enoti:
1.Cerkniško polje
2. Hribovito gozdnato zaledje
1. Cerkniško polje
Cerkniško polje z znamenitim presihajoèim jezerom, ki spada v poreèje Ljubljanice, leži sredi
Notranjskega podolja. Polje zavzema 70 km² obèine Cerknica. Severni del polja je iz
neprepustnih dolomitov, jugozahodni iz topljivega krednega apnenca, zato je v tem delu veèja
gostota kraških pojavov. Prek Cerkniškega polja poteka pas triasnega dolomita, ki je slabo
prepusten, zato prisili vode, ki pritekajo od vzhoda in jugovzhoda s Križne jame, Blok in
Loške doline ter Javornikov in Snežnika, da ga površinsko preèkajo, zato štejemo polje med
pritoèno-ponorniška. Dno jezera je prekrito s kvartarnimi in holocenskimi naplavinami. Po
dolomitnem severozahodnem delu teèe reka Cerknišèica, ki je na robu polja nasula obsežen
vršaj (Kebe, 2005). Èez obmoèje potekajo v severozahodno-jugovzhodni smeri tektonski
prelomi, najbolj izrazit je idrijski prelom.
Hidrološko se deli polje v povirni, estavelni in ponorni pas. Gladina obèasnega jezera niha
med 548 in 552 m nadmorske višine. V najveèjem obsegu je jezero veliko 27,3 km² oziroma
pokriva 71 odstotkov dna polja (Kranjc, 2002). Vsi pritoki in odtoki razen Cerknišèice so
kraški. Po sredi jezera teèe glavna vodna žila Stržen, ki izvira kot kraški izvir Obrh na
jugovzhodu, dobi pritoke Žerovnišèice in Lipsejnšèice in ponikne v jami Karlovica.
Jezero nastane v deževnih obdobjih, ko sistem ponikev ni veè sposoben požirati velikih
kolièin vode. Stalna ojezeritev se obdrži le pri požiralnikih na severnem delu jezera, ki so na
obrobju zajezeni: Rešetu, Vodonosu in Retju, dolgo èasa pa tudi v estavelah Zadnjega kraja in
Levišè (Kmecl, 2000). Jezero je znamenito po svojem podzemnem vodnem sistemu, ki ga je
prviè poskušal opisati že Valvasor leta 1689. Na površini se kaže v številnih kraških pojavih:
bruhalnikih, estavelah in ponornih jamah (Kmecl, 2003). Vsega skupaj je s širšega ozemlja
Cerkniškega polja znanih okoli 130 jam (Kebe, 2005; Kranjc, 2002; Inventar, 1991, str. 104).
Severozahodni rob polja je ponorni. Vode ponikajo v vrsti ponornih jam v Jamskem zalivu –
najveèje so Mala in Velika Karlovica ter Svinjska jama, od koder teèejo skozi Rakov Škocjan
proti Planinskemu polju. Ponorno obmoèje južno od vasi Dolenje jezero z najveèjimi ponori
Rešeto, Vodonos, Beèki in Retje pa odvaja vode v izvire Ljubljanice. Osrednji del polja
obsega veè estavel, ki – odvisno od vodnih razmer – delujejo bodisi kot izviri bodisi kot
ponori. Edini ne-kraški vodotok na polju je Cerknišèica. Ob nizkem vodnem stanju izginja
najveè vode skozi požiralnike sredi polja, znaèilni talni ponori so Rešeta, Vodonos in Retovje.
Ob višjem vodnem stanju odteka veèina vode na severozahodnem delu polja, kjer sta Velika
in Mala Karlovica (Slovenija-pokrajina in ljudje, 2001, str. 354-356).
Cerkniško jezero ni izjemno le zaradi bogastva kraških pojavov, temveè tudi zaradi
rastlinskega in živalskega sveta. Osrednji del jezera prekriva veliko trstišèe, ki obsega poleti
najdlje zajezerjene dele jezera. Na svojem zunanjem robu je omejeno predvsem z obsegom
košnje in je lahko tudi povsem izsušeno. Obsega obmoèja Tršèanke in Levišèa, obmoèja ob
Strženu in Zadnji kraj. Na jugovzhodnem delu jezera so Dujice, manjše prehodno barje, ki ni
nikoli poplavljeno, vendar je nivo vode tukaj visok preko celega leta in združba ekološko
predstavlja pravo nizko barje. Potencialna vegetacija jezera je verjetno nižinski poplavni
gozd, vendar pa so v osrednjem delu jezera ohranjena le grmièa ob robovih Stržena in
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njegovih pritokov. Grmišèa se nahajajo tudi ob celotnem jezerskem robu, ki jih lahko
obravnavamo kot poseben habitat. Na zahodnem robu jezera je znaèilen oster prehod iz
kraškega polja v jelovo-bukov gozd (Abieti-Fagetum dinaricum) Javornikov, ki sam po sebi
predstavlja krajinsko posebnost.
Cerkniško jezero nudi življenjski prostor izjemno pestremu živalstvu. Na jezeru se redno
zadržuje srnjad, pogosto rjavi medved. Številne so tudi lisice, jazbeci, celo risi in divje maèke,
kune, hermelini, podlasice, vidra, zajci, netopirji, kaèe, obilje žab, ribe, številne vrste horšèev,
metuljev, …
Cerkniško jezero ima tudi velik nacionalni in mednarodni ornitološki pomen. Trstišèa in barja
so eno najpomembnejših gnezdišè vodnih in moèvirskih ptic. Na jezeru je bilo opaženih 230
vrst ptic, na njem potrjeno gnezdi 94 vrst ptic. Cerkniško jezero je takoj za Ljubljanskim
barjem v Sloveniji drugo najpomembnejše gnezdišèe kosca Crex crex, ki je ogrožen v
svetovnem merilu. Za celo vrsto ptic je jezero najpomembnejše ali eno najpomembnejših
gnezdišè v Sloveniji (Kmecl, 2000).
V jamah, izvirih in ponorih so tipska nahajališèa preko šestdesetih podzemeljskih živalskih
vrst (Zavarovana obmoèja narave, Cerkniško jezero, 2007).
2. Hribovito gozdnato zaledje
Okoli Cerkniškega polja se dviga hribovito-planotast svet, ki ga pokrivajo obsežni gozdovi. V
jugozahodni smeri se nad poljem nahaja obsežna gozdnata planota Javorniki; proti
severovzhodu se dviguje vzpetina Slivnica, ki se na severni strani spušèa proti dolini
Cerknišèice. Severni del parka obsega planoti Menišijo in Vidovsko planoto.
Zaledje Cerkniškega polja je oblikovano v karbonatnih kamninah, to je v triasnih in jurskih
dolomitih ter v jurskih in krednih apnencih.
Javorniki
Javorniki so kraška planota, gozdnat, neposeljen hrbet, ki se v dinarski smeri dviga od
Cerkniškega polja. Najvišji vrh je V. Javornik (1269 m n.v). Javornike prekrivajo obsežni
sklenjeni gozdovi. Nenaseljenost in težka dostopnost zaradi drobne površinske razèlenjenosti
sta ovirali izkorišèanje lesnega bogastva in s tem povezano siromašenje gozdne sestave in
biološke odpornosti gozdnih sestojev. Zato so avtohtone gozdne združbe marsikje še dobro
ohranjene. Prevladuje dinarski gozd bukve in jelke (Abieti-Fagetu dinaricum), ki pokriva tri
èetrtine vseh gozdnih površin. Razširjen je v nadmorskih višinah med 700 in 1200 m. Nižje
prehaja v dinarske podgorske bukove gozdove (Hacquetio-Fagetum). Obilica padavin in
visoka zraèna vlaga zelo ugajata drevju, še posebej jelki. Gozd ima poleg gospodarske tudi
varovalno funkcijo, saj šèiti strmo površje pred erozijo prsti. Obsežni gozdovi so zavetišèe
številnih živalskih vrst; razliènih ptic, kaè in drugih plazilcev kot tudi parkljarjev in zveri:
volkov, risov in medvedov. Za izkorišèanje gozdov so že v preteklosti zgradili omrežje
gozdnih cest. Gospodarsko najpomembnejše vrste dreves so jelka, smreka in bukev. Poleg
lovcev so èedalje pogostejši obiskovalci gozdarskih planot pohodniki in kolesarji (Kebe,
2005; Slovenija-pokrajina in ljudje, 2001, str. 334-340).
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Slivnica
Nad Cerkniškim poljem se proti severovzhodu dviga podolgovata vzpetina Slivnica (1114 m).
Njena južna in jugozahodna poboèja so strma in nerazèlenjena, še bolj strma so severna
poboèja proti dolini Cerknišèice, še zlasti Kozje peèi. Slivnica je razgledna gora, pokrita s
pašniki in zato zelo priljubljena toèka za pohodnike, na vrhu je tudi planinska koèa in manjše
smuèišèe (Slovenija-pokrajina in ljudje, 2001, str. 403).
Menišija in Vidovska planota
Severni del parka obsega Menišijo in Vidovsko planoto. Prepletata se planotast in hribovit
svet z zaobljenimi poboèji. Pokrajina je precej razèlenjena in raznolika, zato jo je ponekod
težko razmejiti od sosednjih. Na severovzhodu se Vidovska planota strmo spušèa proti
potokoma Iški in Zali, na jugu proti dolini Cerknišèice. Na zahodu prehaja v Menišijo,
zakrasel gozdnat svet, ki se na zahodu postopoma spušèa v Logaški ravnik. Prevladuje gozd
bukve in jelke ter gozd bukve in gabrovca. Gozd ima gospodarsko vlogo, v dolini Iške tudi
varovalno. V soteski Zale in Iške uspevajo nekatere alpske rastline. Razgibana pokrajina je od
nekdaj pomenila prometno oviro, zato je zelo redko poseljena (Slovenija-pokrajina in ljudje,
2001, 392-401; Strle, 2003 ).
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Karta 5: Notranjski regijski park - pregledna karta
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3.2.2

Naravnogeografske znaèilnosti parka Moravski kras

Moravski Kras je najveèje in najpomembnejše kraško obmoèje na Èeškem. Sestavljajo ga
devonski apnenci. Poznan je v glavnem po podzemnih in površinskih kraških oblikah. Površje
sestavljajo kraški platoji, loèeni od globokih suhih dolin. Kraški platoji se od najvišje toèke na
severu (613 m n.v.) postopoma znižujejo proti Brnu in potoku Øièka, kjer je najnižja toèka
parka 244 m n.v. Od severa proti jugu se vrstijo platoji: Ostrovská plošina, HarbešskoVilémovická plošina, Rudická plošina, Babická plošina, Hádecká plošina. V platoje se
zajedajo do 150 metrov globoki kanjoni, na Moravskem krasu imenovani kot žlebovi; npr.
Pustý in Suchý žleb, Lažánecký žleb.
Moravski kras ima izrazito podolgovato obliko v smeri sever – jug, zato ga lahko delimo na
tri dele:
1. Severni,
2. srednji,
3. južni del.
1. V severnem delu je znamenita globoka kraška dolina Pusti žleb (v severozahodnem delu
parka). V zgornjem delu, v obmoèju ponora Sloupskega potoka je vhod v jami SloupskoŠošùvske in Kulno jeskyn, ki so odprte za javnost. Srednji del sestavlja globok suh kanjon, z
obliko meandrov, kjer se nahaja veè kot 500 vhodov v jame. V spodnjem delu doline je vhod
do jame Amaterska jeskynì. Dolina vzhodneje od Pustega žleba je Suhi žleb.
Èez severni del obmoèja teèe potok Punkva s pritoki, ki je od leta 2004 na seznamu moèvirij,
zavarovanih z Ramsarsko konvencijo. V tem delu je omenjen potok ustvaril najdaljši jamski
sistem na Èeškem. Veè kot 40 kilometrov dolga podzemna povezava jam Amaterska,
Punkevni in Sloupsko-Šošùvska spada med najdaljše jame Srednje Evrope. Za turiste sta
deloma odprti slednji dve, kjer je poleg obiska dna udornice Macocha (Maèeha), organiziran
ogled s èolni poplavljenega dela jame Punkvì. Ostrovsko planoto zaznamujejo številne vrtaèe
in ponori. Planota je intenzivno kmetijsko obdelana, uprava parka uvaja tam ekološko
kmetovanje.
2. V srednjem delu parka se nahaja turistièno zelo priljubljena kraška dolina, JosefovskéKøtinovske udoli, porašèena z ohranjenimi prvotnimi hrastovimi in bukovimi gozdovi. V
dolini izvira Jedovnicky potok, ki je na svoji podzemeljski poti ustvaril veè kot 13 kilometrov
dolgi jamski sistem Rudnické Propadaní-Byèí. Dolina Køtinske udoli predstavlja mejo med
srednjim in južnim delom parka. Kraški pojavi so vezani na površinski in podzemni del
Køtinskega potoka.
3. V južnem delu zavarovanega obmoèja pa je še ena atraktivna jama, 1,7 kilometrov dolga
Ochozska jama. To so samo najbolj znamenite jame, vsega skupaj pa jih je na Moravskem
Krasu, katerega obseg zavarovanega obmoèja predstavlja 92 kvadratnih kilometrov, najdenih
okoli 1.100 (Chránìná krajinná oblast Moravský kras, 2007). Udoli Øièky (dolina Rièki) leži
na platoju, pod katero je reka Øièka oblikovala številne jame. Dolina je geomorfološko
dragoceno kraško ozemlje v južnem delu Moravskega krasa, z jamami in znanimi
arheološkimi lokalitetami.
Skoraj 60 odstotkov ozemlja pokriva gozd. Celoten park ima dokaj dobro ohranjeno
avtohtono vegetacijo in tvori skupaj s sosednjo planoto, imenovano Drahansko pahorkatino
eno od obmoèij z najbolj èistim ozraèjem na Èeškem. Prisotne so zanimive toploljubne
rastlinske združbe s hrastom cerom in redke rastlinske vrste. Mestoma rastejo nekatere gorske
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rastline in endemiène rastline, ki imajo na Moravskem krasu edino rastišèe na Èeškem.
Obmoèje je tudi prebivališèe veliko vrst žuželk, posebnost so tudi netopirji, na Moravskem
krasu živi kar 18 razliènih vrst (Rubin, 2003, str. 138-142).
3.2.3 Primerjalna analiza naravnogeografskih znaèilnosti Notranjskega parka in
parka Moravski kras
Preglednica 5: Primerjava naravnogeografskih znaèilnosti Notranjskega parka in parka
Moravski kras

SPECIFIÈNE
ZNAÈILNOSTI
POKRAJINE
GEOLOŠKA
PODLAGA
GEOMORFOLO
GIJA

PODNEBJE
HIDROLOGIJA

PRSTI
KRAŠKI
POJAVI

NOTRANJSKI PARK

-triasni dolomiti, jurski in
kredni apnenci
-velika razèlenjenost terena;
-kraško polje, reène doline,
kraške planote,
-velika reliefna amplituda
(700 m)
-zmerno celinsko
-redka reèna mreža
vodotokov
-podzemni odtok
-kratki tokovi
-presihajoèe jezero –
mokrišèe
-podzemna mokrišèa
-rjava pokarbonatna tla,
rendzina
-pogosti površinski in
podzemni kraški pojavi,
ponori, estavele, jame

GOZDNATOST

-velika gozdnatost;
-prevlada jelovobukovih gozdov

RASTLINSTVO
IN ŽIVALSTVO

-endemiène rastlinske in
živalske vrste
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PARK
MORAVSKI PARK

-devonski apnenci

OCENA
PODOBNO
STI/RAZLI
K
P +++
R- - ++

-velika razèlenjenost terena;
-uravnave – platoji, globoke
doline z ostrimi in strmimi
poboèji;
-reliefna amplituda
(350 m)
-Celinsko

+++
+

-redka reèna mreža
vodotokov
-podzemni tokovi
-kratki tokovi
-odsotnost veèjih vodnih
površin
-podzemna mokrišèa
-rendzina

+++

-pogosti površinski in
podzemni kraški pojavi,
pogoste vrtaèe v gozdovih
na obrobjih poljedelskih
površin, suhe doline
-velika gozdnatost
-velika zastopanost
bukovo-hrastovih, bukovih
gozdov
-endemiène rastlinske in
živalske vrste

++

+
++

++
+
++
++

++

++
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Notranjski park in park Moravski kras najbolj povezuje tip reliefa, ki je kraški. Relief je
razgiban, v Notranjskem parku so veèje reliefne amplitude, na Moravskem krasu pa
razgibanost tvorijo v platoje vrezane ozke suhe doline. Oba parka ležita na karbonatni matièni
podlagi, ki omogoèa oblikovanje številnih kraških pojavov. Oba parka imata celinsko
podnebje, z razliko v prejetju padavin, saj jih pade na obmoèju Notranjskega parka dvakrat
veè kot na Moravskem krasu. Fiziènogeografske podobnosti so tudi v hidrologiji, saj so v
obeh parkih zaradi kraškega terena redka reèna mreža, podzemni vodni odtok in kratki
vodotoki. Edina razlika je, da Moravski kras nima tako velike vodne površine kot je
Cerkniško jezero. Oba parka imata veliko gozda (nad 60odstotkov površine). V Notranjskem
parku z bukvijo tvori združbo jelka, na Moravskem krasu pa veèinoma hrast. Za oba parka
velja velika biotska raznovrstnost, z redkimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. V obeh parkih
se nahajajo podzemna mokrišèa, v Notranjskem parku tudi presihajoèe jezero.
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Karta 6: Moravski kras - pregledna karta

