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GEOGRAFIJA JELOVICE S POUDARKOM NA MOŽNOSTIH RAZVOJA
TURIZMA
Izvleček:
V diplomskem delu je predstavljena alpska visoka kraška gozdnata planota Jelovica. Namen
dela je bil izdelati geografski oris planote, ki bi lahko služil kot strokovno izhodišče za razvoj
turizma na Jelovici. V diplomskem delu so opisane naravno geografske poteze Jelovice s
poudarkom na kraških značilnostih, izdelan je pregledni opis in vrednotenje pokrajinskih
enot. Sledi opis družbenogeografskih značilnosti in analiza stanja turizma na Jelovici z
vrednostno analizo za razvoj naravi prijaznega turizma, v zaključnem delu pa možnosti
razvoja turizma. Delo temelji na uporabi obstoječe strokovne literature, na podatkih in
informacijah pridobljenih na terenu ter je obogateno s kartografskim gradivom in
fotografijami. Jelovica ima razmeroma velike možnosti za razvoj turizma, ki temeljijo na
naravnih danostih in na kulturno-zgodovinski dediščini. Na planoti so možnosti za razvoj
turizma v povezavi z geološkimi značilnostmi, blago razgibanimi reliefnimi oblikami,
kraškimi pojavi, naravnima rezervatoma barij Za blatom in Ledina, z rastlinstvom in
živalstvom, planinami, nekdanjim rudarstvom, železarstvom, rekonstrukcijo vetrne peči,
oglarstvom, naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, urejenimi razglednimi točkami,
pohodniškimi, kolesarskimi, tovorniškimi potmi in z vključevanjem lokalnih prebivalcev.
Predlagamo, da načrtovalci in upravljavci planoto poskušajo čim bolje ohraniti vsaj v obliki
današnjega stanja, vsakršni posegi naj bodo kontrolirani, zelo premišljeni in strokovno
pretehtani, morebitni turizem pa sonaraven oz. trajen, ekološki oz. naravi prijazen.
KLJUČNE BESEDE: Jelovica, regionalni razvoj, turistični razvoj, geografija turizma,
ekoturizem.
PLATEAU JELOVICA GEOGRAPHY WITH EMPHASIS ON POSSIBILITIES FOR
THE DEVELOPMENT OF TOURISM
Abstract:
This diploma thesis present a high alpine plateau Jelovica. The purpose was to make a
geographic description of the plateau that could also serve as a competent starting point for
the tourism development on the plateau Jelovica. In the diploma thesis is described natural
geographic features of the plateau Jelovica with emphasis on Karst features, including an
overview and evaluation of landscape types. The second part of thesis includes social geographic features, the analysis of the current tourism on Jelovica, an analysis of the nature friendly tourism development and the last part shows the possibilities for tourism
development. The diploma thesis is based on existent scientific literature, data gathered
through field -work and it includes a lot of cartographic material and photographs. Jelovica
has vast opportunities for tourism development, based on natural possibilities, such as various
geological features, hilly landscape types, Karst phenomena, natural reserves of marshlands
called Za blatom and Ledina, flora, fauna, surrounding hills, arranged places with a fine view
of the valley, and on cultural and historical inheritance such as mining tradition,
reconstruction of wind furnace, charcoal burning. The plateau itself offers sporting activities
like hiking and cycling and local people could participate in the development of the tourism.
We suggest that planners and managers of the plateau try to keep the current state of the
plateau Jelovica, every intervention should be controlled, thought through and supervised by
experts. The possible tourism should remain natural, ecological and especially friendly to
nature.
KEY WORDS: Jelovica plateau, regional development, tourism development, geography of
tourism, eco – tourism.
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1.

UVOD

Jelovica je alpska planota, kraški ravnik, skoraj v celoti porasel z gozdom. V preteklosti je
bila gospodarsko veliko pomembnejša, saj je bila območje, ki so ga prečkale pomembne
tovorne poti, bila območje rudarjenja, oglarjenja, pred 14. stoletjem tudi območje
železarjenja, v 2. svetovni vojni eno izmed središč partizanskega gibanja. V novejšem času bi
od daleč gledano lahko rekli, da je le en sam gozd, za katerega se zanimajo le gozdarji. V
diplomskem delu spodbijamo zadnjo trditev ter naštevamo številne naravne in kulturne
zanimivosti na planoti. Ugotavljamo, da planota postaja vse bolj priljubljena izletniška točka
gorskih kolesarjev in pohodnikov. Tržiti so jo začele nekatere turistične agencije z možnostjo
vožnje s štirikolesniki, ki pa po našem mnenju niso izbrale pravega pristopa. Društvo za
raziskovanje jam Bled nudi možnosti alternativnega obiskovanja jam, v Kropi nudijo
posameznikom in skupinam, vodenje po poteh Jelovice z usposobljenimi planinskimi vodniki.
Planota postaja vse privlačnejša, tako za obiskovalce kot za tiste, ki bi jo lahko tržili. Zaenkrat
je turistično zanimanje omejeno na ožje območje, večinoma na robove planote in na ožje
zaledje, na prebivalce podjeloviških naselij, bližnjih mest, na vikendaše, nekaj je tudi tujih
turistov, predvsem adrenalinskih obiskovalcev jam in voznikov štirikolesnikov. Jelovica je od
leta 2004 območje Natura 2000 in bo v kratkem dobila načrt upravljanja.
Jelovica je zelo zanimivo rekreacijsko območje sedanjosti, še bolj prihodnosti, na drugi strani
je zavarovano Natura 2000 območje. Ima razmeroma velik pomen za turizem, hkrati je tudi
ogroženo, glede obremenjevanja okolja zelo občutljivo območje potrebno strokovnega
zanimanja in strokovnega načrtovanja.
V našem diplomskem delu smo strnili geografski oris celotne planote, z nekaterimi predlogi
za razvoj turizma.
Diplomsko delo vsebuje več vsebinskih sklopov. V prvem delu opisujemo naravno
geografske značilnosti Jelovice s poudarkom na kraških značilnostih, ki ga zaključujemo s
preglednim opisom in vrednotenjem pokrajinskih enot. Sledi opis družbenogeografskih
značilnosti na obravnavanem območju, v tretjem delu analiza stanja turizma na Jelovici, z
vrednostno analizo za razvoj naravi prijaznega turizma, v zaključnem pa možnosti razvoja
turizma.

1.1.

NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA

Namen našega diplomskega dela je bil na podlagi dogovora z občino Radovljica pripraviti
strokovna izhodišča za razvoj turizma na planoti Jelovica. Na občini jih je zanimal predvsem
geografski oris planote, ki dotlej za celotno planoto še ni obstajal, podroben opis krasa,
analiza stanja turizma (popis naravnih in kulturnih znamenitosti, pohodniških in kolesarskih
poti, razglednih točk, turističnih ponudnikov) ter razvojni potenciali oziroma možnosti
razvoja turizma. Želja občine je bila tudi, da se pri geografskem orisu obrnemo tudi na
podatke, raziskave Zavoda za gozdove in aktivna jamarska društva.
Glede na zapisane potrebe občine smo si postavili več ciljev:
- omejiti obravnavano območje;
- pripraviti geografski oris planote (naravne in družbene geografske značilnosti);
- analizirati aktualno stanje in ponudbo turizma;
- na kratko predstaviti razvojne potenciale oziroma možnosti razvoja turizma.
Postavili smo si tudi delovno hipotezo: Jelovica ima razmeroma velike možnosti za razvoj
turizma, ki temeljijo na naravnih danostih.
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1.2.

METODE DELA

Prva faza v preučevanju območja je bilo kabinetno delo. Najprej je bilo potrebno pregledati
obstoječo literaturo s tega področja in območja.
Informacije smo zbirali tudi na raznih zavodih in institucijah, na Zavodu za gozdove Bled in
Kranj, pri blejskih jamarjih, na Katastru jam Slovenije v Ljubljani in v Kovaškem muzeju v
Kropi. Zaradi obsežne tematike in zelo obsežnega območja (okoli 10.000 ha), ki je poleg
vsega razdeljeno na pet različnih občin, na šest različnih gozdno gospodarskih enot, na štiri
različna pašna območja, na osem lovskih družin, na raziskovalna območja številnih jamarskih
društev, je bilo zbiranje podatkov in informacij kar zapleteno, dolgotrajno in težavno, zato so
nam pri zbiranju podatkov in informacij v obliki intervjujev pomagali nekateri prebivalci
»podjelovških« naselij.
Sledilo je terensko delo. Na terenu smo podrobnejše spoznavali območje in njegove
značilnosti, kartirali območje in pridobivali koristne informacije v obliki intervjujev.

1.3.

PREGLED VIROV IN LITERATURE

Viri, literatura in raziskave o planoti so glede poglobljenih geografskih raziskovanj skromni.
Po različnih člankih ter prispevkih so razdrobljeni na različne tematike in na opise delov
planote. V zvezi z geografskim raziskovanjem Jelovice so pisali le redki avtorji, večinoma v
50-ih, 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja.
O geografski tematiki na planoti je še najbolj izčrpno pisal Polde Oblak v svojem članku
Jelovica iz leta 1959.
Melik je napisal kar nekaj del, v katerih se je med drugim dotaknil tudi Jelovice, npr.
Slovenski alpski svet (1954), članek o Bohinjskem ledeniku (1930), članek Nova glaciološka
dognanja v Julijskih Alpah (1954). V monografiji Planine v Julijskih Alpah je pisal tudi o
Jeloviških planinah (1950).
Kratek opis Jelovice najdemo v zvezku Krajine alpske regije (1998). Delčka Jelovice so se
dotaknili tudi v Radovljiškem zborniku Med Jelovico in Karavankami (2000) in v
Kroparskem zborniku (1995).
Naravne razmere na Jelovici so poleg gozdov in gospodarjenja z njimi opisovali tudi gozdarji
v Gozdnogospodarskih načrtih. Leta 2002 je študent Oddelka za geografijo Kleč napisal
seminarsko nalogo o geomorfoloških značilnostih Jelovice.
Podatke o jamah in breznih smo dobili na Katastru jam in na Društvu za raziskovanje jam na
Bledu.
O slovenskih in gorskih barjih sta pisala Piskernik in Martinčič (1970, 1996), o načrtu
upravljanja za naravni rezervat Ledina pa Škrlep (2000).
Probleme črnih gradenj počitniških hišic na tistem območju Jelovice, ki je takrat spadala v
radovljiško občino, je v članku Problemi gradnje počitniških hišic v alpskem svetu Slovenije
opisoval Gosar (1981).
O srednjeveških poteh na Jelovici je pisal Jarc (1999).
Nekoliko več je zapisanega o železarjenju, fužinarstvu in rudarjenju na planoti, s čimer se je
po letu 1960 podrobneje ukvarjal Jože Gašperšič. Dediščini kroparskega rudarjenja je bil leta
2003 posvečen Vigenjc, glasilo Kovaškega muzeja v Kropi. Kar nekaj literature je o narodno
osvobodilnih bojih na planoti, med drugim v monografiji Po poti spominov.
Naravne znamenitosti smo povzeli po Interaktivnem naravovarstvenem atlasu Agencije
Republike Slovenije za okolje, kulturno dediščino smo popisali po Registru nepremične
kulturne dediščine.
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Pri pregledu kolesarskih in pohodnih poti smo si pomagali z Izletniško karto Gorenjske
(2006).
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2. NARAVNO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI JELOVICE S
POUDARKOM NA KRAŠKIH ZNAČILNOSTIH
2.1.

LEGA IN OMEJITEV OBMOČJA

Planota Jelovica leži v severozahodni Sloveniji in zavzema ozemlja petih različnih občin in
sicer jugozahodni del občine Radovljica, jugovzhodni del občine Bled, jugovzhodni del
občine Bohinj, severovzhodni del občine Železniki in severozahodni delček občine Kranj
(Geografski…, 1998, str. 35).
Karta 1: Razdelitev na občine

Vir: ZRC SAZU, 2005.
Jelovica je skrajni jugovzhodni del Julijskih Alp in se dviga se na robu Ljubljanske kotline.
Planota ima predgorski značaj (Melik, 1954a, str. 131–132).
Po legi je Jelovica robna izstopajoča enota Julijskih Alp, po višini in reliefu pa sredogorska
planota, ki pada od juga proti severu (Marušič et al., 1998, str. 55).
Alpski svet, kateremu Jelovica pripada, po višinski slojevitosti delimo na: visokogorski svet
nad 1800 m n. m., sredogorski svet, kjer so nižja hribovja–planote v gozdnem pasu 500–1800
m n. m. in osamljeni kras, ki obsega območje do 500 m n. m. z ravninskimi deli, ozkimi
dolinami in kotlinami. Jelovica spada torej po višinski slojevitosti v sredogorski svet alpskega
sveta. (Marušič et al., 1998, str. 22).
Jelovico na zahodu in severu omejuje Sava Bohinjka, na vzhodu Lipniška dolina, na jugu pa
Selška Sora. (Gartner Lenac, 2000, str. 39; Marušič et al., 1998, str. 55).
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Pri omejitvi planote Jelovice se postavlja problem, ali k planoti šteti tudi pogorje Ratitovca, ki
je kamninsko in tektonsko del Jelovice, vendar po svoji obliki in nadmorski višini pravo
pogorje.
Oblak Jelovico deli na pravo in nepravo Jelovico in pravi, da »kadar govorimo o Jelovici,
mislimo razen na pravo Jelovico tudi na planoto daleč tja na zahod proti Bohinjski Bistrici in
Ratitovcu. Toda prava Jelovica je pravzaprav samo severno od dolge reliefne zareze, ki
poteka s severozahoda na jugovzhod od Bohinjske Soteske ob Blatnici čez Jezerce na
Raztovko in ob zgornjem toku potoka Češnjice. Svet južno od te zareze je podoben Jelovici
samo v svojem severnem delu, kjer ima značaj planote, medtem ko se na jugu vzpne v
pogorje, ki se začne izrazito z vrhovi Ratitovca (nad 1600 m), nad zgornjo gozdno mejo ter se
vleče proti zahodu v nekoliko nižjih vrhovih, od 1500 do 1550 m, z mnogo nižjimi prevali.
Vsekakor se pri Možicu tudi Jelovica v najširšem smislu konča, od tod proti zahodu govorimo
o Spodnjih Bohinjskih gorah oziroma o Bohinjskem pogorju.« (Oblak, 1959).
Tudi poročilo o Jelovici, ki je nastalo v okviru Programa izmenjav in štipendije Evropske
komisije Socrates Comenius planoto deli na dva dela. Severno ležeči del nad Blatnim
grabnom in Rovtarico je bolj uravnan in razgiban. Spodnji del proti jugu se počasi vzpenja do
Ratitovca. Na vrhu Altemaver (1678 m) doseže najvišjo točko. (Socrates, 2006).
Po projektu Evropske unije Natura 2000 se planota Jelovica razteza med 900 in 1600 m
nadmorske višine in tako k planoti Jelovica uvrščajo tudi Ratitovec.
Oblak torej Ratitovec uvršča k Jelovici, vendar poudarja, da je to neprava Jelovica, da je
Ratitovec del, kjer se planota vzpne v pogorje. Tudi poročilo Socrates Comenius in projekt
Natura 2000 Ratitovec štejeta k Jelovici.
Marušič s sodelavci je v regionalni razdelitvi krajinskih tipov v Sloveniji v enoti Jelovica
določil najnižjo nadmorsko višino 410 m, najvišjo nadmorsko višino pa 1641 m. Torej v enoti
Jelovica ni zajel vrha Ratitovca (Kremant 1658 m, Altemaver 1678 m, Gladki vrh, 1667 m).
(Marušič et al., 1998, str. 55).
V diplomskem delu smo pri omejitvi obravnavanega območja izbrali dva kriterija: kraški in
planotast svet. Robovi planote so skoraj povsod jasno, ostro začrtani s strmimi skalnimi
stopnjami, tako da smo meje obravnavanega območja postavili na njih, kjer je bila dilema
smo se oprli na kraškost oziroma na odsotnost fluvialnega reliefa. Problem omejitve se je
pojavil na severu in jugozahodu planote, kjer ni strmih skalnatih stopenj. Na severu planote
smo si pomagali z mejo med stalno tekočimi potoki, ki izvirajo na pobočjih Jelovice in tečejo
proti njenemu vznožju in med »potoki ponikalniki« na severu planote. Tako smo za severni
rob obravnavanega območja določili nadmorsko višino 700 m, zato da smo v obravnavo lahko
vključili tudi tipično jeloviško planino Talež.
Na jugozahodu se nismo mogli opreti na odsotnost ali prisotnost rečnega reliefa, zato smo si
pomagali z geologijo in tektoniko in tako jugozahodno mejo potegnili po soriškem prelomu,
ki po Osnovnih geoloških kartah Kranj in Tolmin, Videm poteka od Spodnjih Danj, mimo
Erbelca in Tonderškofla, nato čez Soriško planino do Bohinjskega sedla, mimo Možica in
dalje proti severozahodu proti Polju in Ribčevem Lazu (Osnovna geološka, 1974; Osnovna
geološka, 1986). Tako smo jugozahodno mejo potegnili po cesti Soriška planina-Bohinjsko
sedlo in vključili k obravnavanem območju še planini Strmne in Vresje.
Da bi se v diplomskem delu lahko podrobneje posvetili planotastemu delu Jelovice, smo iz
obravnave izvzeli Ratitovec, ki ima že značilnosti pravega visokogorja, tako, da smo južno
mejo obravnavanega območja potegnili severno od Ratitovca, po plastnici, ki označuje 1500
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m nad morjem. Zahodno od Ratitovca smo mejo spustili na nekoliko nižjo nadmorsko višino,
tako da smo v obravnavo vključili Danjarsko in Soriško planino.
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Karta 2: Omejitev obravnavanega območja
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Melik planoto Jelovico v svoji regionalizaciji, ki jo je uporabil za opis Slovenije v štirih
knjigah, uvršča med Slovenske Alpe, v submakroregijo Blejsko-Radovljiška pokrajina
(Radovljiška Dežela in Blejski kot), ki jo hkrati uvršča tudi v submakroregijo Gorenjsko z
Ljubljansko pokrajino. Ta regionalizacija ni tipično naravno geografska, saj se merila
marsikje prepletajo z družbenimi in gospodarskimi. Tako je Melik Ratitovec s pogorjem
določil v mikroregijo Škofjeloško hribovje, ker je ta del Jelovice gospodarsko in družbeno
bolj navezan na Škofjeloško hribovje. (Slovenija…, 1999, str. 21–23).
Po Ilešičevi regionalizaciji iz leta 1958 Jelovica z Ratitovcem spada v makroregijo Alpske
pokrajine, v submakroregijo Zahodne alpske pokrajine in v mezoregijo Julijske Alpe z
dolinskimi mikroregijami (Slovenija…, 1999, str. 21–24).
Gams je Jelovico v svoji regionalizaciji iz leta 1983 uvrstil v makroregijo Alpe in v
mezoregijo Julijske Alpe (Slovenija…, 1999, str. 23, 25).
Po regionalizaciji večih avtorjev iz Geografskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra
Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Inštituta za geografijo spada Jelovica v
makroregijo Alpski svet, submakroregijo Alpsko visokogorje in v mezoregijo Julijske Alpe.
Čeprav Jelovica, kot tudi planoti Mežaklja in Pokljuka zaradi uravnanega površja spominjajo
na dinarske kraške planote, jim dajeta ledeniška preoblikovanost ter planinsko gospodarstvo
(poleti se je na Jelovico z živino preselil tudi del prebivalcev) povsem alpski videz. Planote
pomenijo tudi postopen prehod iz Ljubljanske kotline v visokogorje. (Slovenija…, 1999, str.
28–30, 49).
Pri izdelavi diplomskega dela smo si veliko pomagali z Gozdnogospodarskimi načrti tistih
gozdnogospodarskih enot, ki segajo na naše obravnavano območje, zato se nam zdi
pomembno omeniti tudi gozdarsko oz. gozdnogospodarsko omejitev Jelovice. Obravnavano
območje je razdeljeno kar na šest različnih Gozdnogospodarskih enot (v nadaljevanju s
kratico GGE). Večina preučevanega ozemlja spada v GGE Radovljica–Desni breg Save, ki
zavzema severni del planote do Zidane skale, Črnega vrha, Vodiške planine, Malega
Gregorjevca, do Selške planine in nekoliko severneje od Vršan vrha ter v GGE Jelovica, ki
zavzema planoto južno od GGE Radovljica–Desni breg Save do Črnega vrha nad Soriško
planino, do Štonaha, Žbajneka, Kačjega roba, Kremanta, Altemaverja, Gladkega vrha, Milega
pogleda, do sedla na Rovtarici, Partizanskega vrha in do Velikega Gregorjevca. GGE Besnica
zavzema le jugozahodni delček obravnavanega območja, površje južno od Zidane skale ter
vzhodno od Rajha, Turna, Kosovca in Homa. GGE Železniki obsega obravnavano območje
zahodno od Homa, Kosovca, Turna, Rajha, Južno od Velikega Gregorjevca, Partizanskega
vrha ter vzhodno od Javorjevega vrha, Milega pogleda in Vratc. GGE Zali Log obsega naše
obravnavano območje južno od Žbajneka, Štonaha in Črnega vrha.
V diplomskem delu nismo mogli navajati konkretnih števil v zvezi z gozdovi na Jelovici (npr.
o deležu lastnikov gozdov, gozdnatosti), ker so v Gozdnogospodarskih načrtih podatki
navedeni za celotne enote, ki pa poleg obravnavanega območja obsegajo še ozemlje izven.

2.2.

RELIEF

Kraška planota Jelovica je pravo nasprotje globoko razčlenjenemu reliefu Julijskih Alp,
Karavank in Kamniško Savinjskih Alp (Habič, 1981, str. 83).
Iz Geografskega atlasa Slovenije lahko razberemo, da na obravnavanem območju Jelovice
prevladuje apneniški kraški relief, ki zavzema vzhodni, jugovzhodni in osrednji del
obravnavanega območja do doline Blatni graben - Raztovka, del kraškega reliefa pa najdemo
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tudi na južnem delu Jelovice, in sicer severno od Ratitovca, na Danjarski planini in okoli vrha
Štonah.
Na obravnavanem območju je tudi ledeniško preoblikovanega reliefa precej, vendar nekoliko
manj kot kraškega. Ledenik je preoblikoval skrajni severni in severovzhodni del Jelovice,
zahodni rob planote, dolino od Blatnega grabna in Gladke doline do Raztovke in površje
južno in jugovzhodno od nje, razen na jugu že omenjeni kraški relief.
Reke so preoblikovale vzhodni in jugovzhodni rob planote ter površje na Lipniški planini in
površje severovzhodno od nje (območje Kravjega potoka). To rečno preoblikovano površje
spada k destrukcijskemu rečno-denudacijskemu reliefu. (Geografski…, 1998).
K rečnemu reliefu pa bi dodali še, Geografski atlas Slovenije ga namreč ne označuje, površje
ob Blatnici in Bitenjskem grabnu (Državna topografska… Bled, 1998).
Zaradi nepropustne matične podlage so stalni potoki in studenci tudi na severu Jelovice
(planini Vršana, Talež, Čmarjeva planina) izoblikovali razgiban relief z dolinami V oblike
(GGN Radovljica, 2000).
Jelovica je kot tudi Pokljuka in Mežaklja prostran spodnje pliocenski ravnik, ostanek
pliocenske uravnave. Tu je zakrasevanje toliko prevladalo, da se je vodni odtok na široko
prestavil v notranjost, zato so na površju ostale suhe doline, a med njimi suhe planote,
razjedene z vrtačami, kotliči, brezni ter raznovrstnimi kraškimi kotanjami. Na Jelovici
imamo vtis, kakor da smo v dinarsko kraškem svetu. V višjih legah domala povsod prevladuje
pomanjkanje vode, medtem ko se vznožje odlikuje po močnih izvirih. Na planoti studence
vidimo le, kjer so razgaljene zaplate vododržnih porfirjevih in morenskih plasti. (Melik,
1954a, str. 20, 137).
Jelovica je del pliocenskega ravnika, ki so ga kasneje preostale povrhnje reke razkosale (na
več planot–Jelovica, Pokljuka, Mežaklja). Medtem ko so se ob postopnem dvigovanju v
gorovju razvijale visokogorske oblike, je na ravniku izginjalo in razpadalo vodno omrežje in
napredovalo zakrasevanje. (Melik, 1954a, str. 150–151).
Največji del Jelovice sestavlja izravnan planotast, mestoma vrtačast (kraški) relief med
1000 in 1300 m nadmorske višine. Zaradi te svoje geomorfološke posebnosti ima osrednji del
Jelovice značaj mrazišča. (GGN Jelovica, 2002).
Reliefno je enota izravnana planota, ki je bila zaradi matične podlage (triasni apnenci in
dolomiti) dolgotrajno zakrasevana. (Marušič et al., 1998, str. 55).
Višinsko planota pada od juga proti severu. Na jugu prevladujejo višine od 1300 do 1400 m,
na severu od 1000 do 1100 m, najvišje območje je okrog Partizanskega vrha (1411 m), okoli
Ratitovca, okrog Štonaha (1422 m) ter Črnega vrha (1486 m). (Marušič et al., 1998, str. 22;
Izletniška…, 2002).
Zaradi strmih pobočij na severni, severovzhodni in vzhodni strani vzdolž prelomnice je
Jelovica najbolj zaznavna z radovljiškega dela Ljubljanske kotline. Reliefno umirjeno površje,
ki pa višinsko močno presega nižinski raven svet, daje videz »ravne gore«. Na resnično
gorovje se naslanja samo na jugozahodu, kjer se ravnik Jelovice močno zoži in prehaja v
pravo pogorje z višjimi vrhovi. Na njenem južnem robu se dvigajo Ratitovec in več manjših
vrhov, ki oblikujejo manj izrazit prehod na južno in jugovzhodno stran v Selško dolino
oziroma Škofjeloško hribovje.
Izravnano površje z redkimi površinskimi vodami in površinski pokrov, ki ga sestavljajo
prostrani gozdovi, prispevata k slabi preglednosti obravnavanega območja. (Marušič et al.,
1998, str. 55).
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Lep pogled čez vso to planoto nam nudi Ratitovec, oziroma njegova vrhova Gladki in
Kosmati vrh (Gladki in Kosmati Ratitovec). Med njima se od Prtovča navzgor proti
Bitenjskem grabnu vleče globoka zakrasela dolina. V njej je planina Pečana in niže doli, na
severozahodu, opuščena planina Ribčevo. Dolina se na severozahodu konča tik nad Bitenjsko
planino. Ima precej lijakastih kont in je nastala ob Ratitovškem prelomu. Na bohinjski strani
je močno poraščena, medtem ko je na selški strani (nad Pečano) pretežno planinski, pašni
svet. (Oblak, 1959).
»Suhe doline, ki so nastajale v panonu in postpanonu, je na Jelovici precej lahko zasledovati.
Težave dela le pomanjkanje razglednih točk, izjema je posekani Prijateljev rob (med Velikim
Gregorjevcem in Črnim vrhom).
Dve suhi dolini sta vzhodno od Mošenjske planine. Ena gre od kote 1280 mimo Skoka (Z od
Rajha) in kot 1204 m ter 1246 m, druga gre ob Kališniku (1165 m) mimo Jelenjega vrha
(1333 m) v smeri proti Mošenjski planini. Znana je široka in globoka dolina Pustince.
Naslednja dolina gre Z od Rudlajke, Z od Razpok do V od Zmrzlice (od kote 1191 m (»Za
Križem«), mimo kote 1174 m, 1127 m, nato čez Bodlajko (1113 m) in Dežmanovo planino
(1083 m) ter dalje na sever do Raven).
V smeri zahod vzhod gre dolina južno od Martinčka. Doline v smeri zahod vzhod se tu vrste
ena za drugo in so precej zakrasele. Hrbti vmes so razrezani v kope. Tudi z Martinčka na
Rovtarico lahko opazujemo ostanke stare, plitke doline, ki postaja proti Selški planini hitro
globlja. Dolina Selške planine gre nekaj časa vzporedno z dolino Blatnega potoka, potem pa
zavije proti njej, medtem ko gre široka in visoka Gladka dolina dolgo vzporedno z Blatnico.
Je še cela vrsta manjših dolin, ki zavzemajo cele gozdne odseke. Poleg že navedenih suhih
dolin najdemo še plitvo dolino, dve dolini, plosko plitvo dolino, zgornji del doline v revirju
Rovtarica, v revirju Martinček pa zakraselo dolino, širšo in zmerno nagnjeno dolino.« (Oblak,
1959).
Martinček, v vzhodnem delu, je visoka planota med 1200 in 1350 m nadmorske višine, ki je
rahlo nagnjena proti severozahodu in je zleknjena med Bodlajko in Mali Gregorjevec na
severu, Črni vrh na vzhodu in neizrazit greben nad Selško dolino na jugu. Martinček je zelo
zakrasel z značilnimi vrtačami, brezni in skalnimi grebeni.
Širši okolici Rovtarice in Ribčeve planine (gozdarski revir Rovtarica in Ribčeva planina)
obsegata bolj razgiban svet z najvišjimi vzpetinami na južnem delu enote – Črni vrh (1486
m), Štonah (1422 m), pogorje Ratitovca, Javorjev vrh (1303 m) in drugi proti Rovtarici. Od
tod svet valovi proti Savi Bohinjki, najobčutneje ob Blatnici in Bitenjskem grabnu.
Vzporedno z Blatnico je suha Gladka dolina. (GGN Jelovica, 2002).
Rob Jelovice je zelo strm in ostro prehaja iz pobočja v planoto. V srednjem severnem delu je
ta rob prekinjen s široko in suho dolino v smeri Lancovega. V smeri te doline je na vrhu več
globokih krnic, kot so: Zmrzlica, Lemovica, Stržnica in druge. (GGN Radovljica, 2000).
Iz planotastega sveta, ki leži na nadmorski višini okrog 1000 m, se Jelovica preko strmih
prepadnih sten Soteske konča v strugi Save Bohinjke na nadmorski višini okoli 500 m (GGN
Jelovica, 2002).
Od Kupljenka do Soteske se vleče pas skalovja in navpičnih sten s pravo kraško jamo. (GGN
Radovljica, 2000).
Strme prepadne stene, robove Jelovice najdemo tudi nad Kropo (Zidana skala), nad
Dražgošami (Dražgoška gora) in pod južnimi pobočji Ratitovca. Drugod so robovi planote
nekoliko zložnejši. (Izletniška…, 2002).
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Blage razgibane reliefne oblike (vrh planote Jelovice) so primerne za pohodništvo, tek na
smučeh, krpljenje, turno pohodništvo, za kolesarje, ki ne uživajo v velikih vzponih in za razne
druge oblike rekreacije v naravi, saj ne zahtevajo prevelikih naporov in omogočajo rekreacijo
ter sprostitev obiskovalcev.
Robovi planote so večinoma strmi in pot po teh pobočjih je nekoliko napornejša, doživljajska
vrednost pa zato visoka.
Razgiban relief je eden pomembnejših dejavnikov splošnega gospodarskega zaostajanja
območja, saj otežuje razvoj infrastrukture in povezovanje ljudi ter tako pogojuje v splošnem
slabe življenjske pogoje.