29

Notranjski regijski park in regijski park Moravski kras – primerjalna analiza

3.3

Družbenogeografske znaèilnosti parkov

3.3.1 Družbenogeografske znaèilnosti Notranjskega parka
3.3.1.1 Raba prostora
Že nadpovpreèno gosta poselitev celotnega Cerkniškega polja in redko poseljenega zaledja
dokazuje, da so na majhnem obmoèju Cerkniškega polja skoncentrirane številne dejavnosti.
Ob gosti poselitvi na obrobju polja so tu še kmetijstvo, industrija, obrt, promet in turizem.
Èeprav so obmoèja poselitve in industrije izloèena iz parka, ne moremo mimo njih, saj te
aktivnosti moèno vplivajo na dogajanje in stanje okolja v parku.
Vršaj Cerknišèice je zaznamoval dogajanje na celotnem Cerkniškem jezeru , saj gre za najbolj
kakovostna zemljišèa na celotnem obmoèju parka. Družbenogeografske znaèilnosti
Cerkinškega polja kažejo, da je v zadnjih nekaj desetletjih prišlo do bistvenih sprememb. Z
gradnjo novih industrijskih in stanovanjskih objektov ter veèjo intenzifikacijo prostora, še
zlasti na vršaju Cerknišèice, je koncentrirano najveèje toèkovno, linijsko in površinsko
obremenjevanje okolja (Smrekar, 2002, str. 274).
Poselitev
Obèina Cerknica je zelo neenakomerno poseljena. V 65 naseljih živi 10.829 prebivalcev.
Naselja in prebivalstvo so skoncentrirana na vršaju Cerknišèice, z najveèjim naseljem
Cerknica (3500 prebivalcev), ki leži na severnem robu polja. Tudi ostala veèja naselja so
razporejena na obrobju polja, vzdolž nepoplavnega sveta pod vzpetino Slivnica ter ob glavni
prometni osi proti avtocesti (Uncu) ter proti Loški dolini. Cerkniško polje je s 128
prebivalci/km² nadpovpreèno poseljeno. Hribovito in gozdnato zaledje polja, Menišija in
Vidovski hribi, je redko poseljeno z manjšimi vasicami in zaselki, ki jih zaznamuje proces
depopulacije. Južni del parka, obmoèje Javornikov, je neposeljen.
Kmetijstvo
Najboljša kmetijska zemljišèa so na prodnem vršaju Cerknišèice. Kmetijski del je omejen na
ozek pas polja izven poplavnega sveta na severovzhodnem obrobju jezera. Približno 40
odstotkov površine polja pokrivajo kmetijska zemljišèa. Delež njiv se v zadnjih letih
zmanjšuje na raèun zatravljenih površin. Kmetovanje je vse bolj ekstenzivno, kmetijska
zemljišèa se zatravljajo ali opušèajo, zlasti v hribovitem zaledju polja, kjer so slabše kvalitete
in omejeni pogoji za kmetovanje. Prevladuje živinoreja, govedoreja. Samo s kmetijstvom se
zaradi premajhnega dohodka ukvarja zelo malo prebivalcev.
Košnja oziroma gojenje travnikov je veèinoma ekstenzivno, kar je ugodno z vidika travniških
vrst ptic, vendar tudi spreminjanje režima košnje slabo vpliva na gnezdenje ptic na jezeru. Z
vidika regijskega parka ima kmetijstvo velik pomen za vzdrževanje kulturne krajine, saj
prispeva h krajinski pestrosti obmoèja.
V severnem delu je nekaj pašništva, v bližini naselij pa veè obdelanih njivskih površin.
Èlovekovi posegi ponekod povzroèajo negativne uèinke, npr. èezmerno gnojenje tako z
organskimi kot tudi z mineralnimi gnojili in èezmerno pašo z živino. V agrarnih naseljih so
problematiène tudi živinske odplake.
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Zaradi gozdnega bogastva na obmoèju parka ima gospodarsko izkorišèanje gozdov že dolgo
tradicijo. Domaèini so že v preteklosti prodajali les. Na vodotokih so ostale številne opušèene
žage. Obmoèje je še vedno pomembno zaradi velikih lesnih zalog in proizvodnje lesa v
Javornikih, Menišiji in v dolini Iške. Poleg gospodarske ima gozd tudi pomembne ekološke
(varovalna, hidrološka, biotopska) in socialne funkcije (uène poti, raziskovanje) (Smrekar,
2002, str. 269-271; Regijski park Snežnik-izhodišèa, str. 59).
Industrija
Na Cerkniškem polju je tradicionalno razvita lesna industrija z veè kot petdesetletno tradicijo.
Ob družbenih spremembah v 90.letih in krizi lesne industrije so se obdržali le najbolj uspešni
obrati. Najveèje podjetje je Brest Pohištvo v Cerknici s 380 zaposlenimi. Pri proizvodnji
pohištva uporabljajo premaze, lake in lepila, ki pa zaradi modernizacije proizvodnje vse manj
ogrožajo okolje. Zaradi dolge prisotnosti v bližini Cerkniškega jezera se zavedajo svoje
odgovornosti za skrb za okolje (Brest Pohištvo, 2007). Ostala industrija je skoncentrirana v
poslovni coni Podskrajnik, oddaljena 1 km od Cerknice. V coni na 27 hektarjih deluje okoli
54 podjetij. Poleg obstojeèe je zgrajena nova cona na površini 13,8 hektarjev, predvidena je še
širitev za 25,9 hektarjev. Obstojeèa poslovna cona je komunalno, prometno in tehnièno
neurejena, kar daje vtis o slabi urejenosti parka. Poslovna cona, se nahaja izven varstvenih
pasov na obmoèju obèine Cerknica. Kompleks leži v zavarovanem obmoèju Notranjskega
regijskega parka, vendar je sama cona izkljuèena iz njega (Izgradnja poslovne cone…, 2005).
Razen veèje proizvodnje elektromotorjev Ydria Motors (460 zaposlenih) in kovinskega
podjetja TTN (Poslovni imenik, 2007) so v poslovni coni manjša podjetja, z moderno
proizvodnjo v praviloma tehnološko zaprtih sistemih, ki imajo urejeno tudi preèišèevanje, še
preden voda odteèe po javnem kanalizacijskem sistemu do centralne èistilne naprave. Z vidika
obremenjevanja Cerkniškega jezera so industrijski obrati ugodno locirani, saj so veèji
onesnaževalci ob spodnjem delu Cerkniškega jezera ter so prikljuèeni na kanalizacijski
sistem, ki se konèuje z mehansko biološko èistilno napravo. Leta 1997 so industrijske
odpadne vode, ki so se zlivale v javno kanalizacijo, obsegale 36.999 m³ (Smrekar, 2002).
V obèini Cerknica je delež ljudi, zaposlenih v industrijskih dejavnostih nad slovenskim
povpreèjem, delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih pa podpovpreèen (SURS, 2007).
Promet
Glavni prometni tokovi potekajo po severovzhodnem obrobju Cerkniškega polja. Na obmoèju
obèine je le ena petina državnih cest. Samo 20 km je regionalnih cest prvega reda. Cesta
povezuje avtocesto od Unca preko Cerknice z Blokami in Loško dolino. Ceste so veèinoma
obèinske (277 km) (SURS, 2007).
Najveè prometa poteka med Podskrajnikom in Cerknico. Ostale ceste so lokalne in manj
prometne. Motorni promet kot linijski obremenjevalec pripomore k onesnaženosti okolja,
zlasti tal in vode. Ob deževju prihaja do izpiranja cestišè (Smrekar, 2002, str. 268). Na robu
Cerkniškega jezera je vzletišèe za jadralna letala, ki lahko motijo nekatere živalske vrste.
Na obmoèju parka ni posebnih omejitev prometa na varovanih obmoèjih. V Dolenjem jezeru
na vstopu na Cerkniško jezero se gradi veèji parkirni prostor za avtobuse in osebne
avtomobile, s èimer naj bi se omejila samovoljna vožnja po Cerkniškem jezeru. Rakov
Škocjan se je zaenkrat uspešno ubranil asfaltiranja ceste, ki vodi èez osrednji del rezervata.
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Turizem in rekreacija
Turizem je na obmoèju obèine kljub naravnim potencialom slabo razvit in precej neurejen.
Turistiène aktivnosti se koncentrirajo le na nekaj atraktivnih, površinsko manjših obmoèjih na
Cerkniškem polju. Najbolj turistièno obremenjeno in številno obiskano je obmoèje
Cerkniškega jezera južno od naselja Dolenje jezero, zlasti neposredna okolica jezera. Vodni
športi (vožnja s kanuji, jadranje, plavanje) se odvijajo predvsem okoli Vodonosa. Okoli jezera
se pojavljajo divje kampiranje, vožnja z motorji in prelet z motornimi zmaji. Pozimi so
številni drsalci, v poletnem èasu pa kopalci, sprehajalci in kolesarji. Okoliške vzpetine
ponujajo planinarjenje, jadralno padalstvo; obsežni gozdovi lov; Iška in Zala sprehode,
številne kraške jame okoli jezera in v Rakovem Škocjanu jamarstvo. Za reden turistièni obisk
je odprta le Križna jama. Nekaj turistiènih delavcev sodeluje v obliki skupne turistiène
promocije; to so tri turistièno-izletniške kmetije, Muzej Cerkniškega jezera z maketo jezera,
gostišèe na Slivnici ter Križna jama.
V Cerknici deluje turistièno informacijski center, ki nudi informacije o turistièni ponudbi
obèine. Razen ponudbe v okolici jezera, so turistièni ponudniki na Vidovski planoti, kjer je
ena turistièna kmetija, v Rakovem Škocjanu pa sta hotel ter Center šolskih in obšolskih
dejavnosti.
Najbolj so turistièno obiskani Cerkniško jezero, Križna jama, Rakov Škocjan z Zelškimi
jamami in Slivnica. Za turiste je dostopna Križna jama, po dogovoru z jamarskimi društvi tudi
Karlovica, Zelške jame in druge jame. Križno jamo zadnja desetletja v suhem delu obišèe
med 2000 in 4000 obiskovalcev letno; v vodnem pa med 300 in 1000, kar je tudi omejitev.
Ciljne skupine suhega dela so šolske skupine (dijaki, osnovnošolci) iz Slovenije in tujine,
sledijo skupine odraslih (Kržiè, 2007).
Znotraj parka je slabo razvita turistièna infrastruktura. Obstaja samo en hotel v Rakovem
Škocjanu. Vseh apartmajev in ostalih prenoèišè s precej majhno kapaciteto je šest. Urejenega
kampa na obmoèju parka ni. V celi obèini je le 24 stalnih ležišè, sezonsko skupaj 42 (SURS,
2007). Glede na druge oblike turizma je veliko poèitniških hiš.
Precej aktivna so turistièna društva; TD Notranjska Cerknica, TD Rakek in TD Menišija. V
celi obèini deluje tudi nekaj jamarskih društev, ki samostojno promovirajo svojo dejavnost.
Zanimiv primer turistièno izobraževalne ponudbe na obmoèju Cerkniškega jezera je Muzej
jezerski hram, ki ima vlogo interpretacijskega centra Cerkniškega jezera. V muzeju je na
ogled »živa« maketa Cerkniškega jezera, ki z zanimivimi efekti predstavlja vodni sistem
jezer. Poleg tega sta na ogled multivizija, ki predstavlja jezero v štirih letnih èasih in
etnološka zbirka. Letno obišèe maketo od 8.000 do 10.000 obiskovalcev. Lastniki se
povezujejo s številnimi strokovnjaki iz Slovenije in tujine; z nekaterimi turistiènimi ponudniki
v okolici jezera; vkljuèujejo se v mednarodne projekte (èezmejni program Interreg III,
Alplakes,…); organizirajo delavnice (Kebe, 2007; Muzej Jezerski hram, 2007).
V letu 2007 je obèina Cerknica v sodelovanju s turistiènimi delavci, društvi in podjetji
oblikovala osnutek Strategija razvoja turizma obèine Cerknica.V dokumentu so opredeljeni
partnerji pri izdelavi strategije, skupni cilji ter skupni projekti za razvoj turizma (Strategija,
2007). Obèina Cerknica se s turistiènimi programi vkljuèuje tudi v èezmejno sodelovanje s
Hrvaško (èezmejni projekt A21-TURIN).
Komunalna oskrba
V parku je odvajanje in èišèenje sanitarnih odpadnih voda slabo urejeno. V Cerknici sicer
deluje kanalizacijsko omrežje za veèji del odplak, tako je malo manj kot polovica
gospodinjstev na Cerkniškem polju prikljuèenih na urejen kanalizacijski sistem s konèno
èistilno napravo v Dolenji vasi, z mehansko-biološkim naèinom èišèenja. Problematièna so
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èrna odlagališèa odpadkov, ki se nahajajo tudi v bližini zavarovanih obmoèij. Urejen je
komunalni odvoz odpadkov na urejeno deponijo odpadkov na Rakeku, ki je dovolj
odmaknjena od naravnih vrednot. Na splošno je obstojeèa kanalizacija v slabem stanju in je ni
mogoèe vkljuèevati v sisteme za zbiranje in odvod odpadnih vod. Razen Cerknice in Rakeka
imajo naselja individualne greznice (Regijski park Snežnik-izhodišèa, 1999, str. 66).
Kakovost vode v jezeru in njegovih pritokih
Nekateri vodotoki v parku so precej obremenjeni s hranili. Jezero napajajo številni pritoki,
med katerimi so najpomembnejši Cerknišèica, Martinjšèica, Žerovnišèica, Lipsejnšèica in
Obrh. Nekateri od teh pritokov, in Stržen neposredno pred Karlovico so ob nizkem vodostaju
zelo onesnaženi. S hranili so obremenjeni celo izviri kraških pritokov, kar pomeni, da
onesnaženje prihaja tudi po podzemnih poteh. V okviru spremljanja kakovosti vode so bile
ugotovljene visoke koncentracije fosforja in dušika. Najbolj obremenjeni sta Cerknišèica in
Martinjšèica, zaradi urbanega in industrijskega zaledja. Problem predstavlja kopièenje
predvsem težkih kovin iz industrijskih obratov v širšem in ožjem prispevnem obmoèju. Stanje
je nekoliko boljše na samem jezeru in kraških pritokih, èeprav so tudi kraški izviri že
obremenjeni s hranili. Poplavljeno jezero deluje kot naraven èistilni sistem, ki sproti porablja
hranila in zadržuje strupene snovi. Obremenjenost voda presega samoèistilno sposobnost
vodnih teles v sušnem obdobju, ko ostane voda le še v Strženu in pritokih (Gaberšèik, 2002;
Poroèilo, 2006).
3.3.2 Ogroženost parka
Strnjena naselja in industrija so toèkovni obremenjevalci voda, kar pomeni, da jih je lažje
nadzorovati in težiti k njihovemu èišèenju. Za kmetijstvo velja to le deloma, torej za tisti del
obremenjevanja z odplakami, ki pronicajo neposredno v tla na sami kmetiji, linijski
obremenjevalec okolja je promet.
Na prvi pogled je Cerkniško jezero relativno dobro ohranjeno. Vendar pa se jezero v zadnjih
desetletjih izsušuje. Zmanjšalo se je tudi število sklenjenih ojezeritev, kar je verjetno tudi
posledica kritiènih regulacijskih posegov. V okviru megalomanskega naèrta stalne ojezeritve
sta bila v letih 1968 in 1969 zabetonirana vhoda v Malo in Veliko Karlovico ter izvrtan
dodatni umetni rov, v letu 1971 pa je bil zazidan še požiralnik v Nartih. Kasneje so prebivalci
prepreke delno porušili. Ni jasno ali se jezero izsušuje zaradi periodiènih naravnih (npr.
klimatskih) sprememb ali zaradi èlovekovih posegov. Na hitrejše odtekanje so vplivale
obsežne regulacije, ki na jezeru potekajo že stoletja. V ravne kanale so tako spremenjeni
Žerovnišèica, Martinjšèica, Lipsejnšèica, Strženovi meandri, v letu 1988 tudi Cerknišèica v
Jamskem zalivu. Na gnezdišèa negativno vplivajo lov, slabo urejen turizem, èolnarjenje,
druge vodne aktivnosti, (npr. na Levišèih) (Kmecl, 2000; Smrekar, 2002, str. 274).
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3.3.3 Družbenogeografske znaèilnosti Moravskega krasa
3.3.3.1 Raba prostora
Poselitev
Moravski kras je zelo gosto poseljen. Na površini 94 km² se nahaja 23 obèin z 200 - 1200
prebivalci. Veèja mesta Blansko, Adamov, Brno ležijo tesno na meji parka. Poselitev je
koncentrirana na obrobju ravnih površin. Okoli strnjenih delov naselij je precej razpršena
poselitev. Ta problem se rešuje z usmeritvami v prostorskih planih, ki jih ima veèina obèin.
Poleg strnjene stalne poselitve je množica sekundarnih bivališè. Obmoèja parka blizu mest
množièno uporabljajo rekreativci iz bližnjih mest, sezonsko se pojavlja pritisk turistov
(Rozbory, 2006).
Kmetijstvo
Moravski kras je razmeroma intenzivno kmetijsko izkorišèen. Prevladujejo poljedelske
površine (do 80 odstotkov). Kraško obmoèje je prekrito in zravnano s sedimenti, na katerih je
nastala globoka rodovitna podlaga. Obdelovanje zemlje ovirajo številne vrtaèe. K najstarejšim
kmetijskim posegom spada unièevanje vrtaè. Za poveèanje kmetijskih površin so zasipavali
glavne plitve vrtaèe. Glavne kmetijske kulture so ozimna pšenica, jeèmen, oljna repica in
krmne rastline. V živinoreji prevladuje pridelava mleka, govejega in svinjskega mesa,
ovèjereja in kozjereja (Rozbory, 2006; Moravský kras : Interaktivní, 2006 ).
Gozd pokriva 60 odstotkov površine parka. Najveèji del ima v lastništvu kmetijska in
gozdarska univerza iz Brna, ki ima na Moravskem krasu svoje lesno-predelovalno podjetje.
Del je v državni lasti, manjši del v lasti obèin in privatni lasti.
Industrija
Najveèji centri industrijske proizvodnje se nahajajo izven meja parka. Veèji centri so Brno,
Blansko, Adamov, Boskovice in Rajec-Jastrebi, kamor migrirajo na delo prebivalci iz
obmoèja parka. Znotraj meja parka se nahaja samo ena tovarna. Industrijska proizvodnja,
predvsem strojna, livarska, pohištvena, idr. ter eksploatacija mineralnih surovin negativno
vplivata na naravo z emisijami plinov, SO2, prašnimi delci, aerosolom, težkimi kovinami.
Stanje se je na raèun zmanjšane proizvodnje zadnjih 20 letih zelo opazno izboljšalo. Najveè
emisij povzroèata strojna industrija v Blanskem in livarna v Adamovem, ki ju kontrolirajo z
monitoringom. Kljub težki industriji v bližini ima sedaj Moravski kras zelo èisto ozraèje.
Na ozemlju parka deluje veè kamnolomov (Rozbory, 2006).
Komunalna oskrba
Komunalni odpad z obmoèja parka se odvaža na zbirna mesta izven parka. Za ostali drugi
odpad so urejena zbirna mesta, stara odlagališèa na obmoèju parka pa so v fazi rekultivacije.
Nekatere obèine imajo lastne èistilne naprave (6 obèin), v drugih obèinah so odpadne vode
speljane do najbližjih èistilnih naprav.
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Kraške vode se izkorišèajo tudi kot vir pitne vode (Rudice, Skalny mlin). Za bližnjo
prihodnost je naèrtovana dogradnja mreže èistilnih naprav in upravljanje kmetovanja
Kakovost vode v vodotokih
Vodni tokovi, ki pritekajo na kraško površje na Moravskem krasu preèkajo naselja in nato v
ponorih izginjajo pod površje. Kljub èistilnim napravam odteèe nekaj onesnažene vode brez
predhodnega èišèenja v vodotoke in jame. Komunalne vode vsebujejo poveèano kolièino
fosfatov, vzrok so predvsem pralna sredstva. Z njivskih površin se v podzemlje izpira veliko
dušika in klorida, dokazano veèja kot z gozdnih površin. Kraški izviri niso onesnaženi, zato
nekateri ustrezajo kot vir pitne vode (Moravský kras : Interaktivní, 2006).
Promet
Na ozemlju parka ni nobene ceste ali avtoceste prve kategorije. Ozemlje preèka nekaj cest
druge in tretje kategorije, katere pa so obremenjene celo leto. V turistièni sezoni so zelo
obremenjene slepe poti do Skalnega mlina in k parkirnemu mestu pri Macochi. Do nekaterih
naravnih znamenitosti je javni dostop za motorna vozila prepovedan (izviri Punkve).
V parku so urejene ceste in dostopi tudi za invalide na vozièkih.
Parkirni prostori so pred vsemi turistiènimi jamami. Do dveh jam je dostop z avtomobilom
prepovedan, vendar je zelo dobro organiziran prevoz z ekološkim vlakcem, do prepada
Macoche je speljana vzpenjaèa.
Vstopnice za jame je možno kupiti pred vsako jamo ali v osrednji informacijski službi Skalni
mlyn. Zaradi velikega obiska jam, je vstopnice potrebno rezervirati.
Na celem ozemlju narodnih naravnih rezervatov je prepovedano kolesariti izven cest in na
posameznih drugih zavarovanih lokacijah.
Na obmoèju naravnih in kulturnih vrednot parka ni dovoljeno:
Poškodovati in onesnaževati naravo, poškodovati površinske in podzemne kraške pojave,
hoditi izven oznaèenih cest in tras, voziti z motornimi vozili izven javnih cest, unièevati
cvetje, živali, lesne rastline, taboriti in kuriti ter vstopati do nedostopnih jam (Moravský kras
– turistický, 2007).
Turizem in rekreacija
Ozemlje parka je z vidika rekreacije in turistiènih tokov zelo izpostavljeno. Koncentracija
obiskovalcev v atraktivnih delih parka je posebno v poletnih mesecih visoka, del Punkevne
jame in udornice Macoche spada med najbolj obiskovane znamenitosti v Èeški Republiki.
Obisk je nekajurni do enodnevni. Poèitniške hiše so znaèilne za južni del, koèe pa so
razpršene po celem parku. Na obrobju parka je lociranih kar nekaj taborov in kampov. Med
športnimi aktivnostmi je najbolj razširjeno pohodništvo, kolesarjenje in plezanje. Najveèja
koncentracija ljudi je okoli turistièno dostopnih jam, dolini Josefovske udoli in Øièky, slednja
zaradi bližine mesta Brna (Rozbory, 2006). Èeprav gre za zelo moèno obiskovano turistièno
obmoèje z dobro turistièno infrastrukturo (ceste, kolesarske poti, èolni in vzpenjaèa), je veèji
del parka dobro zašèiten, o èemer prièa tudi dejstvo, da so le glavne turistiène postojanke (na
primer vhodi za javnost odprtih jam) ter lokalne ceste dostopne z avtom, ostali deli pa samo
peš ali s kolesom (Chránìná krajinná oblast Moravský kras, 2007).
Jame in ostali kraški pojavi so glavni magnet za turiste. Turistiène jame, odprte za
obiskovalce so štiri. Najbolj obiskana je jama Punkevne jeskynì, ki ima urejeno plovbo po
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podzemni reki Punkvi in ogled dna udornice Macoche. Kateøinska jeskynì ima najveèjo
dostopno dvorano, jama Balcarka je zanimiva zaradi zelo barvite kapnike. Sloupsko-Šošùvske
jeskynì je znana po dolgih hodnikih in globokem breznu. Za speleoterapijo je urejena
Cezarska jeskynì (Rubin, 2003, str. 140).
Obmoèje je zelo dobro opremljeno s turistièno infrastrukturo. Znotraj parka in v bližnjem
mestu Blansko so 4 veliki hoteli s skupno 530 posteljami ter 15 manjših hotelov. V parku in
bližnji okolici je 12 apartmajev ter nekaj privatnih sob, 2 avtokampa, 1 kamp, nekaj koè, 2
rekreacijska centra (Moravský kras – turistický, 2007).
3.3.4 Ogroženost parka
Negativni vpliv na park imajo industrijski objekti z izpusti emisij in izkorišèanje mineralnih
surovin. Velik problem predstavlja kmetovanje, ki z umetnimi gnojili na kraških tleh
onesnažuje vodotoke in s spiranjem v podzemlje onesnažuje podtalnico. Analize so pokazale,
da se iz poljedelskih površin izpira v jame veliko veè klorida in dušika kot pod gozdnimi
površinami. V primerih, kjer je kanalizacija speljana v vodotoke, imajo vode povišano
vsebnost fosfatov in bakterij. Komunalne vode so onesnažile kar nekaj jam, ki ležijo blizu pod
površjem, še posebej tiste, ki nimajo lastnih èistilnih naprav. Vodotoke onesnažujejo odpadne
vode iz gospodinjstev. V nekaterih izvirih se spreminja režim toplote vode (Moravský kras :
Interaktivní, 2006). Probleme povzroèajo nelegalna odlagališèa odpadkov, odpadki
obiskovalcev ter skladišèe težkih kovin in naftnih derivatov ki je na obmoèju parka. Ponekod
so vode v bližini cest onesnažene s solmi, fluoridi in fosfati. Negativni vpliv turizma se kaže v
koncentraciji ljudi, odpadkih, unièevanju oznak, nedovoljenem vstopu do zaprtih jam,
kurjenju ognja, eroziji na poteh, vožnji z motornimi kolesi, poškodbah na vegetaciji, ptièjih
gnezdišèih ipd (Rozbory, 2006).
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3.3.5 Primerjalna analiza družbenogeografskih znaèilnosti obmoèij Notranjskega
parka in parka Moravski kras
Preglednica 6: Primerjava Notranjskega parka in parka Moravski kras po dejavnostih