2.3.

NASTANEK IN RAZVOJ PLANOTE JELOVICA

Kljub obsežnemu raziskovanju so si mnenja raziskovalcev o nastanku in razvoju širokih
ravnikov precej različna.
Znano je, da so nekateri starejši raziskovalci široke terciarne ravnike razlagali z abrazijo (cv:
Šifrer, 1981), to je preoblikovanje morske ali jezerske obale zaradi razdiralnega delovanja
valov (Geografija, 2001, str. 1).
Veliko trajnejše in bolj na široko sprejeto je mnenje, da so te oblike rezultat fluvialne erozije
in da so tem širše, čim trajnejše je bilo obdobje tektonskega mirovanja. Najširši ravniki naj bi
nastali v obdobju najtrajnejšega tektonskega mirovanja. Izdelale naj bi jih reke, ki so tekle z
Alp proti tedanjemu panonskemu morju. Do razčlenjevanja tega uravnanega sveta naj bi
prišlo ob kasnejšem čedalje pogostejšem in močnejšem dviganju alpskega sveta ter ob
istočasnem krepkem pogrezanju Ljubljanske kotline. (cv: Šifrer, 1981, str. 65).
To mnenje zagovarjajo tudi strokovnjaki v monografiji Slovenija, pokrajine in ljudje.
Osnovna geotektonska gradbena prvina Julijskih Alp so narivni pokrovi ali grude. Nastali naj
bi v miocenu, ko je prišlo do tektonskega prelamljanja grud ob prelomih, do njihovega
dviganja ali spuščanja ob prelomih ter njihovega gubanja in prevračanja.
V spodnjem in srednjem pliocenu je na našem ozemlju prevladoval nizek, od rečnih tokov
uravnan svet. Uravnane visokogorske planote in podi naj bi bili od današnjih rek razrezani in
zoženi ostanki obsežnih pliocenskih ravnikov. Kasnejše tektonske sile so jih dvignile
navpično navzgor, zakrasevanje pa jih je ohranilo pred izrazitejšim zniževanjem.
Planote so se torej na krasu ohranile mnogo bolje kot na vododržnih kamninah, ker jih niso
razčlenile rečne doline. Planotasti kras torej najzvesteje ohranja podobo, ki jo je imelo vse
naše ozemlje, preden se je sredi pliocena začelo živahno tektonsko razkosavanje in
neenakomerno dviganje površja ter v kvartarju poglabljanje dolin.
Nekaj sto metrov nad pliocenskimi ravniki se dvigajo še višji grebeni (v našem primeru
pogorje Ratitovca), to so morda ostanki površja, ki se je nekoč dvigal nad uravnanem
reliefom. (Slovenija…, 1999, str. 55–65).
Če to ni bil nekoč v celoti obsežen uravnan svet ali peneplen, pa bi to lahko bili ostanki nekaj
manj obsežnih uravnanih polic ali pediplenov oziroma pedimentov. Reke prvotnega rečnega
omrežja naj bi iz osredja Julijskih Alp tekle naravnost proti jadranski morski kotlini oziroma
proti Celovški in Ljubljanski kotlini. Najdbe kremenovega proda na številnih krajih naj bi
dokazovale obstoj teh pliocenskih rek, še prepričljivejši pa so dokazi v obliki globoko
vrezanih prevalov in suhih dolin. Konec pliocena so se začele Julijske Alpe hitro dvigati in
nastale so ugodne možnosti za globinsko erozijo. Zato je prišlo do velikih sprememb v
rečnem omrežju. Zaradi zadenjske erozije in številnih pretočitev je razpadlo prvotno
enostavno rečno omrežje, ki so ga sestavljali vzporedni tokovi zgornjepliocenskih rek. Izpod
flišnega pokrova se je začel vedno bolj kazati odpornejši apnenec. Pri postopnem poglabljanju
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so nastale številne živoskalne police, terase in planote. Verjetno so to sledovi pedimentov
oziroma oblikovanja reliefa v zgornjem pliocenu. (Slovenija…, 1999, str. 58).
Z razvojem klimatske geomorfologije so se pogledi na osnovne vzroke nastajanja širokih
ravnikov in globoko zajedenih dolin močno spremenili. Pokazalo se je, da delujejo v vsakem
podnebnem pasu svojstveni eksogeni procesi s povsem svojstvenim preperevanjem,
denudacijo in transportnimi možnostmi rek, kar vse vpliva na povsem različen razvoj reliefa
(cv: Šifrer, 1981, str. 65). Te ugotovitve so izredno pomembne, saj vemo, da je naš relief
nastajal v zelo različnih podnebnih razmerah, od vlažnih tropskih do arktičnih. (Šifrer, 1981).
Šifrer ugotavlja, da naj bi bili obsežni ravniki na Gorenjskem učinek terciarnih tropskih
podnebnih razmer. Raziskovalci današnjih tropskih območij Avstralije, Afrike, Amerike
močno podčrtavajo, da je v tamkajšnjih klimatskih razmerah nastajanje ravnin še v teku in da
se tam nadaljuje proces, ki so ga pri nas prekinile močne ohladitve podnebja ob končevanju
pliocena in ob prehodu v pleistocen. Za genezo teh ravnin je še posebno odločilno globoko
kemično preperevanje pa tudi bogat rastlinski in živalski svet, ki pospešuje globoko
razkrajanje in rahljanje tal in s tem, posebno na območju tektonskega dvigovanja, zelo izdatno
denudacijo. V reke prihaja zaradi tega predvsem ob dežju, ko voda splakuje in odnaša prst,
veliko ilovnatega gradiva. Reke so zato zelo kalne, vendar brez večje erozijske sposobnosti.
Prav zaradi tega je tu denudacija veliko izdatnejša kot pa erozija, kar vse še prispeva k
uravnavanju površja. Raziskovalci teh krajev močno podčrtavajo, da se lahko povzpnemo ob
rekah še čez 1500 m visoko, ne da bi naleteli na sledove intenzivnejšega vrezovanja ter da
tako prihaja do nastajanja ravnin tudi na območjih izrazitega tektonskega dviganja in
narivanja tektonskih gmot.
Vsa ta spoznanja so še toliko pomembnejša, ker vemo, da v zgornjem miocenu ter pliocenu,
torej v času nastajanja terciarnih ravnikov pri nas, tektonska aktivnost nikakor ni bila
neznatna.
Z novimi pogledi na razvoj ravnikov se dobro ujemajo sledovi izrednih učinkov eksogenih
procesov v času njihovega nastajanja.
Za ravnike na Gorenjskem kot tudi v današnjih tropskih območjih so značilne na njih
ohranjene vzpetine, ki so deli površja, ki naj bi se tedaj dvigali iz ravnine. Triglav z okolico in
razmeroma ozek greben, ki se danes vleče od Kanjavca v širokem loku mimo Bogatina do
Črne prsti in Ratitovca. Raziskovalci tropskih območij opozarjajo, da so posledica izredno
hitrega zniževanja ter istočasnega širjenja ravninskega sveta na strani. Prav s tovrstnim
razvojem je mogoče razložiti izredno strmino osamelih vzpetin po ravnini ter njenem obodu.
Za tovrsten razvoj naših ravnikov govorijo tudi ugotovitve, da so prenehali pogoji za njihovo
nastajanje prav v času silovitih klimatskih sprememb ob končevanju pliocena. Šifrer
domneva, da je bila za to še posebno odločilna naraščajoča sušnost ter obdobne močne
ohladitve. Površje v do tedaj veliko bolj razprostranjenih terciarnih sedimentih je postalo v
tej klimi manj odporno in se je začelo hitreje zniževati, korozija na apnencih pa je oslabela.
Vse to je pripeljalo do hipsografskih sprememb v razmerju med vododržnimi terciarnimi
kamninami ter apnencem. Bohinj pa tudi Ljubljanska kotlina, kot glavni območji terciarnih
vododržnih hribin, sta začela dobivati čedalje bolj značaj depresij, apniška območja naokrog
pa so začela v reliefu dominirati. Z zniževanjem vododržnega površja, ki je vseskozi
zajezovalo apnenec in omogočilo površinsko hidrografijo, je prišlo tudi do intenzivnega
zakrasovanja, ki je za današnje apniško površje tako značilno. Ob nadaljnjem ohlajanju
podnebja je prišlo do čedalje močnejšega razpadanja kamnin in do velikega dotoka tega
drobirja v doline in s tem tudi v reke same, ki so začele z njim pospešeno dolbsti svoje doline.
Nobenega dvoma ni, da so bili to zelo pomembni vzroki za globinsko erozijo pa tudi za
številne spremembe smeri vodnih tokov v tem času. Predvsem se je s temi spremembami
povečala erozijska sposobnost rek, tekočih proti Ljubljanski kotlini. Videti je, da je prišlo šele
v tem obdobju na močnih prelomih do nastanka doline Save Dolinke, ki je močno poglabljala
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svojo dolino in skupaj s pritokom Radovno pretočila nase vode, ki so tekle pred temi
spremembami s severne strani Julijskih Alp čez Karavanke na sever proti Celovški kotlini
(Pišnica, Bistrica ter vode iz Kota in Krme). Krajši pritok zahodno od Bleda je pretočil proti
Ljubljanski kotlini tudi vode iz Bohinja in Pokljuke, ki so pred tem tekle čez Rovtarico na
Jelovici proti jugu. Do podobnih pretočitev je prišlo tudi na območju Škofjeloškega hribovja,
kjer se je močno okrepila sposobnost Selške in Poljanske Sore. (Šifrer, 1981).
Po Rakovcu in Rusu naj bi se pliocenski ravniki ohranili, ker se je v njih uveljavljalo samo
epirogenetsko dvigovanje, medtem ko je v visokogorskih osredjih še trajalo orogenetsko
premikanje. (cv: Melik, 1954a, str. 20). Po Meliku je k ohranitvi ostankov terciarnih ravnikov
nedvomno pripomogla sklenjenost apniškodolomitnih grud. Kajti na njih se je uveljavilo
zakrasevanje, ki je posebno izdatno pomagalo čuvati stare ravnine. Vidimo, da se je vodno
odtakanje v ogromnem delu preložilo v votlikavo notranjost in s tem se je bistveno skrčila
možnost erozijskega delovanja. Zelo široke ploskve so nastale tam, kjer se odmakanje ne vrši
niti v obliki hudournikov, marveč po podzemskih pretokih. Tako prihajajo ob vznožju na dan
veliki kraški izviri (»Kropa« nam priča o tem).
Strmo odrezan rob Jelovice opozarja na Blejsko tektonsko prelomnico. Preko Dežele in
Dobrav poteka še niz prelomov. Ob teh prelomih se je v oligocenu ugreznil severozahodni del
Ljubljanske kotline, udorino pa je zalilo morje, ki je imelo preko Bohinja in Julijskih Alp
povezavo s severno Italijo. (Gartner Lenac, 2000, str. 41).
Za planoto je značilnih več nivojev, ki so po strmih stopnjah ločeni drug od drugega, tako da
jih ni mogoče vezati med seboj. Nižji nivoji segajo s svojimi suhimi dolinami precej daleč v
višje dele planote. Lahko bi se govorilo o pravih piedmontskih (podgorskih (Geografija,
2001)) stopnjah. Ker pa so vmesne stopnje, ki ločijo posamezne nivoje, razmeroma nizke v
primeri s strmim pobočjem, ki se začenja pod najnižjim, torej planotastim površjem Jelovice,
moremo nastanek vseh teh nivojev postavljati v eno samo dobo izravnave. Po Brücknerju
Jelovica pripada višjemu morfogenetskemu nivoju v Julijskih Alpah, ki je nastal v miocenu.
Tudi Kossmat in Winkler štejeta Jelovico za višji nivo višine 1200 do 1300 m. Podrobno je
posamezne nivoje na Jelovici določil Rakovec, primerjajoč svoje rezultate z Melikovimi
ugotovitvami na sosednjih območjih. Razlikoval je 7 nivojev v višinah okrog 1660 m, 1550
m, 1410–1450 m, 1320–1360 m, 1230–1270 m, 1140–1170 m in 940–980 m. Ker je na
vmesnih pobočjih zabeležil tudi terase, bi lahko rekli, da razlikuje pravzaprav 12 nivojev.«
(Oblak, 1959).
Del pokrajine severno od Dražgoškega preloma (Dražgoše – Blatnica) se je najbolj dvignil.
Enake tendence v dviganju kaže tudi del Jelovice ob drugem prelomu, ob Ratitovškem
prelomu (Kosmati vrh – Koritnica), ki ima najvišje ležeče planote in terase tik ob prelomu.
Tudi zahodni del se je najmočneje dvignil ob prelomu (ob Soriškem prelomu) na jugu. Vso to
neenakomerno dviganje se je vršilo v dveh različnih dobah, v panonu in v postpanonu. V
postapanonski dobi je bilo dviganje najintenzivnejše in je trajalo skoraj skozi ves mlajši
pliocen. Bilo pa je tudi prekinjeno po dveh izrazitih mirovanjih.
»Iz Rakovčeve študije je razvidno, da je Sava za časa panonske izravnave že po razmeroma
kratkem toku prešla v ravnino, ki so jo tvorile Mežaklja, Pokljuka in Jelovica. To enotno
ravnino so reke pričele vrezovati šele v poznem panonu. Precejšen obseg so tedaj dosegle tudi
doline, ki so se ohranile marsikje na Jelovici. Vendar so vse razmeroma plitve in prehajajo,
vsaj nekatere med njimi, že po kratkem poteku v nižje nivoje. Proti koncu panona je zaradi
intenzivnega dviganja oživelo erozijsko delovanje in predhodnica Save Bohinjke je izdelala
sotesko med Pokljuko in Jelovico. Tudi Koritnica in Blatnica sta nastali šele proti koncu
panona in sta vezani na znana preloma, ki sekata Jelovico v jugovzhodni smeri. Blatnica
izvira v času večje vode nad Kupljeniško planino. Široka suha dolina nad njenim izvirom (v
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višini 1130 m) pa kaže, da je segala Blatnica v panonu še precej dalje proti jugovzhodu. Šele
v postpanonu ji je začela Češnjica, pritok Selške Sore, odvzemati povirje in tako prodirati
proti severozahodu. Pri dviganju v postpanonu se je razvilo novo porečje v dolinah nižjega
nivoja, ki pa tudi ni dolgo trajalo. Obdržale so se le večje reke, ki so dobivale stalen in večji
dotok vode. Že Melik omenja sledove stare doline, ki je nekdaj potekala čez Rovtarico in čez
Raztovko proti Češnjici. Najvišja točka v njej, široko sedlo Raztovka, je nekoliko pod višino
Jelovice (1130 m), sicer pa ima ta dolina svojo zasnovo že v terciarju. Tu skozi (nekako med
Ratitovcem in pravo Jelovico) se vleče terciarna depresija, ki gre od Soteske proti Raztovki in
dalje proti Češnjici in Selcam. Po tem opuščenem oligocenskem morskem zalivu je kasneje
tekla »stara Sava Bohinjka« iz doline Triglavskih jezer ter tu skozi proti Poljšici in Škofji
Loki, kjer so prav tako ohranjene oligocenske odkladnine.« (Oblak, 1959).

2.3.1. SLEDOVI POLEDENITVE
Kot smo že zapisali so na del razvoja površja Jelovice vplivale tudi obsežne pleistocenske
poledenitve. »Bohinjski ledenik je bil zelo obsežen in segal po dolini Save Bohinjke proti
Bledu. Tu je zapolnil vso Blejsko-radovljiško kotlino in ob največjem obsegu segal do
Vintgarja, Žirovnice, Begunj in Kamne Gorice. Iz tesne doline Save Bohinjke so segle ledene
gmote tudi na Pokljuko, čez Jelovico pa prek Soriške planine proti Bači in prek Rovtarice v
zgornji del doline Češnjica nad Železniki v Selški dolini.« (Melik 1954a, 1963).
Ledene gmote so priostrile številne vrhove, razširile najvišje ravnike in prispevale k značilni
koritasti obliki doline Save Dolinke in Save Bohinjke. Ti ledeniki so zapustili za seboj
velikanske količine ledeniškega gradiva, ki ga sestavlja predvsem apniški ter dolomitni
drobir s primešanimi skrilavci, peščenjaki ter kislimi eruptivnimi kamninami. Z njim je
pokrita vsa severna stran Jelovice, po dolinskih vrzelih pa ledeniški drobir seže čez njo proti
Selški Sori. Največ se ga je ohranilo iz zadnje ledene dobe, veliko ga je tudi iz starejših
poledenitvenih obdobij. (cv: Šifrer, 1981, str. 70). V obodu čelne kotanje bohinjskega
ledenika med Lancovim, Kamno Gorico in Šmidolom pri Radovljici se je ohranil ledeniški
drobir kar štirih poledenitev (cv: Šifrer, 1981, str. 70).
Na Jelovici je Bohinjski ledenik za seboj pustil talne, robne in čelne morene, močno je brusil
strmo apniško pobočje in trgal velike porfirne bloke. Zajezil je številne rečice in s tem
ustvarjal ugodne pogoje za pleistocenska zajezitvena jezera. (Oblak, 1959, str. 8–9).
Pri razvoju Jelovice so torej odigrali pomembno vlogo klimatske spremembe, eksogeni in
endogeni procesi.
Ob preučevanju sledov pleistocenskega bohinjskega ledenika je bilo mogoče ugotoviti, da se
je raztezal znaten ledeniški jezik na južno stran Bohinjskih gora, in sicer prav v Sorico in
dosegel še skrajni južni konec tega prijaznega gorskega naselja ter tamkaj zapustil obsežne
morenske nasipe. Ledenik, ki je segal do južnega konca Sorice, je odcepek velikega
bohinjskega ledenika. Severno od Sorice je bil še vedno najmanj 1320 m visoko in je spričo
tega mogel čez Rob, 1287 m visoki preval med Črnim vrhom 1487 m ter Kozjim vrhom 1522
m, še segati v zgornji konec Selške doline.
Morene so bile ugotovljene v območju vasi Spodnje Danje v pobočju ob Danjskem potoku, v
območju imenovane vasi do cerkve v nadmorski višini 871 m. Morensko gradivo je natanko
tako kot v Sorici: debeli apniški bloki, iz svetlega triadnega apnika, iz katerega je grajen
gorski rob severno od Danj, v območju pogorja med Možicem in Ratitovcem. Ves ta drobir je
docela neprebran, tipično morenski, v njem se mešajo apniški kamni z drobnimi, tipičnimi, z
ledeniško kašo pomešanimi skalami. Prav tako je ves drobir tipično na robovih zglajen.
Nikakršnega dvoma ni, da je to morena, in sicer pristna morena na prvotnem mestu, ne pa
morda preložena v smislu fluvioglacialnega nanosa. Te navedbe Melik podčrtava, ker je v
geološki karti lista Škofja Loka ta drobir od gorskega roba pa do spodnjih hiš Spodnjih Danj
19

označen enostavno kot kvartarna nasipina. Vendar je očitno že na prvi pogled, da tu nikakor
nimamo opravka z drobirjem iz običajnega bočnega posipanja, niti s kakršnokoli vrsto
melišča, temveč je iz strukture drobirja razvidno, da je to prava tipična morena.
V odgovoru na vprašanje, od kod ta morena v Spodnjih Danjah, moramo najprej vzeti v
pretres možnost, da izhaja iz Bohinja ter da jo je nasul ledenik, ki se je kot odcepek zaokrenil
semkaj iz velikega bohinjskega ledenika. Toda, ko iščemo poti, po kateri bi bil do semkaj
segel bohinjski ledeniški odcepek, pridemo kmalu v zadrego. Kajti da bi do sem segal še
soriški odcepek je malo verjetno, ker je vmes gorski pomol z Donerskoglom z 1322 m kot
najvišjim vrhom in ne dosti nižjimi vzpetinami tja do glavnega pogorja pri Črnem vrhu 1487
m. V severnem delu pretekanje proti Zgornjim Danjam sploh ni verjetno, a možno bi bilo
kvečjemu v najnižjem območju, že proti vzhodu tik ob Zgornji Sorici, nekako tam, kjer teče
sedaj cesta od Zgornje Sorice na Spodnje Danje.
Druga možnost bi bila, da je tako danjsko kot soriško moreno naložil ledenik, ki se je nabiral
krajevno med gorami: Možic (1602 m), Lajnar (1547 m), Dravh (1549 m), Črni vrh (1487 m)
ter iz zahodnih strani Požleka (1462 m), Kačjega roba (1540 m) in Gajgarjevega griča (1576
m). Ta planota ima oblike, ki spominjajo na zelo plitev, a širok, kraško razjeden kotel, ki je v
glavnem še v višinah okrog 1300 m, a z znatnimi deli površja nad to višino, z obodom v
višinah od 1500 do 1570 m, v Možicu celo 1602 m. Tu naj bi bila zgornja meja večnega
snega še v višinah okrog 1300 m, raje nižje kot višje, zato lahko trdno sklepamo, da so se tu
nabirale izdatne množine snega, se pretvarjale v zrnovec in končno v pravi ledenik, ki se je
mogel odtekati edino le proti jugovzhodu, in sicer po škrbinah na obeh straneh Donerskogla, v
globel ob Zgornji in Spodnji Sorici ter proti Zgornjim in Spodnjim Danjam. V obeh teh dveh
krajih so ugotovili morenske nasipine, ki so si docela slične, vse iz svetlega apnenca,
takšnega, kakršen je v apniškem pogorju severno od tod, med Možicem in Ratitovcem. Kar se
tiče bohinjskega ledenika, je zelo verjetno, da je zares segal semkaj še majhen ledeniški
odcepek in se združil z lokalnim ledom. Za drobno razmerje med njima bi bilo potrebno
natančno pregledati sestavo drobnih morenskih sledov zgoraj na planoti, kakor tudi spodaj v
soriških morenah.
Kar se tiče Ratitovca, ki se dviguje najvišje, z Altemaverjem (1678 m), Gladkim (1667 m) in
Kosmatim vrhom (1643 m), je treba poudariti, da je Ratitovčeva gorska skupina ožja od
pogorja nad Sorico in Danjami in predvsem, da na vzhodu manjka široka in dovolj visoka
planota, na kateri bi se bile zbirale mase snega in se pretvarjale v led. Nedvomno je, da so se
okrog najvišjih vrhov, ki se vzpenjajo še v nadmorske višine okrog 1500 m in okrog Ratitovca
nekako do 1670 m, še zbirale znatne množine ledu ter se spuščale navzdol. Njihove sledove
so ugotovili na Pečani in na globeli jugovzhodno stran med Gladkim in Kosmatim
Ratitovcem. Odtod se pobočje spušča proti jugovzhodu, in sicer ne toliko proti Prtovču,
odkoder je glavni pristop na višave Ratitovca v sedanjem času, marveč bolj proti Podlonku,
kjer je globel v boku na južno stran omejena s plitvim gorskim pomolom. Nekateri znaki
kažejo, da je ledenik izpod Ratitovca nesel morenski drobir prav do vasi Podlonk in ga tamkaj
naložil. (Melik, 1954, str. 6-8).
Najverjetneje je čez Rob proti Sorici segal le slaboten curek bohinjskega ledenika in je
obsežne ter obilne morene naložil krajevni ledenik, ki je nanosil morenski drobir z apniške
planote med Možicem, Črnim vrhom ter Donerskoglom. (Melik, 1954, str. 15).
Drugi preval, preko katerega se je vršil pretok ledu iz velikega bohinjskega ledenika na
območje Jelovice, je preval Raztovka z nadmorsko višino 1130 m, malo nad Rovtarico (1067
m). V območju tega prevala in okrog Rovtarice so že zgodaj dognali znatne morene, kar je
nedvomno pričalo, da je bohinjski ledenik še dosegel preval Raztovka. Ker pa je bilo mogoče
na zahodnem robu Jelovice ugotoviti morene würmske glaciacije še v nadmorskih višinah
1150–1215 m, je bilo očitno, da je moral odcepek iz bohinjskega ledenika prehajati čez
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razvodje v porečje potoka Češnjica. Ker je preval visok 1130 m, višina bohinjskega ledenika
pa je v ustrezajoči bližini znašala nekako 1215 m, iz tega sledi, da je debelina ledeniškega
odcepka morala znašati blizu 100 m, morebiti malo manj. Torej se je moral po zgornji – grapi
Češnjice navzdol pomikati znaten ledenik. Zato preseneča, da v tej gorski grapi in v spodnji
debri Češnjice do gradnje ceste (v začetku petdesetih) ni bilo mogoče najti nikakršnih
znamenj, ki bi pričala o morenskih sledovih. (Melik, 1954, str. 16).
Tudi na Osnovni geološki karti lista Kranj iz leta 1974 v dolini Češnjice ni označenih moren
(Osnovna geološka karta SFRJ, 1974).
»Bohinjski ledenik je torej na široko oral predel med pravo in nepravo Jelovico. Širino in
globino poledenitve dokazuje dejstvo, da se vlečejo morenski nasipi na Ricmanu in Planini
Tamar v višini nad 1000 m in da segajo navzgor nad kamionsko cesto Rovtarica – Bohinjska
Bistrica. V tej razdalji gre za 1–2 km širok ledeniški odcep, ki je močno obrusil na eni strani
široko Gladko dolino, na drugi pa visoko začrtal svojo sled na pobočju Javorovega vrha nad
Rovtarico. Končal se je na Raztovki, a hkrati zajezil široko dolino Ledine in ji omogočil
ojezeritev oziroma današnje visoke barje z vsemi znaki arktoalpinske flore. Bohinjski ledenik
torej v dolino Češnjice ni segal, ker tu ni ohranjenih nobenih moren, niti ni šel preko Ledine
direktno na Selško stran. Pač pa je bohinjski ledenik opravil visoko pot tudi na severu
Jelovice, na Planini Vršana, šel nato mimo Tolstega vrha, toda tako, da čez preval, ki vodi v
zgornji Talež, ni segal. Talež je zajezil le na njegovem spodnjem koncu. Tu so ohranjeni lepi
morenski nasipi. Melik jih navaja pet. Morenski rob ob Taležu je prav lepo viden. Nasipom
lahko sledimo na nadaljnji poti proti vzhodu, v smeri proti gozdnatim Dobravam. Predvsem
lepo se vidijo na valovitih travnatih Ledinicah. Na poti od Taleža proti Dobravam naletimo na
številne porfirjeve balvane. Morenski pas se vleče nato dalje na vzhod čez Brda.« Oblak iz
omenjenega sklepa, da gre »pri morenski pokrajini od planine Vršana do Brd za eno samo
gacialno fazo. Morene so bile odložene na enakomerno znižan predglacialni teren od Vršana
do Brd. Sicer gre v tej razdalji za višinsko razliko okoli 300 m, vendar je strmec terena v
glavnem enakomeren, na tej strani Jelovice gre torej za robne morene, v brdski pokrajini in v
svetu proti Kolnici pa za čelne morene bohinjskega ledenika iste faze. Lepi morenski nasipi
so ohranjeni v gozdnatih Dobravah. Ni pa moren na strmejšem pobočju, kjer jih je verjetno
uničila denudacija in tudi ne južno od Taleža oziroma južno od Dobrav, kjer nastopajo že
višje orografske ovire.« (Oblak, 1959, str. 8-9).
V podrobnem izgleda morenska pokrajina na Jelovici takole: morenam lahko najlepše
sledimo ob kamionski cesti Nemški Rovt – Raztovka. Lepi profili se najdejo že okoli
Nemškega Rovta. Tipičen je profil talne morene ob cesti tik nad Bitenjsko planino ter v dolini
Korit vse do Ribčevega (Ribčeve planine). Markantni profili se kažejo sprva na levi strani
potoka, tik pod Ribčevim pa jih najdemo tudi na njegovi desni strani. V dolino Korit do
Ribčevega je segal stranski odcep bohinjskega ledenika, ki je prodiral proti Raztovki. Veliki
morenski profili se kažejo tudi ob kamionski cesti, v glavnem šele zgoraj, kjer postane cesta
ravna. Od tu se vlečejo prav do Rovtarice. Oblak je pri križišču te ceste s kamionsko ugotovil
v tamkajšnjem profilu plasti limnične sive gline, ki jih prekinjajo morene. V morenah so
dobro vidni oraženci. Profil kaže, da je verjetno šlo za dve krajši jezerski fazi ob kolebanju
istega ledenika. Oblak podobnih profilov drugje na Jelovici ni opazil. Poučen profil morene je
tudi na poti z Rovtarice na Jezerce. Ta morenski nasip v dolini Blatnice priča o dobro izdelani
predglacialni dolini Blatnice, ki smo jo že omenili. Pod nekdanjim nakladiščem, od koder je
šla žičnica na Sotesko, moren ni. Pač pa je vsa Rovtarica polna talnih, čelnih, robnih moren,
prav tako bližnja Podrtija (1074 m) in ves Gatovš (1101 m). Morensko gradivo je še kakih
150 m visoko nad Rovtarico, na pobočju Javorjevega vrha, in se vleče v tej višini do suhe
doline, ki prihaja z Ledine. Morenskih nasipov samih tukaj ni, ker je teren strm. Na morene
naletimo tudi na sami Raztovki (ob cesti), veliko morenskega gradiva je tudi na severnem
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koncu doline Ledine (južno od Raztovke). Na Mosteh (med Oglovšami in Ledinami) in na
Oglovšah morenskega gradiva ni. Morenski ostanki iz starejše glaciacije so zastopani južno
od velikega barja Ledina. Tam so med nasipi ohranjeni tudi veliki bloki, ki nimajo nič
skupnega z nepropustnim obrobjem.
Ledeniške sledove na nasprotni, severni strani te stare pliocenske doline najdemo najprej ob
cesti Raztovka – Rovtarica in ob cesti na Selško planino. Na široko je posut morenski drobir
po Gladki dolini. Oblak je našel groblje severozahodno od Raztovke, takoj ob cesti na
apnencu, severno od Rovtarice, okoli Vršana. Vrh Vršana je sicer iz apnenca in docela
skeleten, v spodnjem ilovnatem svetu pa je morena. Morena je tudi nad desnim bregom
Blatnega potoka. Ob poti iz morenske Gladke doline v smeri proti Tamarju je na obeh straneh
veliko ledeniškega gradiva in to vse do strmega brega proti Soteski. V Tamarju je Melik
določil pet morenskih nasipov. Tem lepim nasipom sledimo še v nepreglednem terenu na
pobočju Rjavega vrha tja do planine Ricman.
Ledenik se je na široko ulegel v izdelano predglacialno dno. Med Ratitovcem in Kosmatim
vrhom nad Pečano, v višini 1300 m, dobimo tudi morene pobočnega ledenika z Ratitovca.
(Oblak, 1959).
Odcepek bohinjskega ledenika, ki je segal na Jelovico preko Raztovke in Rovtarice, je
omogočil najlažji dostop do Jelovice z Bohinjske strani.
Glacialno gradivo je pomembno, ker sta na njem nastali visoki šotni barji, ki sta redki tudi v
širšem merilu.