DEJAVNOSTI

POSELITEV

KMETIJSTVO

GOZDARSTVO
INDUSTRIJA

PROMET

TURIZEM

VRSTE

TURISTIÈNA
INFRASTRUKT
URA

PARK
MORAVSKI KRAS

NRP

-koncentracija v osrednjem
delu (Cerkniško polje)
-redko poseljeno obrobje
-razpršeno poseljeno zaledje
-ekstenzivno kmetijstvo
-manj rodovitna prst
-naravno zatravljanje
-majhne površine s
poljedelskimi površinami
-veè kot 50 odstotkov parka
gozd, izkorišèanje lesa
-lesna, kovinska, elektro, koncentracija blizu
zavarovanih obmoèij
-odplake
-tradicija
-prometni tokovi ACCerknica-Dolenjska, linijska
obremenitev;
-ni omejitve dostopa do
varovanih obmoèij
-slabo razvit
-koncentracija na C. jezeru,
drugod manj
-znotraj varstvenih obmoèij
-kolesarjenje, vodni športi,
zmajarstvo, jadralno
padalstvo
-jamarstvo,1 turistièna jama,
-lov, ribolov;
-veliko poèitniških hiš
-rekreacija
-turistiène kmetije, privatne
sobe,
-majhna kapaciteta
-kolesarske, pohodne,
konjeniške poti
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-gosta poseljenost na
obrobju
-redko poseljena notranjost
parka
-razpršenost
-intenzivno kmetijstvo
-rodovitna prst
-naèrtno zatravljanje
-velike površine s
poljedelskimi površinami
-veè kot 50odstotkov parka
gozd, izkorišèanje gozda
strojna, livarska,
pohištvena
-izven parka;
-emisije
-tradicija
-prometni tokovi preèkajo
park

Ocena
podobn
osti/
razlik
P +++
R- - ++++
---+++
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+
+
+
+-

-omejitev dostopa do
varovanih obmoèij
-dobro razvit
-enakomerno

--

- zunaj varstvenih obmoèij
-kolesarjenje, pohodne poti

++

-jamarstvo, 4 turistiène
jame, plezanje,
-lov, ribolov
-veliko poèitniških hiš
-rekreacija
-hoteli, kampi, apartmaji

++-

-velika kapaciteta
-kolesarske, pohodne poti

-+-

--

++
+++
++
+-
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GLAVNI
NEGATIVNI
VPLIVI V
POKRAJINI

-industrija (odplake)
-izkorišèanje mineralnih
surovin
-ekstenzivno kmetijstvo
-promet linijsko
-koncentracija poselitve
-èrna odlagališèa odpadkov
-komunalna neurejenost

-industrija (emisije)
-izkorišèanje mineralnih
surovin veliko
-intenzivno kmetijstvo
-promet
-poselitev razpršena
-èrna odlagališèa
-komunalna neurejenost

+++
+
--+
++
+
++
+

Notranjski regijski park in park Moravski kras sta si podobna tudi po nekaterih
družbenogeografskih kazalcih. Obe obmoèji imata tradicionalno razvito industrijo, ki je sedaj
zaradi zmanjšanega pomena v procesu prestrukturiranja. V obeh parkih je veliko kmetijskih
zemljišè, vendar gre na Moravskem krasu za intenzivno kmetovanje na rodovitnih površinah,
na manj rodovitnih površinah v Notranjskem parku je kmetovanje ekstenzivno. V obeh parkih
ima velik pomen gozdarstvo, z razliko v lastništvu gozdnih zemljišè. Moravski kras je v
primerjavi z Notranjskim parkom zelo gosto naseljen. Leži bližje regionalnemu centru, zato
ima tudi boljšo gospodarsko sliko in infrastrukturno omrežje ter veè storitvenih dejavnosti
kakor park v obèini Cerknica. Obema parkoma se veèji prometni tokovi izogibajo. V obeh
parkih so prisotne skoraj enake vrste turizma in veliko potencialov zanj, vendar je turizem na
obmoèju Notranjskega parka v primerjavi z Moravskim krasom zelo slabo razvit. Število
ponudnikov in turistiènih sob je majhno. V obeh parkih je pa veliko poèitniških hiš.
Glede na onesnaževalce, oba parka najbolj ogroža industrijska dejavnost, v manjši meri
odpadki ter promet.
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4 VAROVANJE NARAVE – PRIMERJALNA ANALIZA MED
PARKOMA
4.1

Varstvena obmoèja v parkih

4.1.1 Varstvena obmoèja Notranjskega parka
V parku so naslednja varstvena obmoèja:
 obmoèje travišè in mokrišè, ki obsega podroèje Cerkniškega jezera;
 obmoèje strnjenih gozdov, ki zajema dva strnjena kompleksa gozdov: osrednji del
Javornikov in Menišijo.
4.1.1.1 Naravni rezervati
Na obmoèju Notranjskega parka je pet naravnih rezervatov, ki so vsi prostorsko vezani na
Cerkniško jezero. Vsi naravni rezervati so bili z aktom o zavarovanju zavarovani leta 2002.
»Naravni rezervat je obmoèje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali
znaèilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali obmoèje, pomembno za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem èloveka v naravi tudi vzdržuje« (ZON,
2004).
Zadnji kraj je zaliv Cerkniškega jezera, ki je skoraj stalno zalit z vodo. V zalivu so številni
požiralniki, kraški izviri in estavele; pomemben je kot gnezdišèe vodnih ptièev (Inventar, 1991
str. 756)
Dujice so obmoèje na jugovzhodnem robu Cerkniškega jezera z moèvirnimi travniki in nizkim
barjem. So botanièna, zoološka in geomorfološka površinska naravna vrednota
(Naravovarstvene smernice, 2003, str. 65).
Osredki so v osrednjem delu Cerkiškega polja, redno poplavljeni, poleg Levišè, Dujic in
Zadnjega kraja ornitološko najpomembnejši del Cerkniškega polja. Gre za trstišèa z
moèvirnimi travniki. To so najpomembnejša gnezdišèa vodnih ptic ter ptic ekstenzivnih
travnikov (Naravovarstvene smernice, 2003, str. 66)
Levišèa so obmoèje poraslo s trstom in zato zanimivo z vegetacijskega in favnistiènega
stališèa. So pomembno gnezdišèe (Naravovarstvene smernice, 2003, str. 70).
Vranja jama na robu Zadnjega kraja se po dežju spremeni v bruhalnik. Je prezimovališèe žab
sekulj. Jama je geomorfološka podzemeljska, hidrološka, zoološka naravna vrednota
(Naravovarstvene smernice, 2003, str. 67).
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4.1.1.2 Naravni spomeniki
Znotraj obmoèja Notranjskega regijskega parka ležijo štirje naravni spomeniki. Rakov
Škocjan je bil kot kategorija krajinski park zavarovan že leta 1949. Ostali naravni spomeniki
so bili z aktom o zavarovanju zavarovani leta 2002. »Naravni spomenik je obmoèje, ki
vsebuje eno ali veè naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali
so redek primer naravne vrednote.« (ZON, 2004). Trije od spodaj navedenih spomenikov
ležijo v južni polovici parka, razen naravnega spomenika Iške in Zale, ki predstavlja
severno mejo parka.
Naravni spomenik Rakov Škocjan
Rakov Škocjan je kraška dolina potoka Rak, ki se razteza pod hrbtom Javornikov, med
Cerkniškim in Planinskim poljem. To je slab kilometer dolga in ozka dolina, poglobljena od
12 do 18 metrov v okoliški uravnani svet, ki se nadaljuje proti severozahodu po dnu 3
kilometre dolge kotanje. Ime Škocjan je dolina dobila po cerkvici sv. Kancijana (Slovenijapokrajina in ljudje, 2001 str. 358).
Pritoèni del so 4,7 kilometre dolge Zelške jame, ki so posebej zavarovane kot naravni
spomenik. Gre za vodno jamo z nekaj stranskimi kapniškimi rovi, skozi katere priteka Rak
(vode iz Cerkniškega jezera). Nad Rakom v Zelških jamah je sistem osmih do 50 metrov
globokih udorov jamskega stropa. Nad najveèjim stoji Mali naravni most, ostanek nekdanjega
stropa podzemeljske dvorane. Reka Rak teèe iz udorov in jam v dolino, omejeno z mešanim
gozdom bukve in jelke (Abieti-Fagetum dinaricum). V dolini dobi mnogo pritokov iz kraškim
izvirov pod Javorniki. Na koncu doline ponika del vode v apnenèasto obrobje, glavnina pa
teèe pod Velikim naravnim mostom v udorno dolino in v Tkalca jamo (Zatoèna jama). Na
površini 37 hektarjev so zbrani veèinoma vsi kraški pojavi (Inventar, 1991, str. 550;
Naravovarstvene smernice, 2003, str. 55).
Rakov Škocjan je že od leta 1949 zavarovan kot krajinski park. Tedaj je bil zavarovan pas:
Zelške jame z 200 metrov širokim pasom okoli njih; kotlina Rakovega potoka znotraj krožne
ceste; 100 metrov širok pas gozda zunaj krožne ceste; udor med Velikim naravnim mostom in
Tkalca jamo z 200 metrov širokim pasom okoli udora in jame (Odloèba o zavarovanju okolice
Rakove kotline pri Rakeku na Notranjskem, 1949).
Naravni spomenik Iške in Zale
Pod Vidovsko planoto izvira Iška, ki pri Vrbici dobi levi pritok Zalo. Soteski sta polni brzic,
slapišè ter manjših in veèjih slapov. Odlikujeta se kot obmoèje velike pestrosti ekosistemov,
kjer so ohranjena rastišèa reliktnih in endemiènih rastlinskih vrst. V dolomit je Iška vrezala Iški
vintgar, ozko sotesko, globoko med 300 in 400 metri in dolgo veè kot 10 kilometrov. V kamnini
so oblikovani številne nenavadne oblike, stolpi, naravna okna in mostovi. Pri Vrbici, ob sotoèju
Iške in Zale stoji 10 metrov visok osamelec »Skalni mož« - erozijska dolomitna igla ter »Votli
kamen«. V Iški je veliko rjavih medvedov, pa tudi gamsi, planinski orli, vidre,… Zanimiva je tudi
flora - endemiène rastline (kranjski jegliè, dlakasti sleè, silasijev sržaj, rododendron, èrni bor,…
(Sterle, 2003; Slovenija-pokrajina in ljudje, 2001, str. 395).
Naravni spomenik Križna jama
Križna jama je svetovno znana kraška jama. Zanjo je znaèilna je moèna zasiganost, njena
posebnost so podzemna jezera s sigastimi pregradami, ki jih je kar 47. Jama odvaja vodo iz
južnega roba Bloške planote proti vzhodnemu obrobju Cerkniškega polja. Dolžina vseh
znanih rovov v Križni jami je veè kot 10 kilometrov. V t. i. Medvedjem rovu je bogato
nahajališèe kosti jamskih medvedov (Križna jama, 2007; Inventar, 1991, str. 352).
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4.1.2 Varstvena obmoèja regijskega parka Moravski kras
Na Moravskem krasu je 1300 ha površin, to je 13,5 odstotkov površin zavarovanih kot
posebna zavarovana obmoèja. Vseh je 18, to so narodni naravni rezervati, narodni naravni
spomeniki ter naravni rezervati.
4.1.2.1