2.4.

GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI

2.4.1. PALEOGEOGRAFSKE RAZMERE
Na Jelovici z Ratitovcem prevladuje debeloskladovit apnenec oziroma čisti zgornje triadni
dachsteinski apnenec; mestoma sta prisotna srednje triadni in jurski apnenec (GGN Jelovica,
2002; GGN Radovljica, 2000). V podlagi debeloskladovitega apnenca se večkrat pokažejo
ladinski vulkaniti, na obrobju Jelovice pa dolomit in psevdoziljski skladi (Osnovna..., 1976,
str. 38–39).
Poglavje o paleogeografskih razmerah nam bo pojasnilo nastanek pojavljajočih kamnin na
Jelovici.
Paleogeografske enote moramo ločiti od geotektonskih. Prve so nastajale kot različna
sedimentacijska okolja, druge kot enote tektonskih deformacij in so seveda mlajše od
paleogeografskih enot. V Sloveniji ločimo od triasa dalje tri večje paleogeografske enote
poleg številnih manjših. Prvi dve sta stabilni plitvomorski karbonatni plošči: Julijska
karbonatna plošča, na severozahodu in Dinarska karbonatna plošča na jugu. Na obeh so se
odlagali, kot že ime pove, predvsem karbonatni sedimenti, to je apnenci, dolomiti, apnenčeve
ter dolomitne breče. Kamnine so bogate s fosilnimi ostanki plitvovodne favne, ki je gradila
svoje skelete (lupine, hišice) iz karbonatnih soli raztopljenih v morski vodi in jih po svojem
odmrtju puščala na morskem dnu ter tako sodelovala pri nastajanju sedimentov. Ta favna je
na mnogih mestih gradila organske grebene, podobne današnjim koralnim grebenom. Med
grebeni so bila lagunska območja ali pa območja organogenih podvodnih trat. Na takih
karbonatnih ploščah, na moč podobnih današnjemu otočnemu in plitvovodnemu bahamskemu
območju med obema Amerikama, se je širilo dokaj razburkano, toplo morje, ki je bilo bolj
nemirno na samih robovih plošč. Julijska karbonatna plošča je obsegala današnje Alpe, še
posebno Julijske Alpe, ki so zgrajene iz apnencev in dolomitov in kot del njih tudi Jelovico.
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Dinarska karbonatna plošča se je širila na območju današnje Istre, Tržaško-komenske planote,
visokih kraških planot in gora Nanosa, Hrušice, Javornikov, Snežnika, Dolenjske in Kočevske
ter dalje proti jugovzhodu na Hrvaško.
Med obema karbonatnima ploščama je bilo na območju današnje osrednje Slovenije globlje
morje, nekakšen globljemorski jarek, po Buserju imenovan Slovenski jarek ali tudi Slovenski
bazen. V njem so se odlagali bolj skrilavi in lapornati sedimenti, tudi peščenjaki in apnenci z
vložki rožencev, manganovih gomoljev ter dolomit. To je bilo pogosto območje vulkanskega
delovanja, kar priča prisotnost magmatskih kamnin (globočnin, ko žareča magma ni prodrla
na dan in vulkanskih kamnin ali predornin, ko je magma privrela na dan ali se strdila tik pod
površjem) ter prisotnost v kamnine strjenega vulkanskega pepela ali tufa. Ravno zaradi
živahnega tektonskega delovanja je bilo življenje siromašnejše in ostanki živalskih
organizmov redkejši kot na karbonatnih ploščah, v svojih skeletih pa imajo tudi več kremena.
Zelo značilen razvoj takih sedimentov globljemorskega jarka na Slovenskem je bil v času
srednjega triasa razvoj »psevdoziljskih skladov, pozneje v juri in kredi pa še tudi drugačnih
globljemorskih sedimentov.
Kamnine Slovenskega jarka so na območju Tolminskega pokrova, kar med drugim pričajo
»psevdoziljski skladi« srednjega triasa na obrobju Jeloviškega pokrova.« (cv: Pleničar, 2000,
str. 13-16).

2.4.2. KAMNINSKA ZGRADBA
2.4.2.1. Keratofir, porfir, porfirit in njihovi piroklastiti z vložki apnenca
(srednji trias-ladinij)
V začetku ladinija, v »mlajši stopnji alpskega srednjega triasa«, je bila razmeroma mirna in
enakomerna sedimentacija prekinjena. V eugeosinklinalnem delu Tetide je bila v ladiniju
močna vulkanska dejavnost, s številnimi izbruhi in izlivi vulkanskih kamenin spilitnokeratofirske asociacije in takrat so nastali keratofir, porfir in njihovi piroklastiti (vsi trdni delci
- vulkanski pepel, lapili, vulkanske bombe), ki jih izbruha ognjenik. So sivkaste, rdečkaste in
zelenkaste barve (Osnovna..., 1976, str. 30; Geografija, 2001, str. 238).
Vulkanske kamnine so le zmerno udeležene v gorski zgradbi Jelovice, največ v obliki
srednjetriadnih porfirjev in keratofirjev, ki jih vidimo na raznih krajih, toda povsod le v manj
obsežnih zaplatah. Triadne vulkanske kamnine so v notranjosti, pod površino, bolj na široko
razprostranjene. Iz njih so se prelagale rudnate snovi po notranjih vodnih tokovih in kemičnih
procesih ter se naložile v izluženih votlinah in žilah po drugih kamninah, nudeč osnovo za
rudno bogastvo in za rudarsko izkoriščanje. (Melik, 1954a, str. 18).
Vulkanske kamnine so privrele na dan med psevdoziljskimi skrilavci in apniškim pokrovom
Jelovice, ob globokih prelomih na pobočju Jelovice nad Spodnjo Lipnico, Kamno Gorico in
Kropo do vznožja Črnega vrha nad Kropo. To območje je strmo in močno razrezano ter v
celoti pokrito z gozdom. (Gartner Lenac, 2000, str. 39; Vidic et al., 1994, str. 106; GGN
Radovljica, 2000).
Pas jurskih in triadnih keratofirjev, keratofirskih konglomeratov in porfirjev se vleče severno
od Dražgoške gore in sicer od planine Za Blatom čez Rovtarico, Radovljiško, Lipniško in
Mošenjsko planino ter vzhodno od Gregorjevca do Črnega vrha (1306 m) ter se ujema z
najvišjim hrbtom Jelovice. Od zahoda proti vzhodu se ta pas porfirja zožuje. Pojavljajo se tudi
v centru Martinčka. Otok tufov je ob Vodiški planini in na Martinčku, kjer so globoke, kisle
in siromašne prsti. (GGN Jelovica, 2002; Oblak, 1959, str. 3; Osnovna geološka..., 1974).
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Na porfir naletimo tudi zahodno od Selške planine, kjer ga pokriva morena (na 1150–1200 m
visokem svetu). V ostalem delu Jelovice porfirja skoraj ni, če izvzamemo ožji pas na Ribčevi
planini in na Planini Kališnik. (Oblak, 1959, str. 4–5; Osnovna geološka..., 1974).
V okolici Kupljenka, na Tolstem vrhu nad Taležem, na Planini Talež, Planini Vršana,
Čmarjevi planini, na Španovem rovtu in severno in južno od Kodrasastega vrha Buser opisuje
ignimbritne tufe. (Oblak, 1959, str. 4–5; Osnovna geološka karta SFRJ, 1977).
Tufi so rdeči, rjavkasti do beli. Osnovo tvorijo steklasti drobci in droben vulkanski pepel.
Ignimbritni tufi pripadajo biotitnemu porfirju in biotitnemu keratofirju. (Osnovna..., 1980).
Keratofir, porfir in porfirit izkoriščajo v kamnolomu Kamna Gorica jugozahodno od vasi, saj
je dober gradbeni material. Te kamnine so v nasprotju z zakraselimi apnenci in dolomiti za
vodo slabo ali skoraj neprepustne in zato so povsod tam, kjer jih najdemo, z vodo razmeroma
bogata območja in prebivalci sosednjih vasi so na njih uredili planine (Planina Talež,
Mošenjska planina, Radovljiška planina, Lipniška planina). (Pleničar, 2000, str. 19).
»Porfir na Jeloviški planoti zasluži posebno pozornost, saj je zaradi svoje nepropustnosti
ustvaril ugodne pogoje za planinski pašniški svet. Zelo pestro se menjava z apnencem,
deloma z morenami, deloma je že precej preperel. Včasih ga najdemo kot prodnato nasipino
na apnencu, a drugod zopet kot velike balvane. Kjer se pojavlja v večjih kompleksih, se je v
njem razvilo hidrografsko omrežje. Povečini nastopa le v manjših fragmentih.« (Oblak, 1959,
str. 3–4).
Vulkanske breče in aglomerati so sorazmerno malo razširjeni, ugotovljeni so v kamnolomih
pri Kamni Gorici.« (Osnovna..., 1976, str. 30–31).

2.4.2.2. Skladovit apnenec, dolomitiziran apnenec, ponekod dolomit (zgornji
trias in liada (spodnja jura))
Na Jelovici prevladujejo kamnine iz zgornjega triasa in liade (spodnja jura), in sicer
skladovit apnenec oziroma debeloskladovit svetlo sivi apnenec oziroma čisti zgornje triadni
dachsteinski apnenec, mestoma sta prisotna srednje triadni in jurski apnenec, dolomitiziran
apnenec in ponekod dolomit. (Osnovna..., 1976).
Na začetku zgornjega triasa, ko so se notranje zemeljske sile, in s tem tudi vulkanizem,
umirile, je nastala plitvomorska Julijska karbonatna plošča, ki obsega Južne Alpe oziroma
Južne Karavanke, Kamniško Savinjske in Julijske Alpe ter tako tudi Jelovico. Nanjo so se
usedali apnenci z apnenčevimi algami. Na večjem delu Julijske karbonatne plošče so v
plitvem morju nastali skladnati apnenci, ki so marsikje prešli v dolomit. (Vidic et al., 1994,
str. 106).
»Dolomit je v bazi apnenca večkrat kristalast in makroskopsko podoben cordevolskemu
dolomitu. Po položaju ga uvrščamo v karnijsko stopnjo, vendar fosilov v njem niso našli.
Obstaja možnost, da obsega dolomit še cordevolsko podstopnjo.
Jelovica v spodnjem delu ponekod sestoji iz masivnega dolomita, ki navzgor preide v
debeloskladovit dachsteinski apnenec. Ta apnenec je časovni ekvivalent zgornje triadnega
glavnega dolomita in baškega dolomita.« (Osnovna..., 1976, str. 38-39).
»Posebno je zanimiv spodnji del apnenca na območju Ribenske planine na severnem delu
Jelovice. Na preperelem tufu leži rdečkast brečast apnenec z glinastim tufskim vezivom. V
breči se dobe tudi tufski kosi, kar dokazuje, da leži apnenec ponekod erozijsko-diskordantno
na srednjetriadnih skladih.
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Na Jelovici je v nekaterih usekih cest opaziti značilno ritmično ponavljanje plasti, podobno
kot so jih opisali v dachsteinskem apnencu Severnih apneniških Alp.
Posamezen ritem sestoji iz treh členov, ki jih je Fischer označil kot A, B, in C. Skladi so
zaradi tektonskih procesov nevzporedni. Ritmično ponavljane plasti ponavadi pričenja
horizont A, ki je iz breče in rdečkastega ali zelenkastega glinastega apnenca. Navzgor mu
sledi horizont B, debel do 50 cm, kjer se menjavajo milimeter debeli beli in sivi pasovi. V
večini slučajev gre za stromatolitni razvoj. Beli pasovi sestoje iz dolomita, sivi pa iz apnenca.
Zaključni člen ritma je do več metrov debel horizont C iz sivega masivnega apnenca. V njem
se dobe makro in mikrofosili. Med makrofosili so pogoste lupine megalodontid. V apnencu so
številne razpoke, paralelne in prečne na pasovitost. Večinoma so zapolnjene s kalcitom. Tak
razvoj je značilen za plitvomorsko lagunsko sedimentacijo za grebenom. Opisani ritmični
sedimenti so nastajali zaradi periodičnega nihanja morske gladine. Horizont A je nastal v
supralitoralnem, horizont B v litoralnem in C v sublitoralnem območju.
Poleg opisanega apnenca najdemo na Jelovici masiven apnenec, ki ponekod vsebuje korale.
Dosedanje raziskave apnenca na Jelovici in Ratitovcu so pokazale, da vsebuje svetlo siv
debeloskladovit apnenec v spodnjem delu še karnijske mikrofosile. Čeprav večina fosilov v
apnencu kaže na noriško-retsko starost, najdemo ponekod kot na primer na Goški ravni v
svetlo sivem masivnem apnencu še liadno mikrofavno.
Med karnijskimi fosili je pomembna alga Clypeina besici. Najdena je bila na desnem bregu
Save Bohinjke v okolici Soteske v skladovitem sivem apnencu. Tudi na Čukovi konti
severozahodno od Ratitvca je najdena ista alga v asociaciji z rodom Poikiloporella in
dazikladacejami, ki pripadajo verjetno rodu Griphoporella sp.
Za noriško in retsko stopnjo so značilne foraminifere: Permodiscus pragsoides, Permodiscus
pragsoides oscilens. Najdemo jih vzhodno od železniške postaje Soteska in na Ribenski
planini na severnem delu Jelovice. Enaka mikrofavna je na območju Brezovca severno od
Soriške planine, od alg najdemo solenopore in kodiaceje. V apnencu pri Brezovcu se nahaja
vrsta Gryphoporella curvata var. Cistiformis značilna za noriško stopnjo. Južno od Raztovke
so bile v apnencu z organskim drobirjem najdene foraminifere Triassina cf. hantekeni in alge
Solenopora sp. Ramovš omenja med Raztovko in Mostmi briozoje, hidrozoje, posamezne
korale Montlivaultia.
Skupek petrografskih (mineralnih in kemičnih (SSKJ)) in paleontoloških značilnosti usedlin
zgornjetriadnega apnenca kažejo na usedanje na območju karbonatnega šelfa ali lagune v
litoralni (obalni, obrežni) in sublitoralni coni za grebenom. Le stromatolitni horizonti
nakazujejo občasno sedimentacijo v pogojih supralitoralne cone. Celokupna debelina apnenca
je znašala več 100 metrov.
Planota je ob prelomih grudasto razkosana.« (Osnovna..., 1976, str. 38–39).
Jelovica je torej zgrajena pretežno iz zgornjetriasnih in jurskih apnencev in v manjši meri iz
dolomitov. Ob najbolj strmem robu planote Jelovice se razprostira pas apnenca in dolomita
kasijanske starosti. Čeprav se zaradi kraških pojavov na njem ni razvila rodovitna prst, je bil v
preteklosti gospodarsko pomemben, saj so bile tu največje rudne jame bobovca, ki je imel
pomembno vlogo pri poseljevanju Lipniške doline. Največja rudišča so bila pod Vrečami, v
Lazeh nad Kamno Gorico in pod Vodicami. V tem apnenčastem pasu je tudi niz kraških jam,
med katerimi sta najbolj znani Turkova jama nad Rovtami (v odtrganem delu Jelovice), Jama
pod Babjim zobom in Častitljiva luknja pri Kolnici. (Gartner Lenac, 2000, str. 39).
Novejše raziskave so pokazale, da kažejo spodnji deli skladovitega »dahsteinskega« apnenca
karnijsko starost. Zgornji del tega apnenca ponekod vsebuje še liadne mikrofosile.
(Osnovna..., 1976).
Med apnencem so na obronkih Jelovice in v dolini Lipnice vododržne kamnine, na katerih
prihaja na dan voda iz notranjosti Jelovice. Zaradi površinskih vod je svet razrezan in v celoti
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porasel z gozdom. Na tem nepropustnem svetu se v največjem obsegu razprostirajo
psevdoziljski skrilavci ladinijske starosti. (Pretnar, 1968).
Tem skladom lahko sledimo od Drnovca, čez Kropo proti Podblici in Nemiljam. (Gartner
Lenac, 2000, str. 39).
Vzhodno in jugovzhodno vznožje Jelovice (okolica Krope, Jamnika, Rudnega, Starega vrha,
Podlonka) gradi ploščati apnenec z rožencem, ki je že del Tolminskega pokrova. (Osnovna...,
1976).
»Kot gradbeni kamen uporabljajo posebno pri gradnji cest apnence in dolomite različnih
starosti. Večji opuščeni kamnolom zgornjetriasnega apnenca, v katerem dobimo precej lepo
razvite kristale kalcita« (Pleničar, 2000, str. 29), je izven obravnavanega območja, v vznožju
Jelovice v kasneje omenjeni odtrgani enoti Jelovice »pri Lipnici blizu sotočja potoka Rečice s
potokom Lipnica« (Pleničar, 2000, str. 29).

2.4.2.3.

Morene würmske starosti

Iz obdobja kvartarja, natančneje iz pleistocena imamo na Jelovici morene würmske starosti,
ostanke moren zadnje poledenitve bohinjskega ledenika. (Osnovna geološka karta SFRJ,
1974).
Morene sestavlja apniški ter dolomitni drobir s primešanimi skrilavci, peščenjaki ter kislimi
eruptivnimi kamninami (cv: Šifrer, 1981, str. 70).
Na severu Jelovice se morenski nasipi vlečejo od planine Vršana čez planino Talež še
severovzhodno proti Brdom (Oblak, 1959, str. 8–9).
Pojavljajo se tudi na Planini Ricman in Planini Tamar. V Tamarju je Melik ugotovil pet
morenskih nasipov, ki jim sledimo še v nepreglednem terenu na pobočju Rjavega vrha tja do
planine Ricman. Ob poti iz planine Tamar v smeri proti morenski Gladki dolini je na obeh
straneh veliko ledeniškega gradiva in to vse do strmega brega proti Soteski. (Melik, 1954, str.
6, 16).
Širok pas morenskih nasipov se vleče od Gladke doline preko Blatnega grabna, Za blatom,
preko Rovtarice do Javorjevega vrha (južno od Rovtarice) in dalje proti jugozahodu preko
Bitenjskega grabna in Ribčeve planine še nekoliko južneje (nekako do Konjskih ravni). Na
zahodu, ta široki pas sega ob Blatnem grabnu skoraj do roba planote nad Sotesko, do
Konfinovega vrha in do Bitenjske planine. Ožji morenski nasipi se vlečejo tudi preko
Rastovke po široki dolini Ledine do robov planote nad dolino Češnjice. (Osnovna geološka...,
1974).
Morensko gradivo pa najdemo tudi na Soriški planini, na Planini Pečana in na globeli
jugovzhodno stran med Gladkim in Kosmatim Ratitovcem. (Melik, 1954, str. 6, 16).

2.4.2.4.

Melišča

Holocenske starosti so melišča pod strmimi pobočji Jelovice (Osnovna..., 1976).

2.4.3. TEKTONIKA
V geotektonskem oziru obravnavano območje prištevamo Dinaridom kot južni veji alpidskega
orogena. Pritiski so prihajali v glavnem s severa in severovzhoda. Območje Jelovice in
Pokljuke je narinjeno na zunanjo cono Julijskih Alp. (Osnovna..., 1976).
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Jeloviško planoto gradi geološka struktura Jeloviški pokrov, ki je del Julijskega pokrova. Na
Jelovico sega Pokljuški prelom, kjer ga Grad in Ferjančič imenujeta Jeloviški prelom (cv:
Pleničar, 2000, str. 9). Vleče se s Pokljuke preko Martinčka in Jamnika v smeri proti
Nemiljam (Osnovna..., 1976, str. 50). Tudi Dražgoški in Ratitovški prelom segata na
Jelovico iz območja Pokljuke in potekata dalje proti jugovzhodu. Dražgoški je po
predpostavki verjetno podaljšek Želimeljskega preloma in poteka prek Ljubljanskega barja in
Dobrove v smeri Knapovž severno od Polhovega Gradca. Na Jelovici je prelom bolj izrazit in
poteka od Rudnega proti Rastoki, Rovtarici ter po dolini Blatnega grabna do Gorjuš in naprej
po Pokljuki. Ratitovškemu prelomu sledimo od Koprivnika preko Nomenja po dolini Korit
in Bitenjskega grabna in skozi Vratca med Gladkim in Kosmatim vrhom na Ratitovcu ter
naprej v smeri Železnikov. Ozemlje je bilo več ali manj razkosano s prelomi v terciarju
(Osnovna..., 1976, str. 46).
Vsi trije prelomi imajo smer severozahod jugovzhod.
Blejski prelom, ki poteka od Bleda proti Besnici loči Jelovico od Ljubljanske kotline. Na to
nas opozarja strmo odrezan rob Jelovice, izvir slatine v zgornjem delu potoka Rečica nad
Kamno Gorico ter izviri tople vode pri Nemiljščici in na Bledu. (Gartner Lenac, 2000, str. 39–
41).

2.4.3.1.

Jeloviški pokrov

Jelovica je zakrasela visoka planota v predgorju Julijskih Alp in v geološkem pogledu je del
Julijskega pokrova, oziroma jugovzhodni podelement Julijskih Alp. Kot smo že omenili je
zgrajena pretežno iz zgornjetriasnih in jurskih apnencev, v manjši meri iz dolomitov.
Debelina karbonatnih kamnin znaša okoli 200 m, ki imajo veliko upornost, pod njimi pa je
preko 1500 m nizkoupornih srednjetriasnih psevdoziljskih skladov, tufov, tufitov in
vulkanskih kamnin. (Osnovna..., 1976).
Medtem ko so apnenci in dolomiti nastajali v razmeroma plitvem morju, so psevdoziljski
skladi usedlina globljega morja, ki jih sestavljajo temno sivi drobniki, alevroliti, skrilavi
glinavci, tufi, tufiti, temno sivi apnenci, ponekod z vložki pasastega apnenca. Vulkanske
kamnine, to so keratofir, porfir, porfirit in njegovi tufi prebijajo zgornje triasne in jurske
sedimente ter se kažejo na površju kot večje ali manjše zaplate. (Pleničar, 2000, str. 19).
Gmota kamnin Jeloviškega pokrova je narinjena proti jugu in jugovzhodu na psevdoziljske
sklade Selške cone. To narivno območje lahko opazujemo med Podblico in Dražgošami pod
Jelovico v strmih pobočjih pečine iz zdrobljenega apnenca in dolomita s tektonskimi drsami.
Selška cona se nadaljuje proti severu in severovzhodu proti Kropi in Kranju. Ob narivu
Jeloviškega pokrova severovzhodno od Ratitovca je manjša krpa zgornjetriasnega apnenca z
rožencem. (Osnovna..., 1976).
Drugi del gmote kamnin Jeloviškega pokrova je narinjen proti vzhodu in proti severovzhodu
na gričevje na desnem bregu Save med Ribnim, Kropo, Jamnikom in Selškimi Lajšami.
Posamezne odtrgane enote tega nariva vidimo pri Lancovem (severozahodni del hriba, na
katerem leži Pusti grad), na obeh straneh doline v kateri leži Kamna Gorica (vzhodno od
Drnovca, Vreče), med Brezovico in Češnjico (Peči), jugovzhodno od Krope (Mali vrh) ter
hrib Rovnik s podaljškom proti Nemiljam. Vse to so manjši hribi, zgrajeni iz apnenca ali
dolomita in se v pokrajini jasno odražajo od ostalih predelov. (Pleničar, 2000, str. 19).
Pod narivnim območjem Jeloviškega pokrova, posebno pod njenim vzhodnim in še bolj pod
jugovzhodnim robom so na pobočjih melišča, ki jih sestavljajo kosi in drobci apnenca in
dolomita. Ker meliščni material dokaj hitro prepereva, nastaja na njem ponekod rodovitna
prst, ki so jo prebivalci podgorskih vasi znali izkoristiti za nasade sadovnjakov, vrtov pa tudi
za manjše njive. (Pleničar, 2000, str. 19–20).
Podaljšek jeloviškega pokrova je najti pri Preddvoru (Osnovna..., 1976, str. 49).
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2.4.4. MINERALNE SUROVINE
2.4.4.1.

Železova ruda

Na Jelovici so kopali železnate in boksitne kamnine. Razširjen je zlasti limonit, znan kot
»bobovec«, ki so ga kopali v kraških vrtačah po planotah in danes nima ekonomskega
pomena. (Pleničar, 2000, str. 27).
Bobovec so grahasto ali fižolasto oblikovani strdki limonita, pomembne železove rude,
nastale iz železovih preperelin. Razširjen je v razpokah in vdrtinah karbonatnih kamnin. Se z
lahkoto predeluje, zato so ga že zelo zgodaj uporabljali za pridobivanje železa. (Geografija,
2001).
Na Jelovici in tudi na bohinjskih pobočjih in na Pokljuki so površinske in podzemeljske vode
nanesle rdečo ilovico, pomešano z bobovcem v zakraseli triadni apnenec. Kraške vrtače, jame
in podzemeljske vodne poti so bile različnih oblik in velikosti. S površja so segale večje jame
50 do 250 m globoko. Nabiralci rud so v njih nabrali za bohinjske, železniške in kroparske
fužine po pet ton in celo po tisoč ton železove rude. (cv: Pleničar, 2000, str. 27; GartnerLenac, 1995).
Slika 1: Bobovec

Vir: Dražgoše, 1982.

2.4.4.2.

Boksit

Boksit se na Jelovici pogosto javlja skupaj z limonitom ali tudi posebej v bazi zgornjetriasnih
apnencev in dolomitov (Pleničar, 2000, str. 27).

2.4.4.3.

Gradbeni kamen

Kot gradbeni kamen uporabljajo vulkanite (srednjetriasni keratofir in porfirit) ter apnence in
dolomite različnih starosti posebno pri gradnji in popravilih cest, deloma tudi za manjše
gradbene objekte in za mešanje z asfaltom.
V 20. stoletju so postale kamnine iz območja Jelovice pomemben vir za oskrbo širšega
prostora z gradbenimi surovinami. Kremenov porfir in dolomit iz Kamnoloma Kamna Gorica
je pomemben za gradnjo cest, apnenec v odtrganem delu Jelovice, v kamnolomu Brezovica,
ki ga v našem delu nismo vključili v obravnavano območje, pa je pomemben za urejanje
hudournikov ter regulacije rek in potokov.
Kamnolom Kamna Gorica je vsekan v pobočje Jelovice pri izviru Rečice. Izkorišča ga cestno
podjetje Kranj. V spodnjem delu odkopavajo keratofir, v zgornjem pa dolomit. Obe sta
cenjeni surovini za zmesi za obrabne plasti cestišč, njune zaloge v kamnolomu in bližnji
okolici pa zadostujejo za več kot 50 let obratovanja. Kremenov keratofir (dejansko
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okremenjeni tuf), ki ga trenutno ne odkopavajo zaradi neugodne lege pod dolomitom, je
zanimiv za gradnjo cest v vsej Sloveniji, ostale surovine imajo visoko krajevno vrednost in jih
uporabljajo porabniki na Gorenjskem. Keratofir je preperel in se menjava s tufom, kar žal
zmanjšuje njegovo uporabnost. Takšnih vulkanskih kamnin, ki so zaradi okremenelosti dovolj
trde in odporne, je v kamnogoriškem kamnolomu le del, večina drugih za gradnjo cest ni
primerna. Keratofir ustreza za izdelavo zmesi za obrabne plasti asfaltnih vozišč vseh
kategorij, tudi za avtoceste, primeren je tudi za zmesi za beton, malte in tampone (cestna plast
proti delovanju zmrzali). Dolomit je primeren ob ustrezni pripravi drobljenca za predelavo v
zmesi za nosilne in vezne plasti cestišč ter za obrabne plasti cestišč z majhno gostoto prometa.
Uporaben je tudi za beton, malte in cestne tampone. (Pirc, 2003; Osnovna..., 1976, str. 56).
Kamnolom se, od koder seže pogled na Jelovico, vidi kot ogromna rana v njej. Razburjajo se
tako gozdarji, kot domačini in lastniki okoliških parcel, po pričevanju gozdarjev je nekaj
širjenja celo nezakonitega.

2.4.4.4.

Pesek

Peskokop oz. gramoznica Rovtarica v morenskem materialu je na Jelovici pri Rovtarici, ob
gozdni cesti Radovljica–Bohinjska Bistrica. Odkopi so v morenskem materialu in
ledeniškorečnih prodih mlajšega pleistocena. Gramoznico je izkoriščalo Gozdno
gospodarstvo Bled predvsem za vzdrževanje omrežja gozdnih cest.
Material je pretežno apnenec. Za morene so značilni slabo zaobljeni fragmenti najrazličnejših
velikosti, toda večinoma pod 50 cm premera. Prod vsebuje bolje zaobljene prodnike
enakomernejših velikosti pod 30 cm premera. Miran Iskra je leta 1978 izračunal zadostno
količino zalog za osem let obratovanja ob načrtovanem letnem odkopu 3000 m3. V bližnji
okolici je ocenil še desetkat večje zaloge virov peska. (Pirc, 2003).

2.4.4.5.