Narodni naravni rezervati v parku

Habrùvecká buèina je obmoèje v srednjem delu parka z naravno gozdno vegetacijo s
prevlado bukve. Zavarovano je od leta 1975.
Hádecká planinka je obmoèje naravne gozdne in gozdno-stepske vegetacije v skrajno
južnem delu Moravskega krasa z bogatim seznamom zavarovanih in ogroženih vrst rastlin in
živali. Zavarovano je od leta 1950.
Vývìry Punkvy je geomorfološko pestro površje s površinskimi in podzemnimi kraškimi
pojavi, še posebno doline reke Punkve, Suhi in Pusti žleb in udornica Macocha,
zavarovanimi rastlinami in živalmi, endemiènimi rastlinami. Zavarovano je od leta 1997.
Býèí skála je narodni naravni rezervat od leta 2004 in predstavlja dolino Josefovske udoli z
bukovo-hrastovimi gozdovi ter kraške pojave in jamo Byèi skala. (Rozbory, 2006, str. 25-26).
4.1.2.2

Narodni naravni spomenik

Jeskynì Pekárna je jama, ki je zavarovana že od leta 1933 kot posebna paleontološka
lokaliteta, saj so v njej živeli lovci na jelene.
Rudicke propadání vkljuèuje konèni del slepe doline Jedovnickega potoka, z nadaljevanjem
v jamski sistem, znamenitim prezimovališèem za netopirje in arheološkim najdišèem.
(Rozbory, 2006, str. 26)
4.1.2.3

Naravni rezervati

Od severa proti jugu Moravskega krasa se vrstijo naslednji naravni rezervati:
Balcarova skála – Vintoky je kraški del z jamskim sistemom, ki je pomembno
prezimovališèe netopirjev in z gozdno-stepsko in stepsko vegetacijo (zavarovano l. 1998).
Bílá voda je ponor pol-slepe kraške doline, z naravno gozdno vegetacijo in ogroženimi
rastlinami in živalmi (zavarovano l. 2000).
Bøezinka predstavlja višje ležeèe apnenèaste planote z grmovno vegetacijo (zavarovano l.
2002).
Èihadlo je obmoèje z naravno listnato vegetacijo in z ogroženimi rastlinami in živalmi in
kraškimi pojavi (zavarovano l. 1976).
Døinova je obmoèje z naravno vegetacijo na stiku apnencev in vulkanskih kamnin
(zavarovano l. 1973).
Mokøad pod Tipeèkem je zavarovan moèvirni del z zavarovanimi izviri in mokrotnimi
travniki (zavarovano l. 1997).
Sloupsko-šošùvskì jeskynì predstavlja obmoèje s Sloupskim potokom, jamskim sistemom
z edinstvenimi globokimi podzemnimi udori in je najveèje prezimovališèe netopirjev na
Moravksem krasu ter arheološko najdišèe v jami Kulna (zavarovano l. 1999).
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U Brnìnki je obmoèje v južnem delu parka z naravno vegetacijo s prevlado hrasta in gabra,
znaèilno rastlinsko podrastjo (zavarovano l. 1973).
Údoli Øièky je dolina s kraškimi pojavi in jamskimi sistemi; pomembno arheološko najdišèe
v že omenjeni jami Pekarni ter naravno vegetacijo (zavarovano l. 1995).
U Výpustku, je del v srednjem delu parka z naravno listnato vegetacijo in jamami
(zavarovano l.2002).
Velký Hornek, je gozdnato in gozdno-travnato obmoèje s posebnimi vrstami rastlin in živali
(zavarovano l. 2003) (Rozbory, 2006, str. 27-30).

4.1.3 Posebna zavarovana obmoèja v Notranjskem parku in parku Moravski kras
Izjemna dragocenost Notranjskega regijskega parka in parka Moravski kras je prepoznana
tudi na svetovni ravni.
4.1.3.1 Ramsarske lokalitete
»Ramsarska konvencija je konvencija o moèvirjih mednarodnega pomena. Zlasti kot
prebivališèe moèvirskih ptic. Namen Ramsarske konvencije je zavarovati reprezentativne,
redke ali edinstvene tipe mokrišè ter ohranjati biotsko raznovrstnost. Cilj konvencije je
zagotoviti ustrezno varstvo in »preudarno« rabo mokrišè4. Merila za opredeljevanje
vkljuèujejo ekološke, botaniène, zoološke, limnološke ali hidrološke znaèilnosti. Glavni cilj je
zagotoviti ohranjanje mokrišè, predvsem mednarodnega pomena, s preudarno rabo,
mednarodnim sodelovanjem in zavarovanjem.« Eden od tipov podzemeljskih mokrišè so tudi
jamske vode, ki so v Sloveniji posebej vredne varstva (Skoberne, 2004, str. 104; Ramsarska
konvencija) (Sket, 2005, str. 19).
Znotraj Notranjskega parka so na seznamu lokalitet Ramsarske konvencije: Cerkniško
jezero, Križna jama in Rakov Škocjan, ki skupaj obsegajo 7250 hektarjev. Cerkniško jezero je
bilo na seznam lokalitet Ramsarske konvencije vpisano leta 2006. Razlogi za uvrstitev
obmoèja na podlagi meril Ramsarske konvencije so številni. Na obmoèju Cerkniškega jezera
gnezdijo ogrožene vrste ptic. V podzemeljskem svetu okoli Cerkniškega jezera in Rakovega
Škocjana ter v Križni jami se nahajajo redke in endemitne jamske živalske vrste. Poleg tega
gre za izjemen hidrološki sistem površinskih in podzemeljskih mokrišè (Kebe, 2005).
Poleg Cerkniškega jezera so v Sloveniji na seznamu ramsarskih lokalitet še lokaliteta
Seèoveljske soline od leta 1993 ter Škocjanske jame kot primer podzemeljskega kraškega
habitata od leta 1999.
V parku Moravski kras je na seznam Ramsarske konvencije kot primer podzemeljskega
kraškega habitata od leta 2005 uvršèena lokaliteta pod nazivom Podzemna Punkva. To je
kraški del s podzemno reko Punkvo, ki zavzema 1571 hektarjev in z veè kot 34 hodniki
predstavlja najveèji jamski sistem Èeške.
V Èeški republiki je na seznam Ramsarskih lokalitet vpisanih še osem mokrišè, štiri so v
regijskih parkih (AOPK ÈR, 2007).
4

Mokrišèa obsegajo vse osnovne habitatne tipe, predvsem celinske vode obalne in priobalne habitatne tipe ter
moèvirja in barja. Habitatni tip je opredeljen kot »rastlinska in živalska združba kot znaèilni živi del ekosistema,
povezana z neživimi dejavniki (tla, podnebje, prisotnost in kakovost vode, svetlobe itd.) na prostorsko
opredeljenem obmoèju« (Beltram, 2005).
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4.1.3.2 NATURA 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih obmoèij, ki so razglašena v državah
èlanicah Evropske unije. Ta obmoèja nimajo posebnih varstvenih režimov kot je to v
primerih zavarovanih obmoèij, paè pa je tu pred posegi v naravo obvezno pridobiti
naravovarstvene pogoje oziroma soglasje. Obvezna je presoja vplivov izvedbe planov in
posegov na naravo (Pravilnik o presoji sprejemljivosti ukrepov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana obmoèja, 2004). V Sloveniji je bil projekt Natura 2000 potrjen leta 2003.
Doloèenih je bilo 286 obmoèij na podlagi Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
živeèih živalskih in rastlinskih vrst (SCI) in 26 na podlagi Direktive o ohranjanju
prostoživeèih ptic (SPA. Obmoèja zajemajo 35,5 odstotka površine Slovenije. Na zavarovanih
obmoèjih je 25 odstotkov skupne površine obmoèij Nature 2000. Sestavlja ga veè kot 18.000
lokacij (Skoberne, 2005, str. 82).
V Naturo 2000 se uvršèa velik del obmoèja Notranjskega parka, kakor tudi parka Moravski kras,
saj ustrezata številnim merilom za uvrstitev v obmoèje Nature 2000, tako na podlagi Direktive o
habitatih kakor tudi Direktive o pticah.
Med obmoèja Nature 2000 na obmoèju Notranjskega parka spadajo: Cerkniško jezero,
Snežniško-Javorniški gozdovi, Kozje stene na Slivnici, soteska Iške in Zale in del Planinskega
polja. Celotno obmoèje parka je pomembno tudi zaradi varovanja velikih zveri. Na obmoèju
Notranjskega regijskega parka se pojavlja vsega skupaj kar 114 vrst rastlin in živali, ki jih
varuje Natura 2000. Pestrost in ohranjenost naravnih habitatov ter rastlinskega in živalskega
sveta botrujejo temu, da je velik del parka vkljuèen v Naturo 2000, ki je zavezujoè režim
varstva narave na obmoèju Evropske Unije (Notranjski park, 2007). Cerkniško jezero je
opredeljeno kot obmoèje Natura 2000 tako na podlagi Direktive o habitatih kot tudi na
podlagi Direktive o pticah. Obe predstavljata pravno podlago za vzpostavljanje obmoèij
Natura 2000. Glede na merila za doloèitev obmoèij Natura 2000 so na Cerkniškem jezeru
pomembne vrste ptic. V t. i. Notranjskem trikotniku po merilih za uvrstitev v Naturo 2000
ustrezajo rastlinske in živalske vrste: netopirji, èloveška ribica, volk, rjavi medved, vidra ter
habitatni tipi bazièna nizka barja, presihajoèe jezero, jame, Ilirski bukovi gozdovi in mnogi
drugi habitati (Uredba o posebnih varstvenih obmoèjih, 2004).
V parku Moravski kras zavzema Natura 2000 okoli tri èetrtine ozemlja. Na ozemlju
Moravskega krasa se nahaja cela vrsta evropsko znamenitih vrst. K njim štejemo lokacije
zavarovanega gozda in jas, evropsko ogrožene rastline in živali. V Naturo 2000 so uvršèeni
stepni travniki, suhi toploljubni travniki. Med pomembnejšimi evropski biotopi so jame, v
katerih živijo ogroženi netopirji,…) (Moravský kras : Interaktivní; Rozbory, 2006, str. 3031).
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4.1.4 Projekti za zavarovanje narave
4.1.4.1 LIFE –Narava
V okviru LIFE - Narava so sofinancirani projekti, katerih namen je obnoviti in ohranjati
ogrožene naravne habitate in zašèititi vrste v Evropski uniji. Cilj projekta LIFE - Narava je
prispevati k izvajanju Direktive o pticah in habitatih. Osredotoèa se na habitate in vrste
vkljuèene v vseevropsko omrežje Natura 2000. To je skupno prizadevanje držav èlanic, da
bi zašèitile in ohranile naravo in biotsko raznovrstnost v Evropi.
Obe obravnavani obmoèji sta prejeli sredstva za sofinanciranje projektov za obnovo
ogroženih habitatov in vrst.
Notranjski park: Projekt »Presihajoèe Cerkniško jezero – Life 2006«
Namen projekta Presihajoèe Cerkniško jezero (LIFE06 NAT/SI 000066 - Cerkniško jezero)
»je postaviti pogoje, ki bodo dolgoroèno zagotavljali ugodne razmere habitatnemu tipu presihajoèe jezero in drugim ogroženim habitatnim tipom ter s tem ugodne pogoje za
gnezditev ogroženih vrst ptic, za življenje dvoživk, metuljev in drugih živali«. S projektom
naj bi vzpodbudili prijaznejši odnos ljudi do narave. Projekt vkljuèuje pilotno renaturacijo
nekdanjih vodotokov, ki so jih zaradi hitrejšega odtekanja vode izravnali v prejšnjem stoletju.
Namen renaturacije, ki naj bi trajala 10 let, je podaljšati èas odtekanja in omogoèiti
zadrževanje vode v najbolj suhih poletnih mesecih in s tem dvigniti nivo podtalnice predvsem
na barjih in v okolici strug vodotokov. S finanènimi sredstvi LIFE projekta se odkupujejo
zemljišèa (skupaj naj bi jih bilo 250 ha), ki bodo trajno namenjena varstvu narave, sredstva pa
se porabljajo tudi za nakup kmetijske mehanizacije za košnjo odkupljenih zemljišè
(Predstavitev projektov LIFE 2006, 2007).

Park Moravski kras: Projekt »Obnova toploljubnih lokalitet na Moravskem krasu«
Namen projekta obnova toploljubnih lokalitet na Moravskem krasu (LIFE4 NAT/CZ
7000015) je obnova toploljubnih lokalitet in trajna zašèita suhih travnikov, hrastovih gozdov,
stepnih rastlin.
Zastavljene naloge projekta so skrb za stepne travne rastline, obnova paše na opušèenih
pašnikih, nakup zemljišè, ki imajo botanièno in zoološko vrednost, informiranje javnosti.
Leta 2006 je bil konèan program EU - SAPARD, v katerega je bil Moravski kras vkljuèen
kot pilotno obmoèje za izvajanje kmetijsko-ekološkega programa (Vyroèni zprava, 2006).
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4.1.5 Primerjalna analiza varstvenih obmoèij v Notranjskem parku in parku
Moravski kras
Oba parka ležita na obmoèjih z izjemnimi naravnimi vrednotami. Vsebujeta sestavine nežive
in žive narave, ki so tako nacionalnega kakor mednarodnega pomena.
Znotraj meja regijskih parkov se nahajajo tudi kategorije ožjih zavarovanih obmoèij, naravni
rezervati in spomeniki, ki so potrebni veèjih varstvenih režimov kot kategorija regijskega
parka.
Preglednica 7: Primerjava varstvenih obmoèij in režimov med Notranjskim parkom in parkom
Moravski kras
MERILA
VELIKOST
MEJA

NRP
222 km²
administrativna-meja
obèine
2002
Obèina

LETO USTANOVITVE
NAÈIN USTANOVITVE
VARSTVENA OBMOÈJA
NARAVNI REZERVAT
5
NARAVNI SPOMENIK
4
RAMSARSKE LOKALITETE Cerkniško jezero, Rakov
Škocjan, Križna jama
NATURA 2000
40odstotkov parka
PROJEKTI
LIFE-Narava 2006

PARK
MORAVSKI KRAS
92 km²
meja naravnih vrednot
1956
Država
11 + 4 (narodni)
2 (narodni)
Jama Punkevna
75odstotkov parka
LIFE-Narava 2004
SAPARD
Phare 2003
Projekt EPOS OPRLZ
Sdruženi Cortusa

Park Moravski kras ima že petdesetletno tradicijo, kar je desetkrat daljša doba obstoja v
primerjavi z Notranjskim parkom, zato se ga lahko postavi za dober zgled. Notranjski park je
glede na naèin zavarovanja poseben primer med slovenskimi zavarovanimi obmoèji, saj je
edini, ki je bil ustanovljen z obèinskim in ne državnim odlokom.
Notranjski park je veè kot dvakrat veèji od regijskega parka Moravski kras. Meja poteka po
meji obèine, kar pomeni, da ne upošteva obsega fiziènogeografskih lastnosti obmoèja. Tako
so izloèene številne zavarovanja potrebne naravne vrednote, kot so npr. celotna Križna jama,
Planinsko polje, Blošèica, širše obmoèje Iške. Pomanjkljivost v primeru Moravskega parka je,
da meje parka niso toèno definirane.
Primerjava števila ožjih zavarovanih obmoèij, naravnih rezervatov in spomenikov, kaže, da je
skupno število teh trikrat veèje v parku Moravski kras, èeprav je manjši. Ožja zavarovana
obmoèja so locirana po celotnem parku, medtem ko se naravni rezervati in spomeniki v
Notranjskem parku nahajajo v južni polovici parka.
Oba parka imata mednarodno pomembna obmoèja mokrišè vpisana na seznam ramsarskih
lokalitet; Moravski kras ima le eno podzemno lokaliteto, podzemno Punkevno, medtem ko
ima Notranjski park obsežno obmoèje površinskih in podzemnih mokrišè (Rakov Škocjan,
Cerkniško jezero in podzemno Križno jamo). Oba parka sta na podlagi Direktive o habitatih
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in Direktive o pticah vkljuèena v evropsko omrežje posebnih varstvenih obmoèij Natura
2000.
Presek vseh zavarovanih obmoèij Notranjskega parka kaže, da so ta obmoèja prekrivajo. Tako
Ramsarske lokalitete, Natura 2000 in ožja zavarovana obmoèja tvorijo v glavnini južno
polovico parka, z izjemo naravnega spomenika Iške in Zale, ki predstavlja del severne meje
parka.
Na mednarodni pomen obeh parkov kažejo tudi pridobljena finanèna sredstva z naslova
projektov LIFE – Narava, ki so namenjeni ohranitvi ogroženih habitatov.
Karta 7: Zavarovana obmoèja v Notranjskem parku
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Karta 8: Zavarovanima obmoèja v parku Moravski kras
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5 UPRAVLJANJE – PRIMERJALNA ANALIZA MED PARKOMA
»Upravljanje zavarovanih obmoèij je izvajanje nalog varstva naravnih vrednot, biostske
raznovrstnosti in nalog, ki so potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bilo obmoèje
zavarovano in so doloèene v aktu o zavarovanju.« Upravljanje zavarovanega obmoèja
vkljuèuje izvajanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljalskih nalog (Berginc, 2007,
str, 77).
5.1

Upravljanje v parkih

Upravljalec Notranjskega parka je Javni zavod Notranjski park, ki je bil doloèen z odlokom
ob ustanovitvi parka. Zaenkrat so skoraj vse upravljalske naloge osredotoèene na Cerkniško
jezero. Krajinski park Rakov Škocjan, ki sedaj leži znotraj meje Notranjskega parka, je bil
zavarovan že leta 1949, vendar še vedno nima upravljalca. Gre za državni park. Notranjski
park je že veèkrat izrazil željo, pobudo (tudi v letu 2007) na MOP-u, da bi prevzel upravljanje
parka, vendar zaenkrat ni bilo sprememb (Torkar, 2007). Upravljanje z jamami je popolnoma
prepušèeno jamarskim društvom. Gospodarjenje z gozdovi strokovno usmerja Zavod za
gozdove Slovenije. Z gozdovi gospodarijo njihovi lastniki, v državnih gozdovih pa gozdna
gospodarstva.
Upravljanje parka Moravski kras je zelo dobro naèrtovano. Uprava parka Moravski kras
upravlja celotno obmoèje parka. Upravljanje poteka na podlagi zastavljenih ciljev v
upravljalskem naèrtu. Delovne naloge in pristojnosti posameznih služb v prostoru so dobro
razdeljene. Nad vsemi posegi v parku bedi upravljalec parka. Veliko besedo ima tudi pri
izdelavi prostorskih planov obèin ter razvojnih strategij na obmoèju parka. Uprava parka
opravlja stalni nadzor in varstvene naloge v parku. Ima dostop do obmoèij, ki so sicer zaprta
za javni promet.
Uprava parka gospodari na 9 hektarjih gozdnih površin, ki so v lasti AOPK ÈR. Veèina gozda
je v lasti Mendelove gozdarske in kmetijske fakultete, s katero park sodeluje. Veliko gozda je
tudi v državni lasti. Z jamami upravlja uprava parka, v velikem sodelovanju z jamarji (Štefka,
2007; Rozbory, 2006).
5.1.1 Uprava
Ob ustanovitvi Notranjskega parka je bil za upravljanje parka ustanovljen javni zavod, ki
ima svoj sedež v Cerknici. Zavod opravlja v okviru javne službe varstvene, strokovne,
nadzorne in upravljavske naloge na obmoèju parka (Odlok o Notranjskem…, 2002). Zavod je
bil registriran leta 2003. V zavodu je sedem zaposlenih (direktor parka, ki je bil tudi pobudnik
za ustanovitev parka, Valentin Schein, vodja projekta LIFE, administrator, biolog, biolog
pedagog, naravovarstveni nadzornik in nadzornik renaturacije. Šest ljudi je zaposlenih na
projektu LIFE in se tudi v celoti financirajo iz tega projekta (Torkar, 2007; Notranjski park,
2007).
Regijski park Moravski kras ima sedež uprave v Blanskem. Upravljalec parka je novo
zgradbo zgradil pred nekaj leti. Na upravi je deset zaposlenih; dolgoletni direktor parka,
Leoša Štefka, administrator, terenski nadzornik, biolog, geolog, vodja terenske službe,
informatik. Park ima razvit zelo kvaliteten geografski informacijski sistem. Deluje dobra
terenska služba, ki nadzira stanje v parku. Sestavljajo jo zaposlen terenski delavec in zunanji
terenski delavci.
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5.1.2 Financiranje
Notranjski park financira obèina Cerknica iz obèinskega proraèuna. Del stroškov plaè
zaposlenih in del funkcionalnih in materialnih stroškov financira obèina Cerknica, drugi del
stroškov plaè in funkcionalnih in materialnih stroškov pa je financiran iz stroškov projekta
LIFE. Parkovna uprava je s sredstvi razpisa LIFE pridobila vso potrebno opremo za
delovanje. Finanèna sredstva iz projekt LIFE se porabljajo za plaèevanje zaposlenih za èas
trajanja projekta, odkup kmetijskih zemljišè in plaèevanje stroškov za ureditev stanja na
Cerkniškem jezeru. Zavod lahko uporablja pridobljena sredstva za naslednje namene: za
varovanje naravnih vrednot ter obmoèij, pomembnih za ohranjanje zavarovanih in ogroženih
živalskih in rastlinskih vrst; okoljsko sanacijo; urejanje infrastrukture za obiskovalce;
pospeševanje usklajenega razvoja parka; nakup zemljišè in druge naloge (Odlok o
Notranjskem regijskem parku, 2002; Torkar, 2007).
Regijski park Moravski kras je financiran s strani krovne državne agencije za ohranjanje
narave AOPK ÈR. Iz proraèuna se plaèuje upravljanje parka, plaèe za zaposlene, program
upravljanja, monitoring in raziskovalno delo, prireditve, zemljišèa, aktualni programi (Life,
Sapard, Natura,…) (Vyroèny zprava, 2005, 2006). Uprava zagotavlja finanèna sredstva za
košnjo trave, varovanje gozda, financira varovanje jam,...(Štefka, 2007).
5.1.3 Terenska služba in stražna služba
Notranjski park nima posebne organizirane stražne službe. Nadzorne naloge v parku od
letošnjega leta opravlja naravovarstveni nadzornik, ki je zaposlen v okviru projekta LIFE
Narava 2006 (Torkar, 2007). Za nadzor je pristojna inšpekcijska služba – Inšpekcija za okolje
in ohranjanje narave
Terenski službi na Moravskem krasu je posveèeno veliko pozornosti. Njene naloge so:
organizacija ekskurzij, terenski informacijski sistem, varnostna služba, informiranje, èišèenje
odpadkov. Terenska služba je na profesionalni in kvalitetni ravni, saj v njenih nalogah
sodelujejo zaposleni iz parka, prostovoljci in straža parka v sodelovanju z obèinami.
V okviru terenskega informacijskega sistema poteka vzdrževanje uènih poti, postavljanje
informativnih tabel, oznaèevanje con parka (Rozbory, 2006).
V parku Moravski kras deluje zelo dobra stražna služba, ki ima 9 stražarjev, nadzornikov, ki
kontrolirajo predvsem stanje v ožje zavarovanih obmoèjih, èrna odlagališèa odpadkov,
spremembe v stanju narave, jamarske in športne aktivnosti itd. Služba deluje dela okoli 4-8 ur
dnevno, v poletnem èasu in veèjih konicah turistov tudi 12 ur dnevno. Straža izdaja tudi
denarne kazni za prepovedano gibanje zunaj dovoljenih obmoèij, vožnjo z motornimi vozili,
kurjenje ognja, odlaganje odpadkov (Rozbory, 2006).
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5.1.4 Coniranje
Coniranje je pogost postopek pri prostorskem naèrtovanju, saj se z njim lahko na velikih in
heterogenih zavarovanih obmoèjih predvidi enoten režim varstva in razvoja. Cone so lahko od
strogo naravovarstvenih obmoèij do obmoèij za intenzivni razvoj (Regijski park Snežnik –
izhodišèa, str. 164).
Obmoèje Notranjskega parka ni razdeljeno na cone. V èasu ustanavljanja regijskega parka
Snežnik, znotraj katerega bi bil tudi veèji del današnjega obsega Notranjskega parka je bil
narejen predlog coniranja. Osnovne tri cone bi bile po tem predlogu: v prvi coni kmetijska
pokrajina, v drugi naravovarstveno posebno pomembna obmoèja ter v tretji, najbolj varovani
strnjen gozd. Na obmoèju sedanjega parka bi bila po tem predlogu coniranja naslednja: v
tretjo cono bi bili vkljuèeni Javorniki, v drugo Cerkniško jezero in Rakov Škocjan, v prvo
kmetijsko pa ostalo Cerkniško polje in Slivnica (Regijski park Snežnik –izhodišèa, 1999, str.
164-175).
Uprava park se zaveda, da je coniranje habitatnih tipov nujen predpogoj za celostno
varovanje Cerkniškega jezera. Na obmoèju Cerkniškega jezera strokovni delavci parka in
biologi izvajajo podrobno botanièno coniranje habitatnih tipov. S tem bodo pridobili
strokovne podlage za vse nadaljnje akcije (Notranjski park, 2007).
Park Moravski kras je bil za boljši nadzor nad varovanjem narave razdeljen na tri cone,
kasneje je bila dodana še èetrta. (Priloga 2).
V 1. coni so najbolj dragocene naravne vrednote, rezervati, življenjski prostor zavarovanih
vrst rastlin in živali. Veèino prve cone tvori gozd. V coni se nahajajo koncentrirani površinski
in podzemni kraški pojavi, iz tega razloga so v to cono uvršèeni tudi jamski sistemi. Cilj
varovanja je najstrožja zašèita. Cona zavzema 17 km², to je 18 odstotkov parka.
V 2. coni so gospodarsko izkorišèene gozdne površine in kmetijska zemljišèa, vendar je
naèin kmetovanja sonaraven. V coni so tudi naravno pomembna obmoèja. Gozd je blizu
naravnemu, kraški pojavi so razpršeni po obmoèju. Cona je velika 40 km, kar je 43 odstotkov
parka.
V 3. coni, ki zavzema 37,8 odstotkov pa so naselja in èloveško bolj spremenjeni ekosistemi,
predvsem gozdna in intenzivna kmetijska zemljišèa.
Kasneje je bila dodana še èetrta cona, v kateri so površine intenzivne kmetijske rabe, brez
gozdov, brez povezave s kraškimi pojavi in jamskimi sistemi (Rozbory, 2006, str. 24).
5.1.5 Monitoring in raziskovanje
Na obmoèju Notranjskega parka so že pred ustanovitvijo parka potekala številna
raziskovanja, inventarizacija in študije predvsem v procesu ustanavljanja Regijskega parka
Snežnik. Najbolj zanimiv predmet obravnave je Cerkniško jezero, ki ga je v Slavi vojvodine
Kranjske opisoval že J.V. Valavasor. Zaradi zanimivih kraških pojavov so obmoèje
preuèevali številni krasoslovci in speleologi, obmoèje prouèujeta Inštitut za raziskovanje
krasa v Postojni (IZRK) in Notranjski muzej iz Postojne. Zaradi dragocenega rastlinskega in
živalskega sveta so bili na obmoèju parka že številni raziskovalni tabori biologov in drugih
strok, tudi iz tujine. Zelo aktivno je Društvo za opazovanje in prouèevanje ptic Slovenije
(DOPPS), ki ima tudi Notranjsko sekcijo. Notranjski park aktivno sodeluje tudi s strokovnjaki
iz Biotehniške fakultete, ki opravlja znanstvenoraziskovalno delo, med drugim tudi habitatno
kartiranje obmoèja Cerkniškega jezera. Na Cerkniškem jezeru ARSO izvaja redni monitoring
kakovosti vode v jezeru in vodotokih.
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Na obmoèju Križne jame izvaja monitoring Društvo ljubiteljev Križne jame v sodelovanju z
nekaterimi srednjimi šolami, profesionalni monitoring izvaja IZRK in Nacionalni inštitut za
biologijo (NIB) (Kržiè, 2007).
O izjemnih pojavih Cerkniškega jezera, Rakovega Škocjana in Križni jami, je bilo izdanih že
ogromno strokovnih èlankov, manj monografij. Zadnja obsežna monografija o Cerkniškem
jezeru je bila izdana leta 2002 z naslovom »Jezero, ki izginja«. Pomemben prispevek so tudi
diplomska dela in seminarske naloge.
Veèina raziskovanj poteka v južnem delu parka, v Rakovem Škocjanu, na Cerkniškem jezeru
in v Križni jami, medtem ko severna polovica parka ni deležna veèjih raziskovanj.
Poznavanje in raziskovanje Moravskega krasa ima zelo dolgo in bogato tradicijo. Moravski
kras je uèni primer za geologijo, speleologijo, arheologijo in druge vede. Napisanih je bilo že
mnogo publikacij. S podroèja žive in nežive narave, krasa in zgodovine je bilo napisanih že
2300 citacij. Uprava parka pri raziskovanju sodeluje z zunanjimi sodelavci, strokovnjaki in
profesorji z univerz iz Brna in drugih univerz in institucij. Na temo Moravskega krasa je bilo
napisanih že veliko diplomskih del, tudi iz tujine. Z dovoljenjem uprave parka velik del
raziskovanj v jamah opravijo jamarji.
Nekateri naravni rezervati so zelo dobro prouèeni. V parku je bilo najveè pozornosti
posveèene neživi naravi, netopirjem in rastlinam, pomanjkljiv je zoološki inventar. Redno se
izvaja monitoring netopirjev in kartiranje biotopov. V letošnjem letu je bila v sodelovanju s
parkovno upravo izdana obsežna monografija o Moravski, kjer so natanèno opisane
naravnogeografske znamenitosti tega obmoèja (Rozbory, 2006; Plan peèe, 2006).
5.1.6 Upravljalski naèrt
»Naèrt upravljanja je programski akt, s katerim se doloèijo razvojne usmeritve, naèin
izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega obmoèja ter podrobnejše usmeritve za
varstvo naravnih vrednot na zavarovanem obmoèju ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega
prebivalstva« (60. èlen ZON).
Notranjski park še nima upravljavskega naèrta. Za neustanovljeni regijski park Snežnik, so
bila v èasu ustanavljanja izdelana natanèna izhodišèa za naèrt upravljanja.
Zavod naèrtuje pripravo naèrta upravljanja v okviru Life projekta, kot podlago za urejanje
obmoèja Cerkniškega jezera. Naèrt upravljanja bo dal poudarek ustrezni kmetijski rabi
obmoèja in izvajanju ukrepov za ohranitev habitatov na jezeru. Kasneje bo izdelan tudi naèrt
upravljanja za celotno obmoèje parka (Novice Notranjskega regijskega parka, 2007, str.7)
Park Moravski kras ima že za drugo obdobje izdelan Plan peèe; to je naèrt zavarovanja ali
upravljanja, strokovni in konceptualen dokument za ohranjanje narave na Èeškem. Aktualen
naèrt zavarovanja za obdobje 2007-2016 je nasledil predhodnega za obdobje 1997-2006.
Dokument je bil narejen na upravi parka Moravski kras ob pomoèi naèrta upravljanja AOPK
Praga.
Naèrt upravljanja služi kot strokovna podlaga za druga planiranja in odloèbe za zavarovanje
narave (Plan peèe, 2006, str. 5). Naèrt upravljanja parka Moravski kras vsebuje analitièen del
po dejavnostih ter ima opredeljene operativne kratkoroène, srednjeroène in dolgoroène cilje.
Cilji so opredeljeni ob upoštevanju varstvenih režimov po conah. Doloèeni so cilji za ukrepe
varovanja narave, žive in nežive narave, monitoring in raziskovanje, delovanje terenske
službe, cilji in smernice za poselitev in gospodarske dejavnosti ter cilji sodelovanja z drugimi
subjekti.
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Poleg naèrta upravljanja ima park izdelane obsežne analize Moravskega krasa (Rozbory),
dokument s skoraj 200 stranmi teksta, v katerem so podrobno analizirane naravne
znamenitosti parka ter analize po dejavnostih.
5.1.7 Upravljanje z jamami
Za jame na obmoèju Notranjskega parka skrbijo tri jamarska društva (Rakek, Karlovica,
Društvo ljubiteljev Križne jame), ki si delijo upravljanje, varovanje in vodenje po jamah.
Zaradi èloveške dejavnosti so jame ogrožene. Med dejavnosti, ki jih neposredno ogrožajo,
sodi zasipavanje z odpadki, predvsem v bližini naselij.
Najveè pozornosti in zašèite je posveèeno turistièni jami Križna jama, za katero skrbi
jamarsko društvo Križna jama. V upravljanje država podeljuje le turistiène jame. Upravljalec
Križne jame je Društvo ljubiteljev Križne jame, Zelške jame si delita jamarski društvi
Karlovica in Rakek. Mnoge jame so žal onesnažene; predvsem ponorne jame v
severozahodnem delu jezera, kamor odtekajo vodotoki iz Cerkniškega jezera ter nekatere
jame, ki služijo kot èrna odlagališèa odpadkov. V zadnjem èasu se stanje onesnaženih jam
izboljšuje, saj društva opravijo veliko èistilnih akcij (Kržiè, 2007).
Jame na Moravskem krasu so že v praveku služile za bivališèa ljudem. Med drugo svetovno
vojno so bile v nekaterih jamah tovarne vojaške opreme. Danes so jame deležne velike zašèite
in varovanja. Turistiène so štiri jame, v eni jami poteka speleoterapija. Uporaba jam pogosto
prinaša negativne uèinke v jamah, prihaja do mikroklimatskih sprememb. Nekatere jame na
Moravskem krasu so bile precej spremenjene s kopanjem umetnih rovov, prekopov,
spremembo hidrografije podzemnih tokov. Jame ne poškodujejo le ilegalni obiskovalci
temveè tudi sami jamarji z nestrokovnim raziskovanjem.
Turistiène jame se pred številnimi obiskovalci varuje z omejevanjem števila ljudi v jamah, z
zašèitnimi ograjami, kontrolirano intenziteto svetlobe itd. Speleološke raziskave prinašajo
tudi pomembno znanje za varovanje narave, zato uprava parka dovoli speleološke in druge
raziskave samo jamarjem in strokovnjakom (Moravský kras : Interaktivní, 2006). Jame se
raziskuje z dovoljenjem uprave parka. Na obmoèju Moravskega krasa raziskuje 23 razliènih
jamarskih skupin. Narejen je katalog jam na Moravskem krasu (Rozbory, 2006).
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5.1.8 Primerjalna analiza upravljanja Notranjskega parka in parka Moravski kras
Preglednica 8: Primerjava upravljanja Notranjskega parka in parka Moravski kras

UPRAVLJANJE

NRP

UPRAVA
FINANCIRANJE
TERENSKA/ STRAŽNA SLUŽBA
CONIRANJE
MONITORING IN RAZISKOVANJE

1 zaposlen + 6 na projektu
obèina
1
/
DOPPS – opazovanje ptic
Biotehniška fakulteta –
habitatno kartiranje