Termalne vode

Ob blejskem prelomu so termalni izviri s temperaturami med 20 ˚C in 22 ˚C. Prelom poteka
mimo vzhodne obale Blejskega jezera, dalje vzdolž severovzhodnega roba Jelovice mimo
Kamne Gorice in Besnice, kjer so tudi termalni izviri z nižjo temperaturo. Pri Kamni Gorici je
v zgornjem delu potoka Rečica izvir mineralne vode z močno primesjo raztopljenega
železa, imenovan Kisli studenec ali Moška voda. Na stiku med kremenovi keratofirji in
ostalimi plastmi ladinijske stopnje je toplotni vrelec s temperaturo 24 ˚C. (Pleničar, 2000, str.
29–31; Gartner Lenac, 2000, str. 39).
Geološke značilnosti so med naravnimi karakteristikami območja zelo pomembne, saj
pogojujejo veliko ostalih lastnosti. V turizmu bi bilo geološke značilnosti moč uporabiti v
vzgojno izobraževalne namene in jih opisati na informativnih tablah.
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Karta 3: Geološka karta

Vir: Osnovna…, 1986; Osnovna…, 1974; Osnovna…, 1977.

2.5.

KRAŠKI POJAVI

Melik opisuje Jelovico kot visoko kraško planoto, ki je v vsem obsegu temeljito zakrasela,
razjedena s kraškimi kotanjami, bodisi manjšimi kotliči kot velikimi kontami, ki so kot
ogromne vrtače, samo da ne povsem okroglega obsega. Jelovica je polna brezen in
podzemnih jam, nekatere so obogatene s kapniki. Sledovi suhih dolin so se tu ohranili v
manjši meri kot na Pokljuki, temu je vzrok večja geološka enotnost. (Melik, 1954a, str. 185).
Marušič s soavtorji navaja, da je Jelovica značilna kraška planota z izjemo delov v območju,
ki jih ustvarjajo porfirji oziroma delov, ki jih pokrivajo vododržne plasti. Poleg brezen,
podzemnih jam in suhih dolin so značilne še zaobljene žlebaste škraplje in kotlaste vrtače.
(Marušič et al., 1998, str. 55).
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Geografski atlas Slovenije jeloviški kras uvršča med alpski kras. Ker je kraška podtalnica
globoko pod površjem, imenujemo tak kras globoki kras. Voda hitro odteče v globino, zato
je površje navpično zelo razčlenjeno, predvsem s kraškimi kotanjami, kopastmi hribi in
globokimi brezni. (Geografski…, 1998, str. 90–91).
Po Kunaverju in Gamsu kras na Jelovici spada v visokogorski kras in v (pod)tip gorskega
(subalpskega) krasa pod drevesno mejo, delno pokrit s pleistocenskimi sedimenti, od 100–
1500 m nadmorske višine. Od golega visokogorskega krasa se razlikuje po tem, da na Jelovici
pri koroziji sodeluje biogeni CO2 iz prsti ter iz deževnice in snežnice, pri golem krasu pa le iz
deževnice in snežnice, zato so v poraščenem krasu karbonatne trdote vode na izvirih visoke.
V gorskem krasu pod gozdno mejo je globokih brezen in površinskih kotanj manj, dolov in
suhih dolin pa več kot v golem krasu. Na planotah je vrtač in kont več kot drugje na
slovenskem visokogorskem krasu. Žal prav tu najbolj zamirajo planine, ki so nekdaj bile v
kontah in uvalah. (Gams, 2003, str. 411–421).
Po Herakovi tektogenetski klasifikaciji iz leta 1977 je alpski kras uvrščen k razlomljenemu
orografskemu krasu, kar pomeni, da so karbonatne kamnine tektonsko razlomljene do
neprepustne podlage. Podzemne vode torej segajo do nje in se iz krasa prelivajo v vodnate
površinske doline. Iz njih se lahko le delno izgubljajo, in to v mejah istega porečja. Zaradi
intenzivne tektonike, luskaste in narivne strukture so karbonatne kamnine med seboj narinjene
in tako dosegajo večje debeline. Nepropustna podlaga je v neznani globini, razvodnice so
podzemne in se ne skladajo s površinskimi. V alpskem krasu bolj prevladujejo enostavni
odtočni sistemi globokega pa tudi plitvega krasa, manj pa je pretočnega krasa, kjer se vode
površinsko pretakajo med različnimi hidrogeološkimi enotami. V tem so nekatere bistvene
razlike med alpskim in dinarskim krasom. (cv: Habič, 1981, str. 79).
Po Habiču se znotraj tektonskih enot kras oblikuje v skladu s petrografskimi lastnostmi
karbonatnih kamnin, ki se kažejo v zrnatosti, poroznosti, razpokanosti, v čistosti in netopnih
primeseh, v deležu kalcijevega karbonata, dolomita in podobnem. Od petroloških lastnosti
zakrasevanju podvrženih kamnin je odvisna njihova topnost in s tem tudi oblikovanost
površja in podzemlja.
V splošnem ločimo kraške predele v bolj čistih, zgornje triasnih ali dachsteinskih apnencih s
pestro zbirko površinskih in podzemeljskih kraških oblik od bolj dolomitnega kraškega
površja, v katerem prevladujeta fluvialna erozija in mehanično razpadanje. Drobna pretrtost in
poroznost dolomita omogoča sicer delno podzemeljsko pretakanje, saj so znani in za oskrbo s
pitno vodo zelo cenjeni manjši dolomitni izviri. Znaten del padavin z dolomita površinsko
odteka in oblikuje vzdolžne reliefne oblike, medtem ko padavine na apnencih in
konglomeratih v celoti poniknejo in napajajo večje kraške izvire. Tudi ti so zelo uporabni za
oskrbo, še zlasti dokler alpski kras ni preveč izpostavljen onesnaževanju. Na apniškem
površju prevladujejo korozijske in krožne reliefne oblike, zlasti tipične kraške globeli, kot so
kotliči, vrtače in konte.
Oblike kraškega površja so poleg litološke podlage odvisne od širšega geomorfološkega
razvoja. V tem pogledu dajeta alpskemu krasu najvidnejši pečat dva pomembna
morfogenetska dejavnika. To sta mlada kvartarna tektonika in večkratna pleistocenska
poledenitev z vsemi spremljajočimi pojavi in procesi. Za oblikovanje krasa na visokih
planotah je pomembno intenzivno mehanično, glacialno, fluvialno, predvsem pa korozijsko
preoblikovanje, odnašanje in nasipanje.
Morfogenetske poteze sestavljajo hkrati z že omenjeno geotektonsko zgradbo bistvene
značilnosti alpskega krasa. Za ta tip krasa je značilna vrsta lastnosti zasnovanih na alpski
zgradbi, tipičnem morfogenetskemu razvoju in posebni gorski klimi. Alpski kras spremlja
mlada nagubana gorovja, pretežno alpskega orogena, ki jih lahko sledimo od Pirenejev preko
Alp, Karpatov in Balkana ter dalje v Azijo, pa tudi v Skalnem gorovju in Kordiljerah
Amerike, v južnoameriških Andih, pa tudi v Avstralskih in Novozelandskih Alpah. V
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območju teh gora so seveda tudi znatne geološke in klimatske razlike, zato alpski kras
členimo na različne podtipe. Kraške pojave na Jelovici po Habiču uvrščamo v podtip
predalpski visoki kras.
Kras na planoti Jelovici je po razmeroma uravnanem površju ter kopastih in dolastih oblikah
bolj podoben visokemu dinarskemu krasu kot alpskemu krasu. Apniško površje je že dolgo
izpostavljeno predvsem zakrasevanju, zato je manj sledov glacialnega in fluvialnega
preoblikovanja, čeprav v drobnem tudi teh ne manjka. (Šifrer, 1952).
Ledeniški drobir in manjše zaplate nekarbonatnih kamnin prispevajo k večji pestrosti površja.
Prevladujejo oblike gozdnega krasa, med katerimi so najznačilnejše zaobljene žlebaste
škraplje in kotlaste vrtače.
Zanimivi kraški pojavi so še v osamljenem krasu Malega vrha (817 m) in Rovnika (702 m), v
porečju Nemiljščice in Lipnice, ob vzhodnem vznožju Jelovice (izven obravnavanega
območja). V krpah zgornjetriasnega in jurskega apnenca je več jam in brezen. Med njimi sta
speleološko zlasti pomembna Turkovo brezno z okrog 900 m rovov in zelo lepo Jeralovo
brezno z okrog 300 m dolžine. (Habič, 1981, str. 80–85).
Po Kranjčevem mnenju za gorenjsko oz. alpsko pokrajino, ki je v osnovi iz karbonatnih
kamnin, izraz »kras« oziroma »kraška pokrajina« ni ustrezen, primerneje se mu zdi govoriti le
o »kraških pojavih« v alpskem svetu. (Kranjc, 1981, str. 89).
Po njegovem mnenju kraške pojave na Jelovici uvrščamo med kraške pojave v sredogorju.
Delitev na visokogorski kras in kraške pojave v sredogorju sloni na velikem pomenu
vegetacije pri zakrasevanju. Visokogorski kras je približno nad 1800 m n.m. oz. nad zgornjo
gozdno mejo, kraški pojavi v sredogorju pa pod njo.
Podzemeljsko zakrasevanje oz. izvotljevanje kraških jam, je ravno v Alpah zelo pomembno,
saj gore z vertikalno razvitostjo omogočajo veliko denivelacijo podzemeljskih sistemov. Za
razvoj teh sistemov je optimalna kombinacija snežne odeje in pokrova iz prsti z vegetacijo.
(cv: Kranjc, 1981, str. 89).
S speleološkega oziroma s speleogenetskega vidika Jelovica spada v regijo gorovij in hribovij
iz karbonatnih kamnin v gozdnem pasu, med 1800–500 m, z velikim deležem gozda, obilnimi
padavinami in visoko ter dolgotrajno snežno odejo. (Kranjc, 1981, str. 89).
Ravnatelj Tehniškega muzeja F. Baš navaja, da je število jam na Jelovici, vštevši opuščene
rudniške jame in rove, blizu 200 (Murko, 1960). Število jam na Jelovici je odvisno tudi od
tega, do kod postavimo meje Jelovice. Baš je k Jelovici najverjetneje štel tudi Ratitovec,
robove planote in odtrgane dele planote (V od Krope). V našem obravnavanem območju jih je
po podatkih Katastra jam okoli 100.
Naj jih na tem mestu naštejemo le nekaj, najbolj turistična je Jama pod Babjim zobom, v
bližini je Kristalna jama nad Kupljenikom, zelo dolga in globoka je Jama (brezno) na
Leški planini, kraške jame najdemo tudi v Bodlajki (oddelek 8, revir Martinček), severno od
Mošenjske planine, v Podbliški gori nad Jamnikom, pri Skoku in vzhodno od Kališnika. Na
Jelovici so še dolge kraške jame Konasnice v Mrzli dolini, Franclnova konta na Ribenski
Jelovici, na Planini Ricman so Govčevo brezno na Ricmanu, Ricman 1 ter Ricman 2,
Brezno pod Kremantom, Rajh je znan po 80 m globokem breznu Tavčar. (Vidic et al.,
1994, str. 87, 128; Oblak, 1959, str. 11–12; GGN Zali Log, 2001; Društvo…, 2006).
Jelovica je zaradi velikega števila jam in brezen od katerih jih je še mnogo v celoti
neraziskanih, najverjetneje pa kar precej še neodkritih, zelo privlačna za jamarje. Na Jelovici
so najbolj aktivni jamarji iz Društva za raziskovanje jam Bled, Društva za raziskovanje jam
Kranj, iz Jamskega društva Carnium ter iz Društva za raziskovanje podzemlja Škofja Loka.
S turističnimi obiski jam na Jelovici se ukvarja DRJ Bled, ki organizira vodene turistične
oglede Jame pod Babjim zobom, ki je že iz preteklosti poznana turistična jama, saj jo opisuje
32

že Valvasor. Ostale jame na Jelovici so primerne za turiste, ki si želijo resničnih avantur (real
adventure), za tiste, ki želijo svet jam doživeti v soju karbidovk in v družbi jamarjev. Tudi
takšne adrenalinske oglede organizira Društvo za raziskovanje jam Bled, poleg njih pa še DRJ
Kranj in Športno društvo Alter Sport. Blejski jamarji takšne pustolovce odpeljejo v Piževo
brezno, Franclnovo konto, v brezno D16, B 172, G18, Kajevko ali v Japonko. Te jame so
najbolj atraktivne in varne za adrenalinski turizem. Pri ostalih jamah je potrebno več
vodnikov (en na obiskovalca), ki so zato cenovno nekoliko težje dostopne.
Kraški svet je potreben tudi v prihodnje posebne skrbi za ohranitev svojevrstnih naravnih
znamenitosti.
Znaten del alpskega gozdnega krasa oziroma krasa na Jelovici je namenjen gozdarstvu, manj
pašništvu in turizmu. Takšna raba kraškega površja razmeroma ugodno vpliva na kvaliteto
kraških podzemeljskih voda. Manj ugodna za oskrbo je razporeditev izdatnejših kraških
izvirov. (Habič, 1981, str. 83).
Nekatere opise jam in brezen smo zapisali v poglavju o popisu naravne dediščine.
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Karta 4: Karta jam in brezen
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2.6.