UPRAVLJALSKI NAÈRT

/

UPRAVLJANJE Z JAMAMI

/

PARK
MORAVSKI KRAS
10 zaposlenih
država
9
3+1 cona
Fakultete iz Brna
Jamarji
Reden monitoring
netopirjev, kartiranje
biotopov,…
že drugo obdobje –
2006/13
uprava parka v
sodelovanju z jamarji

Uprava Moravskega krasa ima v primerjavi z Notranjskim parkom zelo veliko vlogo pri
odloèitvah o posegih v prostor. Že veè desetletij zelo kvalitetno upravlja park in si deli
delovne naloge z drugimi subjekti ter bedi nad posegi na obmoèju parka. Posege v prostor
omejujejo tudi cone v katerih je doloèena stopnja varovanja. Nadzor in èišèenje v parku
Moravski kras opravlja kvalitetna terenska služba, medtem ko ima Notranjski park za veliko
veèje obmoèje samo enega terenskega delavca. Park svoje cilje doloèa v upravljalskem naèrtu
ter jih usklajuje z drugimi razvojnimi programi in plani. V Notranjskem parku so cilji in
delovne naloge med razliènimi organizacijami še nedoloèene, saj je upravljalski naèrt še v
fazi priprav. Cilji parka niso usklajeni z drugimi projekti v obèini. Projekti, monitoring in
raziskovanje so osredotoèeni na Cerkniško jezero, ostali deli parka pa so bolj ali manj
prepušèeni drugim subjektom. Za jame, ki so potrebne velike stopnje varovanja skrbijo
jamarska društva, zelo aktivna so tudi turistièna društva. Park Moravski kras ima prednost
zaradi državnih finanènih sredstev, medtem ko Notranjski park prejema sredstva iz
obèinskega proraèuna. Razlika je tudi v lastništvu zemljišè, saj ima Notranjski park veè
gozdnih in kmetijskih zemljišè v zasebni lasti v primerjavi z Moravskim parkom, zato je za
vsak poseg ali odkup zemljišè potreben dogovor z veliko lastniki. Oba parka imata dolgo
zgodovino raziskovanj, sedaj pa raziskovanje in monitoring opravljata v sodelovanju s
strokovnjaki.
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5.2

Aktivnosti in interpretacija narave v parkih

Z interpretacijo narave se ustvarja vez med naravo in njenimi ljubitelji oziroma obiskovalci.
Zelo dober pripomoèek je tudi v naravnih parkih, saj ta mehanizem ljudem omogoèa
navduševanje nad naravo, izobraževanje in bogatenje doživetij. Sredstva interpretacije so
zlasti vodeni ogledi, uène/naravoslovne poti, razstave, predavanja, publikacije in elektronski
mediji. Interpretacija je lahko v pomoè pri upravljanju, zlasti pri usmerjanju obiskovalcev na
manj obèutljive poti in predele zavarovanih obmoèij. Lahko tudi pomaga prepreèevati vedenje
obiskovalcev, ki bi naravi škodovalo (Interpretacija narave, 2007).
5.2.1 Uène poti in informativne table
Uène poti v Notranjskem parku
Znotraj meja Notranjskega parka so 4 uène poti, vendar nobene ni ustanovil zavod parka.
Postavljene se bile s strani društev, najstarejšo uèno pot, v Rakovem Škocjanu, pa je ustanovil
Zavod za varstvo naravne dedišèine.
Naravoslovna uèna pot Rakov Škocjan
Sestavljena je iz 16 vsebinskih toèk, ki povezujejo Zelške jame, Mali in Veliki naravni most,
vrtaèo Kotel, Tkalca jamo in razvaline cerkve sv. Kancijana. Pot je speljana po kraški dolini
Rakov Škocjan in predstavlja naravne zanimivosti kot so številni kraški izviri, dva naravna
mostova, udornice, jame, pestro rastlinstvo in živalstvo ter kulturno dedišèino ob Raku. Pot je
opremljena s tablami s pouèno vsebino. Dolga je 3 km. Potreben èas za ogled je 3 ure s
povratkom na izhodišèe.
Naravoslovna uèna pot Menišija
Pot predstavlja Menišijo, planoto med Logatcem in Cerknico, kjer so oznaèeni številni kraški
pojavi, tudi jame. Pot z 9 vsebinskimi toèkami je krožna z dolžino 3 km. Potreben èas za
ogled je 3 ure (Notranjske uène poti, 2007).
Naravoslovna turistièna uèna pot Grahovo
Uèno pot v Grahovem pri Cerknici sestavljajo znamenite rastlinske vrste, stara fužina, skalni
previs, bunkerje, apnica, stara furmanska gostilna. Dolga je 1300 m, potreben èas za ogled sta
2 uri. Pot sestavlja pet vsebinskih toèk (Naravoslovna turistièna uèna pot, 2001).
Èebelarska uèna pot na Cerkniškem jezeru
Speljana je na otoku Gorièièa. Opremljena je s tablami s pouèno vsebino. Nudi osnovna
znanja o èebelji družini, življenju èebel, hrani èebel, èebeljih pridelkih, boleznih èebel,
zgodovini èebelarstva in medovitih rastlinah. Pot je krožna z dolžino 250 m ter ima 13
vsebinskih toèk. Potreben èas za ogled je 1,5 ure.
Uène poti urejajo društva sama s svojimi sredstvi. Za uèno pot Rakov Škocjan je pristojna
država oziroma Zavod RS za varstvo narave, vendar v praksi marsikaj urejajo uslužbenci
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Rak, ki se nahaja v Rakovem Škocjanu.
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Informativne table v Notranjskem parku
Informativne in usmeritvene table na obmoèju Notranjskega parka nimajo enotne celostne
grafiène podobe. Oznaèujejo uène poti, naravne in kulturne znamenitosti, projekte, kolesarske
poti, ki vodijo èez park in Veliko Krpanovo pot. Uène poti in informativni panoji imajo
razlièno grafièno podobo, saj so jih v razliènem èasu postavljale razliène organizacije.
Informativne table so postavljene v Rakovem Škocjanu, kjer oznaèujejo uèno pot. Le te so
precej zastarele in potrebne obnove. Zavod Notranjskega parka je table postavil le na vhodu
Cerkniškega jezera pri Dolenjem jezeru in Gorenjem jezeru z vsebino o Life projektu. Park je
sodeloval s Turistiènim društvom Menišija pri postavitvi panojev na obmoèju Menišije.
Cerkniško polje preèka poleg uènih poti kolesarska pot in Velika Krpanova pot ter èezmejna
konjeniška pot »Cerkniško jezero – Èabranka«, ki je nastala v okviru sodelovanja med
Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško.
Uène poti v parku Moravski kras
V parku Moravski kras je velik izbor uènih poti, ki so razpredene po celotnem obmoèju parka.
Uène poti so v sodelovanju z upravo parka ustanovile razliène jamarske, turistiène lesnogospodarske organizacije, tehnièni muzej, fakultete in podjetja. Poti so na terenu razvidno
oznaèene z belim štirikotnikom s široko zeleno diagonalno èrto. Na posameznih vsebinskih
toèkah so postavljene informacijske table z razlagalno vsebino in bogatimi fotografijami. Za
vzdrževanje redno skrbi stražna služba parka Moravski kras.
Macocha je 6 km dolga uèna pot na obmoèju udornice Macoche, od Skalnega Mlina do
Katerinske jame, kjer so na 13 postajah prestavljen zanimivosti o geologiji, kraških pojavih,
jamskem sistemu, zgodovini, botaniki, zoologiji, gozdovih ter ramsarski lokaliteti.
Josefovske udoli je uèna pot, ki poteka po dolini, kjer na dolžini 5 km in 9 postajah
predstavlja ohranjanje narave, rastlinstvo, živalstvo, zgodovino železarstva, kraške pojave
paleontologijo ter gospodarjenje z gozdovi.
Jedovnicke rybniky – Rudicke propadání je 7 km dolga uèna pot in ima 12 vsebinskih
toèk, ki pouèujejo o zgodovini poselitve pokrajine, ribarjenju, pridobivanju železove rude,
geologiji, kraških pojavih, jamah, speleologiji ter rastlinstvu.
Udoli Øièky je 1,5 km dolga uèna pot, kjer so na 5 toèkah predstavljeni kraški pojavi in
arheološka nahajališèa. Pot se križa s turistiènimi stezami.
Sloupsko-Šošùvske jeskynì je 1 km dolga uèna pot, speljana od vhoda do izhoda Sloupskošošuvske jame, predstavlja pa hidrologijo doline Sloupsko udoli ter arheološko najdišèe jame
Kulne. Pot ima 4 postaje.
Hady in Udoli Øièky prikazuje naravne in kulturne znamenitosti, poudarek pa je na
zgodovini. Proga ima na 20 km 10 vsebinskih toèk znotraj, ter 7 zunaj parka.
Železarska cesta Moravskega krasa je del trase Evropskih cest železa. Na 5 trasah ima 27
vsebinskih toèk. Prikazuje nekdanji naèin pridobivanja železa (Nauène stezky Moravskeho
krasu, 2006).
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Informativne table na Moravskem krasu
Na celotnem obmoèju parka Moravski kras so informativne table transparentne in imajo
enotno celostno grafièno podobo. Z njimi so oznaèene zanimivosti, kulturne in naravne
znamenitosti, turistiène in kolesarske poti, turistiène karte, oznaèene so trase, prepovedi na
varovanih obmoèjih, meje parka, spominska drevesa itd. Za vse panoje skrbi terenska služba
parka, ki jih redno popravlja in postavlja nove.
Èez Moravski kras vodijo številne turistiène in kolesarske poti, ki so zelo dobro oznaèene.
Oznaèene so z razliènimi barvami ter vrisane v turistiène karte. Opremljene so s smerokazi ter
èasom hoje, potrebnim do naslednjega kraja ali znamenitosti.
5.2.2 Prireditve in izobraževanje
Notranjski park je ob Evropskem dnevu parkov vzpostavil mrežo šol in vrtec, s èimer želi
izobraževati mlade o aktivnostih parka in ohranjanju narave. V petih letih delovanja je park
vodil 65 ekskurzij in delavni tabor za šole in fakultete. V letu 2007 je bil organiziran prvi
raziskovalni tabor za mlade. Park organizira razliène vzgojno-izobraževalne dejavnosti:
delavnice, naravoslovne dneve, vodeno opazovanje ptic ter predavanja strokovnjakov.
Park je v letošnjem letu organiziral posamezne prireditve ob dnevu Svetovnega dneva
mokrišè, Evropskega dneva parkov ter prireditev »Vsaka vas ima svoj glas«.
Lokalno prebivalstvo obvešèajo preko javnih obèil in z oglasnimi panoji, park pa ima tudi
svojo spletno stran z zelo pouènimi in informativnimi vsebinami. Od leta 2007 izhaja bilten
Notranjskega parka, ki ga bodo dvakrat letno prejela vsa gospodinjstva v parku.
V poteku priprav je potujoèa razstava o projektih parka (Novice Notranjskega regijskega
parka, 2007, str. 13). V letu 2007 je bila v Ljubljani ob pomoèi parka postavljena razstava
fotografij s Cerkniškega jezera.
Park sodeluje s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Rak v Rakovem Škocjanu,
kjer potekajo šole v naravi (vodenja po uènih poteh, razni izleti v naravo in jame so
organizirana tudi v okviru jamarskih in turistiènih društev ter drugih lokalnih organizacij).
Uprava parka je v èasu svojega delovanja izdala nekaj razglednic Cerkniškega jezera ter
brošur o programu LIFE, o drugih obmoèjih parka in naravnih vrednotah na celotnem
obmoèju Notranjskega parka še ni promocijskega gradiva.
Leta 2002 je bila izdana precej obsežna monografija o Cerkniškem jezeru, v kateri je
Notranjski park že predstavljen. O posameznih obmoèjih znotraj parka je bilo v samozaložbi
napisanih nekaj knjig. Za vse uène poti so lokalna društva izdala zloženke s pouèno vsebino.
Izdelane so bile tudi tematske karte.
Na obmoèju Cerkniškega jezera deloma opravlja funkcijo multimedijskega središèa Muzej
Jezerski hram, v katerem je velika »živa« maketa Cerkniškega jezera in multivizija o
Cerkniškem jezeru. V Cerknici je za informacije na voljo turistièno informacijski center.
Park Moravski kras vsako leto organizira štiri veèje prireditve. Ob Evropskem dnevu parka,
so odprte naravoslovne, etnološke in arheološke razstave, za javnost so odprte nekatere jame,
prikazane so stare obrti pridobivanja železa in kovanja, odvijajo se animacije in koncerti. Leta
2005 je aktivnosti ob dnevu obiskalo okoli 2000 obiskovalcev. Ob Dnevu Zemlje poteka
èišèenje parka v sodelovanju s prostovoljci, šolami, taborniki, leta 2005 jih je bilo skupaj 750,
odvijajo se koncerti v jamah. V septembru je organizirana prireditev ob Evropski noèi
netopirjev, katero je leta 2005 obiskalo 340 obiskovalcev. Vsakoletno poteka tudi festival
železa.
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Vodenje po parku je organizirano v obliki ekskurzij za šole, tuje obiskovalce, specialiste,
prakse za dijake in študente. Park letno vodi okoli 80 ekskurzij, 10 od teh za goste in
strokovnjake s celega sveta. Za goste so na upravi urejena prenoèišèa, poleg tega ima park v
lasti manjše bungalove v parku. Organizirana so predavanja za šole, ob posebnih priložnostih
tudi za ostale ljudi. Ker v parku še ni zgrajen informacijski center, sedaj to funkcijo opravljajo
prostori na upravi parka, kjer imajo mini-multivizijo.
V okviru parka Moravski kras deluje osrednji informacijski center Skalny mlin in 7
informacijsko-turistiènih pisarn znotraj meje parka in v okolici. Prodaja vstopnic za obisk jam
je organizirana pred vsako turistièno jamo ter v osrednji informacijski službi Skalny mlyn.
Zaradi velikega obiska jam, je vstopnice potrebno rezervirati. V informacijsko-turistiènih
pisarnah se prodajajo razglednice, zemljevidi, vstopnice, karte za prevoz s turistiènim
vlakcem in z vzpenjaèo; na voljo so informacije o regiji, menjalnice, kavarne, trgovine s
spominki,…
Muzejske razstave v povezavi s parkom so v mestnem muzeju v Blanskem (razstava žive in
nežive narave), tehnièni spomenik Franèiškova hut v Josefove (prikaz zgodovine
pridobivanja železa), vetrni mlin v Rudicah (zgodovinska razstava, speleološka razstava),
Moravski muzej Brno (razstave na tematiko Moravskega krasa) (Rozbory, 2006; Moravský
kras : Interaktivní, 2006).
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5.2.3 Primerjalna analiza mehanizmov interpretacije narave v Notranjskem parku
in parku Moravski kras
Preglednica 9: Primerjava mehanizmov interpretacije narave v Notranjskem parku in parku
Moravski kras
MEHANIZEM
NRP
INTERPRETACIJE
UÈNE POTI
4, nobene ni postavil NRP, jih ne
upravlja
INFORMATIVNE
2 lokaciji ob Cerkniškem jezeru
TABLE

PRIREDITVE

v letu 2007: Svetovni dan
mokrišè,
Evropski dan parkov,
»Vsaka vas ima svoj glas«,
razstave

IZOBRAŽEVANJE

mreža šol; delavnice, predavanja;
1 raziskovalni tabor
ekskurzije, naravoslovni dnevi,
opazovanje ptic
razglednice brošure o programu
Life; od l. 2007 bilten
Notranjskega parka

VODENJE
PUBLIKACIJE

ELEKTRONSKI
MEDIJI
INFORMACIJSKO
SREDIŠÈE

pouèna spletna stran z aktualnimi
novicami
park nima svojega prostora;
predavanja v knjižnici
-ostalo: TIC, Maketa Jezerski
hram; CŠOD Rakov Škocjan;
TIC

PARK MORAVSKI KRAS
7, upravlja uprava parka
enotne table, oznaèene meje
parka, naravni spomeniki,
rezervati, opozorilne table po
celem parku, stalna obnova tabel
vsakoletne prireditve:
Evropski dan parkov,
Dan Zemlje,
Evropska noè netopirjev
Festival železa
Razstave, muzejske zbirke
prakse, izmenjave s tujimi parki,
delavnice, predavanja
Številne ekskurzije, domaèi, tuji
gostje, vodniška služba
zelo bogat nabor izobraževalnega
gradiva, biltenov, brošur, letakov
o živalskem in rastlinskem svetu,
neživi naravi, uènih poteh; DVD
spletna stran z osnovno vsebino
park nima svojega osrednjega
informacijskega centra
-multivizija v stavbi uprave parka
osrednji informacijski center, 7
informacijsko-turistiènih pisarn

Oba obravnavana parka imata vsa omenjena sredstva interpretacije, ki pa se v veèji ali manjši
meri razlikujejo med parkoma.
Park Moravski kras ima zelo dobro oblikovane uène poti, informativne in oznaèevalne table.
Vseh uènih poti je sedem. V Notranjskem parku so sicer štiri obstojeèe uène poti, vendar
nobene ni postavil zavod parka. Kvalitetna je uèna pot Menišija, ki jo je ob pomoèi parka
postavilo TD Menišija. Vse oznaèevalne table na posameznih vsebinskih toèkah na
Moravskem imajo enotno grafièno podobo, kar ne velja za informativne table v Notranjskem
parku. Zavod Notranjskega parka je zaenkrat postavil informativne table o Life projektu le na
dveh lokacijah ob Cerkniškem jezeru. Ostali panoji so iz drugih naslovov (Natura 2000, Po
poteh od Idrijce do Kolpe,..). Zlasti panoji v Rakovem Škocjanu so potrebni obnove, vendar
ni ustrezne službe, ki bi skrbela za uèno pot Rakov Škocjan.
Park Moravski kras organizira veliko prireditev, tematskih in strokovnih vodenj po parku ter
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predavanj. Ima štiri veèje vsakoletne prireditve. Notranjski park je na tem podroèju v zadnjem
letu zelo napredoval, saj ima veliko vodenih ogledov za šole, predavanj strokovnjakov ter
uspešno razstavo fotografij. Noben od obeh parkov še nima osrednjega informacijskega
sredšèa. Park Moravski kras si pomaga z multimedijskimi predstavitvami v svojih prostorih
na upravi. Notranjski park je s postavitvijo kvalitetne in ažurne spletne strani v prednosti pred
parkom Moravski kras, ki vsebin na spletni strani ne spreminja. Nasprotno je razpoložljivo
izobraževalno gradivo, brošure, letaki, DVD o Moravskem krasu zelo kvalitetno, medtem ko
je Notranjski park do sedaj izdal malo gradiva. Propagiranje svojih dejavnosti so izboljšali z
izdajanjem biltena o Notranjskem parku.

6 POMENA PARKOV V REGIONALNEM RAZVOJU PRIMERJALNA ANALIZA
6.1

Partnerji v razvoju

Partnersko sodelovanje je pomembno za naèrtovanje in razvoj regijskih parkov, saj omogoèa
povezovanje strokovnjakov s podroèja varovanja narave, medsektorsko povezovanje,
izobraževanje, pretok znanja, izkušenj in mnenj na podlagi primerov dobrih praks ter služi
veèji transparentosti delovanja upravljalca.
V Sloveniji je bila v zaèetku leta 2007 ustanovljena naravovarstvena mreža, ki povezuje
upravljalce naravnih parkov, nevladne organizacije s podroèja varovanja narave ter podjetja in
zavode (Mikuš, 2007).
Obèina Cerknica v celoti podpira Notranjski park, saj je tudi ustanovitelj parka in ima v
projektnem svetu parka tudi svojega predstavnika. Ministrstvo za okolje in prostor sodeluje s
parkom pri evropskih projektih (Life) in kot sofinancer nekaterih projektov parka. Zavod RS
za varstvo narave, Obmoèna enota Ljubljana pomaga Notranjskemu parku z
naravovarstvenimi smernicami. Biotehniška fakulteta izvaja v sodelovanju s parkom
izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo. Za naèrt upravljanja
pripravlja strokovne podlage. Šole in vrtci sodelujejo s parkom v okviru mreže šol in vrtcev.
Hidrološke razmere in hidravliène študije na Cerkniškem jezeru izvajajo v podjetju Inženiring
za vode d.o.o. Izvajajo projekte za ureditev vodotokov vkljuèno z renaturacijami.
Notranjski park sodeluje s preostalima slovenskima regijskima parkoma. Sodelovanje s
Kozjanskim parkom v manjši meri poteka že od zaèetka ustanovitve. Na prireditvi
»Kozjansko jabolko« v Podsredi se je Notranjski park predstavil z razstavo fotografij
Valentina Scheina (Schein, 2005).
Notranjski park je bil med prvimi podpisniki naravovarstvene mreže. S parkom Škocjanske
jame je leta 2006 ustanovil mrežo kraških mokrišè. Oba parka sta sodelovala kot partnerja v
projektu »Komunikacija, izobraževanje in ozavešèanje ljudi za smotrno rabo mokrišè«.
Projekt je odobril glavni odbor Ramsarske konvencije iz Glanda v okviru razpisa Ramsar
Small Grant Funds (Knez, 2006; Natura, 2006).
Sodelovanje med parkom in lokalnimi organizacijami, ki so povezane s parkom in v nekem
smislu skrbijo za varstvo narave in razvoj na obmoèju parka je slabo.
Uprava parka sodeluje z nekaterimi institucijami znotraj obèine Cerknica, s CŠOD Rak in
Notranjskim ekološkim centrom v okviru projekta »Razvojno aktiviranje naravne in kulturne
dedišèine Notranjskega regijskega parka«; v Turistièno informacijskem centru so na voljo
njihove razglednice in letaki. Sodelujejo z ribiško družino Cerknica. Zelo dobro sodelovanje
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je s turistiènim društvom Menišija, saj sodelujejo pri postavljanju informacijskih tabel
(Torkar, 2007). Na obmoèju parka so še številne druge organizacije, s katerimi park ne
sodeluje. Tu so druga turistièna društva, ki samostojno izvajajo svoje aktivnosti tudi na
podroèju ohranjanja okolja.
Turistièni delavci razvijajo svojo ponudbo preko razvojnih programov, se povezujejo med
seboj in ob pomoèi Turistiène informacijske pisarne ter spodbudi Notranjskega ekološkega
centra, ki v okviru svojih programov spodbuja ekoturizem. Turistièni ponudniki na obmoèju
Cerkniškega jezera, med katerimi je najveèji Jezerski hram z maketo Cerkniškega jezera so se
sami povezali in razvijajo skupno promocijo in naravi prijazen turizem (Kebe, 2007).
Na obmoèju parka deluje veè jamarskih društev, ki skrbijo za jame in jih èistijo po svojih
najboljših moèeh. Društvo ljubiteljev Križne jame je upravljalec Križne jame in jam v okolici.
Kljub temu, da jama leži na obmoèju parka in je ena veèjih naravnih znamenitosti park,
uprava Notranjskega parka ne sodeluje z društvom (Kržiè, 2007).
Park Moravski kras je v mreži regijskih parkov pod krovno organizacijo za ohranjanje
narave AOPK ÈR, ki ga tudi sofinancira. Predstavlja regionalno izpostavo AOPK ÈR. Zelo
dobro sodeluje z organizacijami, društvi in podjetji na obmoèju, kakor tudi državnimi
institucijami. Partnerji v razvoju parka so naslednje institucije. Jamarsko društvo Podzemkovy
spolek Hady deluje v južnem delu parka in se ukvarja z varovanjem narave in ozavešèanjem
ljudi o tem. Èesky svaz ochrancu prirody (Zveza varuhov narave) je najveèja èeška
prostovoljna organizacija, ki se ukvarja z varovanjem narave in kulturne dedišèine, ekološko
vzgojo in trajnostnim razvojem. Društvo Lipka deluje v okviru Masarykove univerze v Brnu
in se ukvarja z okoljskim izobraževanjem. Èeskomoravski cement, ki je med najveèjimi
proizvajalci cementa na Èeškem, se zaveda odgovornosti do okolja, zato si prizadeva za
zmanjšanje vpliva dejavnosti na naravo, poskuša zmanjšati prašne delce z zraku, vpliv na
površje in vodo. Prioriteta podjetja je rekultivacija kamnoloma v južnem delu parka. Park zelo
dobro sodeluje tudi z jamarji pri skupnih raziskavah in aktivnostih. Sodelovanje poteka tudi s
turistiènimi delavci. V informacijskih pisarnah so tudi informacije o turistièni ponudbi
obmoèja. Park preèka veliko turistiènih in kolesarskih poti, ki jih vzdržuje terenska služba
parka. Pri raznih aktivnostih in postavitvijo uènih poti in razstav uprava parka sodeluje z
zvezo jam Moravskega krasa (Sprava jeskyni Moravskeho krasu), ki skrbi za delovanje
turistièno urejenih jam; sodelujejo tudi z družbo Spoleènost pro Moravský kras, ki skrbi za
turistièno ponudbo in javni prevoz na osrednjem turistiènem delu parka med Skalnym mlinom
in Punevno jamo, združenje za razvoj vasi MK, Èeško speleološko zvezo (Èeška speleološka
spoleènost), Èeško geološko službo (Èeska geologicka služba), Klubom èeških turistov,
Mendelovo kmetijsko in gozdarsko fakulteto, organizacijo Lesy ÈR, arheološkim inštitutom iz
Brna ter institucijami kot so muzeji, obèinske uprave,…(Nauène stezky MK, 2006).
Park je aktiven tudi v mednarodnem sodelovanju, saj ima vsakoletne izmenjave obiska s
tujimi parki (Poljska, Bolgarija,…). Udeležili so se tudi že krasoslovne šole v Postojni l.
2005. Sodelujejo s parki s Slovaške in Poljske, udeležujejo se mednarodnih konferenc; na
konferenci v Grèiji je bil Moravski kras predlagan za geopark (Rozbory, 2006; Moravský kras
: Interaktivní, 2006).
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6.2

Povezanost parka z lokalnimi prebivalci

Zavarovana obmoèja narave, še posebej pa naravni parki, so odvisni od širokega
kroga organizacij in ljudi, domaèinov in obiskovalcev od drugod. Hkrati se med turisti
poveèuje zanimanje za ohranjeno naravo in zavarovana obmoèja nekaterim regijam prinašajo
znaten dohodek in delovna mesta.
Notranjski park obvešèa lokalne prebivalce o svojem delovanju in aktivnostih parka preko
objav v javnih obèilih ter oglasnih panojev. Aktualne informacije so objavljene tudi na njihovi
spletni strani. O projektih in delovanju parka lokalne prebivalce obvešèajo s pošiljanjem
biltena Notranjskega parka v vsa obèinska gospodinjstva dvakrat letno.
Sodelovanje lokalnih prebivalcev pri aktivnostih parka ni veliko. Park je mlad, zato je
poznavanje parka še skromno, zato mnenje lokalnih prebivalcev še ni opredeljeno. Posledièno
si prebivalstvo zaradi pomanjkljivih informacijah in nepoznavanja pomena zavarovanih
obmoèij ustvarja negativno mnenje o parku (Polajnar, 2007). Zaposleni v zavodu parka so
strokovnjaki, ki niso domaèini, èeprav obmoèje nudi izobražen kader. Pozitivno je, da niso
obremenjeni z nestrinjanjem nekaterih lokalnih prebivalcev z delovanjem parka, temveè so
pozitivno naravnani do naravne in kulturne dedišèine (Košir, 2007).
Sodelovanje z javnostjo pomeni upravi parka Moravski kras pomemben mehanizem
ohranjanja narave. Osnova za obvešèanje ljudi je organizacija ekskurzij, predavanj in drugih
akcij in prireditev. Regijski park ima že dolg obstoj. Glede na starost parka živi veèina
prebivalcev na obmoèju, zavarovanem kot regijski park, že veèino svojega življenja, zato
sprejemajo park kot del okolja. Naselja so razporejena izven con najstrožjega varovanja, tako,
da ne prihaja do gradnje na zavarovanem obmoèju. Mnogi lokalni prebivalci imajo delovna
mesta ravno zaradi obstoja parka, neposredno z vkljuèevanjem v delovne naloge parka ali
posredno v turizmu zaradi atraktivnosti èistega okolja za obiskovalce. Velik del gozdnih in
kmetijskih zemljišè na zavarovanih obmoèjih ni v lastni lokalnih prebivalcev, zato niso
omejeni pri gospodarjenju s svojimi zemljišèi.
6.3

Pomen parka v regionalnem razvoju obmoèja

Obèine in prebivalci zavarovanih obmoèij pogosto vidijo le omejitve. Vendar zavarovana
obmoèja po drugi strani lahko pomenijo tudi nova delovna mesta, živahnejši utrip zaradi
izobraževalnih in kulturnih dogodkov, z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi pa cilj
obiskovalcev, ki vedno bolj cenijo tudi zdravju prijazno, lokalno pridelano hrano in izdelke. Z
vidika aktualne regionalne politike so zavarovana obmoèja lahko primeri dobre prakse
celostnega razvoja oziroma vzorni primeri trajnostnega razvoja na doloèenem obmoèju.
Nevarnost se pojavi, ko za isto geografsko obmoèje nastane veè razliènih razvojnih ciljev;
razvoj varovanja narave, turizma, gospodarstva in drugih razvojnih ciljev. Pogosto se
zavarovana obmoèja nahajajo na podeželskih obmoèjih, kjer se poskuša ohranjati poseljenost.
Naèrtovanje zavarovanega obmoèja (meja, prostorska zasnova) je podobno kot prostorsko
naèrtovanju, kjer se morajo usklajevati razlièni interesi (Groznik Zeiler, 2004).
Notranjski park se nahaja v Notranjsko – kraški statistièni regiji, ki po nekaterih statistiènih
kazalcih sodi med manj razvite slovenske regije. Za regijo je znaèilen velik delež gozda. Med
vsemi slovenskimi regijami je najredkeje poseljena, poleg tega predstavlja razvojni problem
staranje prebivalstva, ki glede na indeks staranja presega slovensko povpreèje. Infrastruktura
je slabo razvita. Na obmoèju obèine Cerknica, v kateri leži park, je ob storitvenih dejavnostih
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še vedno moèno zastopan sekundarni sektor. Sintezna ocena razvojnih možnosti regije kaže na
to, da so glavne prednosti regije obstoj uspešnih podjetij, nizka stopnja brezposelnosti, naravna
bogastva (predvsem les) in tudi sorazmerno èisto okolje in krajinska pestrost. Priložnost regije
naj bi bila zato predvsem v razvoju turizma, (tudi v povezavi s kmetijstvom), krepitvi obstojeèih
nosilnih podjetij in razvoju podjetništva (Vugrin, 2005 ). Cilji parka niso usklajeni z drugimi
dejavnostmi in razvojnimi projekti. Prihaja do navzkrižij mnenj glede razvoja turizma in
podjetništva.
Moravski kras leži v Južnomoravski regiji, v neposredni bližini razvite aglomeracije mesta
Brna, v okraju Blansko. Obmoèje je tradicionalno industrijsko razvito, z moèno strojno,
tekstilno in gradbeno industrijo. Delež brezposelnosti je pod èeškim povpreèjem. Gostota
prebivalstva je nad povpreèjem Èeške Republike. Moravski kras je kljub industriji peto
najbolj turistièno obmoèje v Južni Moravski, vendar je kljub vsem dejavnostim eno najbolj
èistih delov na Èeškem. Park zaradi svojih atraktivnosti in popularnosti nudi veliko
zaposlitvenih mest za lokalne prebivalce predvsem v turizmu. V prostorskih planih obèin
razvojni cilji vseh sektorjev dajejo velik poudarek ali celo prednost varovanju narave.
Koncept regionalnega razvoja (razvoj obèin) je zapisan v prostorskih planih (prostorski plan
regijskega parka, prostorski plan obèin). Izdelava teh planov upošteva mnenje uprave parka,
tako da ima varovanje narave zelo moèen vpliv na razvoj regije. Ravno tako se mora uprava
parka strinjati s konkretnimi projekti, npr. gradnjo. Razvojne možnosti z upoštevanjem
varovanja narave so v ekološkem kmetijstvu, ekoturizmu, kvaliteti življenja z naèrtovanjem
naselij in razvojem infrastrukture (Štefka, 2007).
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6.4

Primerjalna analiza pomena Notranjskega parka in parka Moravski kras v
regionalnem razvoju

Preglednica 10: Primerjava Notranjskega parka in parka Moravski kras glede na partnerstvo v
razvoju, sodelovanje z lokalnim prebivalstvom in pomen v regionalnem razvoju

PARTNERJI V RAZVOJU
DRŽAVNE INSTITUCIJE

FAKULTETE, INŠTITUTI,
IZOBRAŽEVALNE
USTANOVE

NEVLADNE
ORGANIZACIJE /
ZDRUŽENJA

OCENA SODELOVANJA
POVEZANOST PARKA Z
LOKALNIM
PREBIVALSTVOM
OCENA POVEZANOSTI

VPLIV NA REGIONALNI
RAZVOJ

PARK
MORAVSKI KRAS
MOP, ARSO, Zavod za Ministrstvo za okolje, AOPK
varstvo narave, OE Ljubljana ÈR; obèine
Obèina Cerknica
Biotehniška fakulteta
Kmetijska, gozdarska,
pedagoška fakulteta, f. za
arheologijo, za geografijo,
geologijo,…; Inštitut za
arheologijo; muzeji
-NEC, CŠOD Rak;
-organizacije za varstvo
-slovenski naravni parki
narave in okoljsko
-društva: TD Menišija zelo izobraževanje
dobro; ostala društva slabo
-podjetja
-šole, vrtci
-strokovne službe
-jamarska društva, turistiène
organizacije, zveze,
ponudniki
-èeški in tuji naravni parki
-šole
slaba
zelo dobra
-prebivalci niso vkljuèeni v -prebivalci so tradicionalno
delovanje parka
povezani s parkom
-ni novih delovnih mest
-veliko delovnih mest zaradi
atraktivne ohranjene narave
NRP

slaba
Pozitiven vpliv
-ohranjeno okolje
-poveèanje atraktivnosti
prostora za obiskovalce
-skrb za naravo spodbuja
naèrtovanje infrastrukture
-skrb za ohranjanje kulturne
krajine
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zelo dobra
Pozitiven vpliv
-ohranjeno okolje
-poveèanje atraktivnosti
prostora za turizem,
rekreacijo, poselitev
-skrb za ohranjanje kulturne
krajine
-razvoj infrastrukture
-delovna mesta
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Negativen vpliv
-možna navzkrižja pri
odloèanju med ohranjanjem
in gospodarskim razvojem
-možna omejevanja pri
razvoju turizma
-možna omejevanja pri
naèrtovanju naselij

Negativen vpliv
-omejitev intenzivnega
kmetijstva
-omejitev razvoja industrije,
izkorišèanja mineralnih
virov.

Park Moravski kras je v primerjavi z Notranjskim parkom deležen velike podpore države, saj
je v mreži regijskih parkov pod okriljem Agencije za ohranjanje narave Èeške Republike
(AOPK ÈR), ki ga tudi financira. Notranjski regijski park je bil ustanovljen z obèinskim
odlokom. Za pomoè, strokovno svetovanje, raziskovanje in podajanje naravovarstvenih
smernic se obraèa na državne institucije. Moravski kras zelo dobro sodeluje z organizacijami,
zvezami, zavodi in društvi, ki se ukvarjajo z varovanjem narave ter s strokovnjaki s fakultet,
inštitutov in muzejev. Skupaj pripravljajo projekte, publikacije in opravljajo raziskovanje.
Dobro je tudi sodelovanje z organizacijami, ki delujejo na obmoèju parka, s turistiènimi
delavci in jamarji, obèinami,… Sodelovanje Notranjskega parka z organizacijami z obèine
Cerknica je v primerjavi z Moravskim krasom slabo. Jamarska društva sama skrbijo za jame,
tudi turistièna društva in turistièni delavci sami skrbijo za svoja podroèja delovanja.
Notranjski park dobro sodeluje z enim turistiènim društvom, šolami in CŠOD-jem. Turistièni
delavci in delavci ter druge institucije si želijo veè sodelovanja z upravo parka. Nujno bi bilo
vzpostaviti medsektorsko povezovanje.
V Notranjskem parku lokalni prebivalci v primerjavi z Moravskim krasom še niso vajeni
živeti v zavarovanem obmoèju, zato zaradi neozavešèenosti o pomenu zavarovanja še nimajo
oblikovanega mnenja. Notranjski park v primerjavi z Moravskim tudi v veliko manjši meri
sodeluje z lokalnim prebivalstvom niti ne nudi zaposlitve. Zato pri nekaterih lokalnih
prebivalcih prihaja do obèutka omejevanja.
Primer parka Moravski kras lahko vzamemo za primer dobro naèrtovane razporeditve
dejavnosti. Èeprav je v bližini parka industrija in koncentracija prebivalcev ter v parku razvit
turizem, se z ustreznimi varstvenimi režimi varuje negativen vpliv teh dejavnosti na
ohranjanje okolja. Življenje na Moravskem krasu predstavlja kvalitetno bivalno okolje zaradi
ohranjene narave ter bližine mest, ki nudijo delovna mesta in druge storitve. To ne velja za
Notranjski park, saj je oddaljen od veèjih zaposlitvenih središè, zato je potrebno razvijati
gospodarstvo v bližini. Ocenjujemo, da so navedene razvojne možnosti na obmoèju
Notranjskega parka lahko v nasprotju s cilji varovanja narave, zlasti v primeru razvoja
podjetništva, ki se razvija v industrijski coni v bližini pomembnih varstvenih obmoèij.
Zavarovanje obmoèja kot regijski park v primerjavi s parkom Moravski kras zaenkrat ne pomeni
novih delovnih mest za domaèine. Nekateri prebivalci celo vidijo omejitve pri kmetovanju in
razvoju turizma. Z razvojem aktivnosti v smislu sonaravnega razvoja in ekoturizma bi se lahko
ustvarila nova delovna mesta za domaèine. Oba parka imata pozitiven vpliv na obmoèje s
poveèanjem atraktivnosti obmoèja za obiskovalce, veèjo skrbjo za varovanje krajine in
ustrezno prostorsko naèrtovanje. Negativen vpliv Notranjskega parka pri razvoju obèine je
lahko pri omejevanju gospodarskih dejavnosti, v primeru Moravskega parka pa pri
omejevanju kmetovanja in industrije.
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7 SKLEP
Zavarovana obmoèja narave so ena od oblik varstva narave. Aktivnosti varstva narave so
usmerjene v omejevanje in prepreèevanje negativnih vplivov na okolje.
V uvodnem delu opravljena primerjava sistemov varovanja narave v Sloveniji in Èeški je
pokazala, da imata državi podoben sistem varstva varave. Tako Slovenija in Èeška sta mladi
èlanici Evropske unije, ki sta morali v svoj pravni sistem varstva narave umestiti direktive EU.
Obe državi sta ratificirali pomembne svetovne in evropske konvencije s podroèja varstva narave,
ki sta jih morali umestiti v državno zakonodajo. Obe državi imata tudi velik del državnega
ozemlja zavarovanega kot Natura 2000. Tako Slovenija kot Èeška sta v svoje kategorizacije
varovanja narave sprejeli priporoèila Svetovne zveze za ohranitev narave (IUCN), katere èlanici
sta. Vsaka država v svojih zakonih o ohranjanju narave deli zavarovana obmoèja na širša in ožja,
z razliko v širših zavarovanih obmoèjih, saj ima Èeška nima krajinskih parkov, temveè le
narodne in regijske parke. Razlika je tudi v številu regijskih parkov, katerih ima Èeška
petindvajset, Slovenija pa zaenkrat tri, saj je nekaj novih predlaganih.
V obravnavo sta vzeta eden najmanjših in najstarejših èeških regijskih parkov, to je park
Moravski kras ter najveèji in najmlajši slovenski Notranjski regijski park. Na izbor parka za
primerjavo je vplivala tudi razvitost parka Moravski kras, saj ga lahko postavimo za vzorèen
primer uspešnega upravljanja zavarovanega obmoèja.
V obeh preuèevanih obmoèjih meje parka slabo doloèene; meje parka Moravski kras potekajo
po naravnih mejah, vendar so ponekod nejasne. Pomanjkljivost meje Notranjskega parka je
doloèitev meja po administrativni meji, zato so iz parka izloèene nekatere pomembne naravne
vrednote.
Ocena, opravljena na podlagi naravnogeografskih znaèilnosti, kaže, da oba parka povezuje
karakteristika reliefa, saj gre za kraški teren, ki je zelo obèutljiv in zato še posebej potreben
varstva. Prav zaradi številnih znamenitih kraških pojavov sta obe obmoèji svetovno znani in že
stoletja deležni raziskovanj. Obe obmoèji obravnave ležita na karbonatnih kamninah, sta precej
razèlenjeni, imata podobo hidrologijo in pedologijo, znani sta po številnih nadzemnih in
podzemnih kraških pojavih ter predstavlja življenjski prostor številnim endemiènim rastlinskim
in živalskim vrstam.
V diplomskem delu smo skušali oceniti tudi družbenogeografske podobnosti in razlike med
parkoma. Oba parka sta po eni strani zelo gozdnata, po drugi strani se na manjših obmoèjih
koncentrirajo številne družbene dejavnosti: poselitev, kmetijska zemljišèa, industrija in promet.
Velika razlika je v intenzivnosti rabe prostora. Moravski kras ima boljšo gospodarsko sliko in
razvito infrastrukturo. Okoli zavarovanega obmoèja so razporejeni poselitev, intenzivno
kmetijstvo, moèna industrija in turizem, kljub temu pa se z ustreznimi varstvenimi režimi in
razvojnimi usmeritvami ustrezno ohranjajo. Po drugi strani pa se na obmoèju Notranjskega parka
dejavnosti koncentrirajo na Cerkniškem polju, kjer pa so tudi najpomembnejše naravne vrednote,
vendar prihaja v tem parku kljub redkejši poselitvi, manjši intenziteti kmetovanja in turizma
zaradi slabše komunalne urejenosti in nezadostnega varstva do onesnaženja nekaterih
zavarovanih delov parka.
Na podlagi primerjave zavarovanih obmoèij v obeh obravnavanih parkih ugotavljamo, da
imata oba parka ne le nacionalni, temveè tudi mednarodni pomen. Èez oba parka poteka
obmoèje posebnih varstvenih obmoèij Natura 2000, znotraj parkov pa so tudi mokrišèa
mednarodnega pomena, imenovana ramsarske lokalitete. Znotraj parka Moravski kras je
trikrat veè ožje zavarovanih obmoèij kot znotraj Notranjskega parka, kar gre najverjetneje
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pripisati okoljski politiki in ne veèji ekološki pomembnosti obmoèja. Mednarodni pomen
parkov se odraža tudi v ustreznosti parkov pri kandidiranju za evropska sredstva Life-Natura,
ki sta jih obmoèji pridobili.
Upravljanje zavarovanega obmoèja vkljuèuje izvajanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in
upravljalskih nalog. Primerjalna analiza, opravljena v diplomskem delu, kaže, da imata oba
parka ustanovljen zavod oziroma upravo parka, ki upravlja park. Analiza kaže, da zavod
parka omenjene naloge v primeru Notranjskega parka izvaja le na obmoèju Cerkniškega polja
in ne na celotnem obmoèju parka. Trditev, da na uspešnost upravljanja Moravskega krasa
vpliva dolgo obdobje obstoja parka, drži le deloma, saj leži znotraj Notranjskega parka tudi
Rakov Škocjan, zavarovan že od leta 1949 kot krajinski park, vendar kljub starosti parka s
strani države kot upravljalca parka ni bilo veliko opravljenega.
Za uspešno upravljanje in zagotavljanje varstva narave bi potreboval Notranjski park
enotnega upravljalca obmoèja in upravljalski naèrt, kjer bi bile opredeljene pristojnosti, cilji
in obmoèja varovanja, tako kot ima v upravljalskem naèrtu kot tudi na terenu urejeno park
Moravski kras. Nujno bi bilo tudi coniranje obmoèja z ustreznimi varstvenimi režimi, s èimer
bi se loèilo obmoèja èlovekovih dejavnosti od obmoèij varovanja narave. Zaenkrat je
Notranjski park pri razvoju omejen s finanènimi viri, saj prejema glavnino sredstev iz
obèinskega proraèuna in ne državnega kot park Moravski kras.
Primerjava mehanizmov interpretacije narave, ki jih izvajata oba regijska parka, kaže, da
Moravski kras zelo dobro izvaja popularizacijo zavarovanega obmoèja in predmetov
zavarovanja, kar se kaže v zanimivih uènih poteh, informacijskih toèkah v parku, oznaèitvah
v naravi, prireditvah, izobraževanjih in izobraževalnih brošurah. Notranjski park ni postavil še
nobene uène poti, le nekaj informativnih panojev, pomanjkljivo je tudi izobraževalno gradivo.
Nasprotno pa ima Notranjski park zelo dobro propagiranje na svoji spletni strani v primerjavi
z Moravskim parkom. Notranjski park se zadnje leto hitro razvija na podroèju aktivnosti in
izobraževanja otrok in odraslih. Oba parka potrebujeta osrednje informacijsko središèe.
Analiza partnerstva v razvoju parkov kaže, da Notranjski park na splošno slabo sodeluje z
drugimi subjekti. Dobro sodeluje z državnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami,
strokovnimi službami in izobraževalnimi ustanovami, slabše pa z obèinskimi. Potrebno bi bilo
okrepiti sodelovanje z lokalnimi organizacijami, še posebno tistimi, ki upravljajo zavarovana
obmoèja znotraj parka. Prav tako je potrebno v aktivnosti parka vkljuèiti lokalno prebivalstvo,
saj je zaradi nezadostne informiranosti prebivalcev mnenje in poznavanje parka še
neopredeljeno. Obvešèanje lokalnega prebivalstva se v zadnjem letu izboljšuje z
informiranjem o aktivnostih parka na spletu ter izdajanjem biltena parka. V primerjavi z
Notranjskim park Moravski kras zelo dobro sodeluje tako z vladnimi kot nevladnimi
organizacijami, državnimi in lokalnimi. Park ima manjši poseg v privatno lastnino, saj
zemljišèa v parku v veèjem deležu niso privatna.
Z metodo primerjalne analize vpliva obravnavanih regijskih parkov na regionalni razvoj
obmoèij smo prišli do ugotovitev, predstavljenih v nadaljevanju. Regijska parka imata
pozitiven vpliv na ohranjenost okolja, poveèanje atraktivnosti obmoèij in ohranjanje kulturne
krajine. Park Moravski kras ima v nasprotju v Notranjskim parkom pozitivno vlogo tudi pri
novih delovnih mestih, razvoju turizma in infrastrukture. Možen negativen vpliv parka pri
razvoju obmoèja so v primeru Notranjskega parka navzkrižja med razvojem dejavnosti in
ohranjanjem narave, vendar nam primer Moravskega krasa kaže, da se z ustreznim
naèrtovanjem in varstvenimi režimi lahko zagotovi razvoj in ohranjanje prostora.
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V diplomskem delu ni bila opravljena le primerjava podobnosti in razlike med parkoma,
temveè je bil predstavljen in izpostavljen tudi primer dobrega delovanja èeškega regijskega
parka, katerega bi lahko implementirali tudi v primeru Notranjskega parka.

SUMMARY

The comparison of the nature preservation systems in Slovenia and Chech republic has shown
similarities. Both countries have ratified important world conventions concerning nature
preservation, which they had to incorporate in their state legislation. A great part of territory in
both countries is protected under Natura 2000. Slovenia and Chech republik are members of
IUCN and have admitted its recomendations to their nature preservation categorizations.
One of the smallest and oldest regional parks, park Moravski kras and the biggest and newest
Slovenian regional park Notranjska regional park are included in the survey. Diploma consists
of similarity and differences comparison between both parks and also represents an example
of good regional park management which could also be implemented in Notranjska regional
park.
The assessment of naturalgeographic characteristics shows a connection between both parks
based on karst landforms. Both regions are situated on carbonate ground, have dissected relief,
similar hydrology and pedology, are known for its numberless karst phenomena and represent a
living space for various endemic life species.
We have tried to make an assessment of socialgeographic similarities and differences between
parks. Both parks are abundant with forests on one side and have small concentration of various
social activities on the other, for example settlement, agricultural land, industry and traffic. There
is a lot of distinction in land use intensity. The land use is very intense in Moravski kras, but
settlement, industry, turism and other activities are situated outside protected areas. The activities
in the region of Notranjska regional park are concentrated around Cerknica polje near the most
important natural values.
Both parks are of great national and also international importance. They are both included in
Natura 2000 and contain swamplands of international importance. Moravski kras regional
park contains three times more landscape protected areas than Notranjska regional park,
which is probably the consequence of environmental politics and not bigger ecological
importance.
Both parks have park administration offices. The comparative analysis performed in this
paper indicates the administration of Notranjska regional park only performes its duty in the
region of Cerknica polje instead of the whole park. In order to successfully run the park and
insure nature preservation it would need a single administrator and an administration scheme.
It is also necessary to initiate proper land preservation regimes.
The comparison of nature interpretation mechanisms executed in both regional parks implies
good implementation of the popularization of landscape protected area and protected subjects
in Moravski kras regional park. That shows in interesting education trails, information points,
marks, organized entertainment and education seminars and brochures. In Notranjska regional

67

Notranjski regijski park in regijski park Moravski kras – primerjalna analiza

park there are no education trails, there are only a few notice-boards and very little of
education material, although educational activities have improved in the last year.
Partner analysis in park development shows poor cooperation of Notranjska regional park
with other subjects. It cooperates well with state organizations, expert services and
educational institutions but badly with municipal authorities. It is necessary to improve
cooperation between local organizations and inhabitants, following the example of Moravski
kras regional park.
With a method of comparative analysis of the influence of two treated regional parks on
regional development we reached the next conclusions. Both regional parks have positive
influence on nature preservation, increasing attraction and preservation of cultural landscape.
Possible negative influence on regional development in the case of Notranjska regional park
are conflicts between developing activities and nature preservation, but in the case of
Moravian karst we can see it is possible to insure development and living space preservation
with suitable planning and protective regimes.
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Preglednica 7: Primerjava varstvenih obmoèij in režimov med Notranjskim parkom in parkom
Moravski kras
Preglednica 8: Primerjava upravljanja Notranjskega parka in parka Moravski kras
Preglednica 9: Primerjava mehanizmov interpretacije narave v Notranjskem parku in parku
Moravski kras
Preglednica 10: Primerjava naèinov interpretacije narave v Notranjskem parku in parku
Moravski kras
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SEZNAM KRATIC
AOPK
ARSO
CHKO
CŠOD
ÈR
DOPPS
IUCN
IZRK
NIB
MAB
MK
MOP
NEC
NRP
ReNPVO
RS
SURS
TIC
UNESCO
ZON
ZVO

Agentura ochrany pøírody a krajiny
Agencija Republike Slovenije za okolje
Chránnìna krajinna oblast
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Èeška Republika
Društvo za opazovanje in preuèevanje ptic Slovenije
The World Conservation Union
Inštitut za raziskovanje krasa
Nacionalni inštitut za biologijo
Man and biosphere
Moravski kras
Ministrstvo za okolje
Notranjski ekološki center
Notranjski regijski park
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja
Republika Slovenija
Statistièni urad Republike Slovenije
Turistièno informacijski center
The United National Edutacional, Scientific and Cultural Organisation
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o varstvu okolja
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Priloga 1: Naravni parki Slovenije in Èeške
Naravni parki Slovenije:
Narodni park:
Triglavski narodni park
Regijski parki:
Kozjanski park,
Notranjski regijski park,
Regijski park Škocjanske jame
Krajinski parki:
Spominski park revolucionarnih tradicij obèine Domžale,
Golte,
Boè, Plešivec,
Rakova kotlina pri Rakeku (Rakov Škocjan),
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
Zajèja Dobrava,
Rifnik,
Mariborsko jezero,
Mašun,
Šturmovec,
Raèki ribniki - Požeg,
Planina-obmoèje, Planinsko polje, Planinska jama, Markova jama v Nartu,
Kum,
Kamenšèak - Hrastovec,
Jeruzalemsko - Ormoške gorice,
Jareninski dol,
Drava,
Beka - soteska Glinšèice,
Žabljek,
Boè-Donaèka gora,
Štatenberg,
Negova in Negovsko jezero,
Mrzlica,
Spominski park Udin boršt,
Topla,
Nanos - južna in zahodna poboèja z vrhovi Pleše, Grmade in Ture,
Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice,
Okolja spomenikov NOV,
Polhograjski Dolomiti,
Lahinja,
Ponikovski kras,
Robanov kot,
Logarska dolina,
Južni in zahodni obronki Nanosa,
Kolpa,
Štanjel,
Zgornja Idrijca,
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Martuljek,
Seèoveljske soline,
Južni obronki Trnovskega gozda,
Strunjan.
Naravni parki Èeške:
Narodni parki
Èeské Švýcarsko
Krkonoše
Podyjí
Šumava
Regijski parki
Beskydy
Bíle Karpaty
Blaník
Blanský les
Broumovsko
Èeský kras
Èeský raj
Èeské støedohoøí
Jeseníky
Jizerské hory
Kokoøínsko
Køivoklátsko
Labské pískovce
Litovelské Pomoraví
Lužické hory
Moravský kras
Orlické hory
Pálava
Poodøí
Slavkovský les
Tøeboòsko
Ždárské vrchy
Železné hory
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Priloga 2
Karta 9: Cone varovanja v parku Moravski kras
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