PODNEBNE ZNAČILNOSTI

Po Geografskem atlasu Slovenije ima območje planote Jelovice, približno severno in
severovzhodno od prevala Blatni graben – Rastoka zmerno celinsko podnebje zahodne in
južne Slovenije, za katerega je značilno, da je povprečna temperatura najhladnejšega meseca
višja od –3˚C, povprečna aprilska temperatura nižja od oktobrske, submediteranski padavinski
režim (primarni višek padavin je jeseni, sekundarni na prehodu iz pomladi v poletje, primarni
nižek na prehodu iz zime v pomlad, sekundarni pa julija in avgusta) ter povprečna letna
količina padavin od 1300 do 2800 mm.
Južno od preloma Blatni graben – Rastoka ima planota po Geografskemu atlasu Slovenije
podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji, ki ga označuje povprečna
temperatura najtoplejšega meseca več kot 10˚C, najhladnejšega manj kot –3˚C in
submediteranski padavinski režim. (Geografski…, 1998, str. 110 – 111).
Klima planote Jelovica ima karakteristike alpskega in predalpskega sveta. Makroklimatske
značilnosti se dajo razčleniti v tri mezoklimatske predele, in sicer:
- južni del Jelovice z izpostavljenimi visokogorskimi temperaturnimi ekstremi;
- osrednji planotast del z izraženim značajem mrazišč;
- obrobni pas nad Savo Bohinjko, kjer prevladuje hladen in vlažen zrak. (GGN Jelovica,
2002).
Poletno segrevanje prodira zelo počasi in pomlad je zelo hladna in se dejansko uveljavlja šele
v poletnih mesecih. (Melik, 1954a, str. 143).
Povprečna letna temperatura na Jelovici je v nižjih delih 6,5 – 9,5˚C, v osrednjem delu pa
3,7–5,2˚C (Gašperšič, 1995).
Iz podatkov za klimatološko postajo Rovtarica (46˚17’ S g. šir., 14˚6’V g. dol., 1080 m n.m.),
ki je delovala le od 1961 do 1970, vendar so bile manjkajoče vrednosti interpolirane s
programom za prostorsko interpolacijo, lahko razberemo, da je bila na Jelovici v
tridesetletnem obdobju 1961–1990 povprečna mesečna temperatura pod 0 °C v mesecih od
decembra do marca. Povprečne mesečne temperature najhladnejšega meseca (januar) so se v
30-letnem obdobju gibale od –1,9 do –10,4 °C, povprečne mesečne temperature najtoplejšega
meseca (julij) pa med 16,6 in 11,6. Povprečna aprilska temperatura je bila nižja od oktobrske.
Povprečna letna temperatura 30-letnega obdobja je bila 3,7 °C, posamezne povprečne letne
temperature pa so se gibale med 4,8 do 2,8 °C. Najhladnejšega in najtoplejšega meseca in leta
v obdobju od 1961–1990 ne moremo določiti, ker so podatki od leta 1971 naprej interpolirani,
lahko zapišemo le, da je bil med leti 1961–1970 najhladnejši januar (povprečna januarska
temp. –10,4 °C) v letu 1964, najtoplejši (–3,8 °C) v letu 1970, najhladnejši julij je bil leta
1962 (12,1 °C), najtoplejši leta 1967 (14,6 °C). V omenjenem 10-letnem obdobju je bilo
najhladnejše leto 1965 (povprečna letna temp. 2,8 °C), najtoplejše pa 1961 (4,8 °C).
(Klimatografija…, 1995).
Vegetacijska perioda je občutno krajša kot v nižinskih predelih in traja med 110 in 160 dni na
leto. Za osrednji del obravnavane enote so značilne pozno spomladanske in zgodnje jesenske
slane. Zadnje pomladanske slane so še v začetku junija, prve jesenske pa že konec avgusta.
Pozebe so pogoste. (GGN Jelovica, 2002).
Za celotno obravnavano območje je značilna velika količina padavin, ki se zmanjšujejo od
zahoda proti vzhodu. Padavin je bilo v 30-letnem obdobju v povprečju 1500–2300 mm letno,
in so v času vegetacijske dobe in skozi celo leto enakomerno razporejene. Dežuje pogosto v
velikih nalivih. Opazna sta dva padavinska maksimuma, in sicer v jeseni (november) in
spomladi (april). Najmanj padavin pade v februarju, januarju in marcu. (GGN Jelovica, 2002;
Klimatografija…, 1995).
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V osrednjem delu planote, v okolici Selške planine, na leto pade celo 2100 do 2200 mm
padavin, kajti Porezen (1622 m) in greben Ratitovca (1667 m) ter niz drugih, nižjih slemen
prestrezajo vlažne jugozahodne vetrove, zato v zgornjem delu Selške doline pade toliko
padavin letno, kar je precej nad slovenskim povprečjem. Škofjeloško hribovje predstavlja
prvo znatnejšo pregrado, na katero naletijo vlažne zračne mase. Pozimi povzročajo nenadno
odjugo, dež in žled, spomladi in poleti pa ob stiku s polarno fronto nalive ter zadnji sneg in
sneženje v gorah. (GGN Zali Log, 2001).
V nižjem delu Jelovice je padavin 1500–1600 mm.
Na planoti Jelovice je 1961–1990 snežna odeja ležala 58 do 188 dni na leto oziroma
povprečno 140 dni na leto, to je slabih 5 mesecev (4,6 meseca). (Klimatografija…, 2000).
Na Jelovici leži sneg od oktobra do maja. Sneg ima za rastlinstvo izreden pomen, ker
odločilno ščiti podmladek, posebno v depresijah z izrazitimi temperaturnimi ekstremi.
Spomladi se podnevi odtali, ponoči pa zopet zamrzne. S tem se skrajšuje vegetacijsko
obdobje in zmanjšujejo poškodbe zaradi pozeb. V zimah z nizko snežno odejo, iz katere
gledajo vršički podmladka, je škoda zaradi objedanja jelenjadi in srnjadi lahko velika.
(Gartner Lenac, 2000, str. 49).
Veter na planoti dosega velike moči. Običajno prevladuje brezveterje, ki ga močna poraslost
še pospešuje, le na robu planote odtekajo gorski vetrovi po pobočju. Prevladujoča smer vetra
je severozahodna, močni vetrovi pa pihajo iz severovzhoda, kadar piha severni fen. To so
slapoviti vetrovi, ki pridobivajo na svoji moči, ko zaradi gravitacije padajo z Julijcev. (GGN
Jelovica, 2002).
Med lokalnimi vetrovi so značilni dolinski in pobočni vetrovi, le ti niso močni, so pa v poletni
vročini prijetna osvežitev (Gartner Lenac, 2000, str. 50).
Za nestabilne smrekove sestoje so najbolj nevarni severni in severozahodni vetrovi (GGN
Jelovica, 2002).
V nadaljevanju povzemamo nekaj besed o klimi iz Oblakovega članka. Povzeto navajamo,
četudi gre za starejše podatke, ker je na voljo le malo konkretnih meteoroloških podatkov za
Jelovico in ker članek posreduje osebne izkušnje in rezultate opazovanj, hkrati lahko podatke
primerjamo z opisanimi nekoliko novejšimi podatki.
»O klimi Jelovice nam nekaj povedo meteorološki podatki let 1952–1957 za opazovalni
postaji Martinček in Rovtarica. Podatki pred letom 1952 so nepopolni. Po navedbah iz
Martinčka in Rovtarice je padlo na Jelovici na leto povprečno 2300 mm dežja. V enem
samem dnevu ga je padlo povprečno 40 mm. Absolutna maksimalna množina padavin je bila
114 mm (junija 1952). Včasih zasuje planoto prava jeloviška nevihta združena s tuljenjem in
ruvanjem dreves.
Med leti 1952–1956 je bilo najmanj jasnih dni pozno spomladi, največ v poznem poletju.
Najbolj je bilo pooblačeno pomladansko in jesensko nebo (april, maj in oktober nad 5) in
precej manj poletno (avgust 3,3–4,2). Število dni z dežjem je bilo precej enakomerno
razporejeno na pomlad in poletje. Zadnji sneg je padel največkrat maja, redkokdaj junija, prvi
pa navadno v prvi polovici oktobra in le redko v septembru. Tako sta brez snega pravzaprav
samo julij in avgust. Med leti 1952–1957 je največ snega padlo v zimi 1950–1951 (9,46 m),
leta 1951–1952 pa 9,25 m. Čez zimo leta 1952–53 so ga namerili 7,25 m, pozimi 1953–54 pa
samo 4,12 m.
Dni z meglo je na Jelovici malo. Megla pride največkrat iz Vodic (iz smeri Krope) ali pa iz
Blatnega potoka. Torej bolj s severa redkokdaj pa z juga.
Dni s točo je sploh malo, vsako leto pade le kakšen dan v zgodnjem poletju. Toča se pojavlja
ob Bohinjskem grebenu in v smeri proti Žirovnici, kjer se tudi »ubije«, tako da nad planoto
tedaj sploh ne pride.
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Po Oblaku je po podatkih za leta od 1952–1957 na Jelovici povprečna letna temperatura 4,6
˚C (postaja Rovtarica). Po podatkih obeh vremenskih postaj je bila povprečna mesečna
temperatura najvišja v juliju (14–16 ˚C), najnižja pa v februarju (od –2 do –6 ˚C). Posebno
nizka je bila minimalna januarska temperatura leta 1928–1929 in sicer –30 ˚C. Tedaj so
zmrznila drevesa. Na planoti je pozeba zelo pogosta. Drevesom škoduje predvsem
pomladanska pozeba, manj jesenska. Na Martinčku je bila maksimalna absolutna temperatura
27,9 ˚C, absolutna minimalna temperatura pa –27,3 ˚C.« (Oblak, 1959, str. 11-12).
Za turizem znajo biti ugodne nižje poletne temperature kot v dolini, ki ljudem, turistom
omogočajo poletno osvežitev, ohladitev na planoti. Ugodne za turizem so tudi snežne
razmere, saj snežna odeja leži kar 5 mesecev, od oktobra do maja, in glede na trajanje snežne
odeje je na Jelovici pozimi možno sankanje, krpljenje, turna smuka. Podnebne razmere,
reliefne razmere in razvejana mreža gozdarskih poti pa bi bile idealne tudi za tek na smučeh,
vendar bi ta šport na Jelovico pripeljal tudi veliko gostoto avtomobilov, s katerimi bi se
pripeljali rekreativci, za kar bi bilo potrebno urediti parkirne prostore.

2.7.

HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Napredujoče zakrasevanje je povzročilo, da danes v velikem delu Jelovice na širokih
ploskvah sklenjenega zakraselega površja ni površinskih voda, ni rek na površju. Da so v
preteklosti reke tekle po površju, nam pričajo suhe doline ter številne jame in brezna. (Melik,
1954a, str. 151).
Redki studenci v apnencu so šibki ter v času suše naglo presahnejo (Melik, 1950, str. 26).
Vode torej na planoti močno primanjkuje, po Oblaku in iz karte vodovja pa lahko razberemo,
da so vodne razmere brezupne med Ribensko in Selško planino, na vzhodu Jelovice, v pasu
južno od Razpoka do Malega Gregorjevca, Kocjanarice, Črnega vrha, Velikega Gregorjevca,
Rajha, Turna, Kosovca, do Britmance in Homa ter v območju od Velikega Gregorjevca, Jelen
vrha, Vratnega roba in Grosela. Na Kališniku imajo vodnjak.
Na tem območju, na vzhodnem delu »prave« Jelovice, je največ kraških jam in brezen na
Jelovici, znamenje, da je bilo zakrasevanje v navpični smeri zelo intenzivno. (Oblak, 1959,
str. 10–12).
Iz primerjave geološke karte in karte vodovja lahko ugotovimo, da se območja izvirov,
potokov, studencev in mokrišč ujemajo z območji vulkanskih in morenskih kamnin.

2.7.1. POTOKI
Obilni in stalni vodni izviri so vezani na nekarbonatne kamnine, saj so v njih izoblikovani
celo majhni potočki, ki ob prestopu na apniška tla naglo poniknejo (Melik, 1950, str. 12).
Večji potoki na planoti so: potoki, ki se zbirajo v mokrišču na Planini Talež in pritečejo iz
planine Vršana, občasni potok iz planine Talež in občasni potok severno od Goške ravni,
Blatni potok, potok Ojstrica na Lipniški planini, Kravji potok, Mošenjski potok, občasni
pritoki Češnjice severno od Mrzle doline, občasni potok od Gozdarske koče do Ledine, potok
iz Pašnega vrha ter občasno tekoči Bitenjski graben. Omenjeni potoki so prava posebnost na
planoti ter čisto poseben, drugačen svet kot večinski kraški.
V nadaljevanju bomo s pomočjo geološke in hidrološke karte ter Oblakovega članka
poskušali ugotoviti, katere kamnine so vzrok za redke potoke na planoti.
Manjše vode tečejo po grapah s Tolstega vrha, čeprav se v njegovi okolici voda odteka v
glavnem podzemeljsko. Zbirališče teh voda je visoka ravnina Talež, kamor prihaja voda
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predvsem z Dolgega Rovta (Planina Vršana) in z jugozahodne strani Tolstega vrha, iz
območja vulkanskih kamnin, zato je že pri Mazijevi koči v zgornjem Taležu močan studenec.
Vode so na spodnjem taleškem svetu oblikovale lepe meandrske tvorbe in celo dvoje nizkih
teras. Na zgornji polici ravnini Taleža sta večinoma dva tokova zajedena v pleistocenske
jezerske sedimente. Združita se v potok, ki ponikne v tako imenovanem Peklu. Ob deževju
delujejo tudi višji ponori. Vsa ta voda prihaja na dan pri Šmelcerjevi žagi ob Savi Bohinjki.
Tudi na Selško planino občasno teče potok z južnega pobočja, kjer je zametek vulkanskih
kamnin.
Na Oblakovi planini in Planini Tamar stojita med morenskimi nasipi mlaki, ki niti v suši ne
usahneta. Obe planini občasno zalaga z vodo potok Vedernik, ki se v Soteski izliva v Savo
Bohinjko.
Nedaleč, severno od Raztovke, v vulkanskih kamninah prihajajo na dan vode, ki namakajo
glineno ojezerino na Rovtarici in nadaljujejo svojo pot kot Blatni potok. Ta tvori na Jezercu
(Za blatom) na morenskem gradivu precej globoko, a majhno jezero in barje, na katerem raste
močvirni bor, mah in nastaja šota. Blatni potok, ki odvaja vodo iz barja Za blatom, teče od
barja pa skorajda do izliva v Sotesko po morenskih nasipih. (Oblak, 1959, str. 10–11).
Ta voda je pogojevala nastanek planin in omogočila razvoj močvirskih rastlinskih združb
(GGN Jelovica, 2002).
Površinske vode so se zaradi neprepustnih vulkanskih kamnin ohranile tudi med Martinčkom
in Mošenjsko planino (Mošenjska planina je na karti vodovja kot tudi na ostalih kartah 1:
50.000 narobe vrisana–pravilno je vzporedno, zahodno od Lipniške planine). V okolici
Martinčka (gozdni revir Martinček v oddelku 111) je jama s studencem, majhen studenec pa
je tudi na sami Planini Martinček, ki včasih usahne.
Med Lipniško in Mošenjsko planino teče poseben Kravji potok. Lipniški planini daje vodo
potok Ojstrica, ki ima več ponikev. Speljali so ga tudi na Martinček, kjer so bile z vodo
težave. S tem so podaljšali vodovod, ki gre iz bližnjega pobočja k planinski staji. Ponori
Ojstrice so ob poti Lipniška planina – Martinček in najbolj delujejo ob deževju.
Tudi Radovljiška in Mošenjska planina sta preskrbljeni z vodo, dokler ta ne presahne.
Vprašanje je koliko je voda pri Radovljiški planini sodelovala pri nastanku danes suhe,
kapniške, dolge kraške jame Konasnice v Mrzli dolini. (Oblak, 1959, str. 11–12).
Vse vode od Martinčka do Radovljiške planine, iz Lipniške in Mošenjske planine poniknejo
in privrejo na dan kot Kolnica s pritoki. Ponikve Mošenjskega in Kravjega potoka so še
posebej zanimive, saj so obdane z velikimi skalnatimi stenami. Kravji potok ima tri ponore v
različnih višinah. V njegovi dolini se je nad aluvialno ravnico ohranila širša terasa. Na
razvodju med Kravjim potokom in Ojstrico je porfirjev svet, zelen in zamočvirjen z mahom in
šoto. (GGN Jelovica, 2002; Oblak, 1959, str. 11).
Severno od Ledine se na nepropustnem pobočju in morenski osnovi začenja izvir Češnjice.
Potok Češnjica dobiva vodo z dveh strani. Večina je prihaja z desne, iz neprepustnega sveta,
na levi, pravi jelovški, apniški strani izvirajo le bolj šibki studenci.
Iz neprepustnega sveta v okolici Pašnega in Kosmatega vrha teče veliko vodic tako v visoko
barje Ledina, kakor tudi na drugo, češnjiško stran. Sicer pa potoki večinoma presahnejo na
meji neprepustnih in prepustnih plasti in prihajajo na dan šele v dolini. V predglacialni dobi
so imeli ti potoki relativno višje ponikve in so tam zapustili suhe kraške jame.
Po Oblaku je izvrstna voda tudi v Čukovi konti, blizu Adamovega Rovta (severno od Kačjega
roba), kjer izvirata dva studenca. Voda je brez okusa, a čeprav teče le »za svinčnik« debelo, je
ne vzame nobena suša. (Oblak, 1959, str. 10–11).
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2.7.2. MOKRIŠČA
Za Jelovico, kakor tudi za Pokljuko, so značilna barja, mlake in mokrine, ostanki pozno
glacialnih jezer, ki se danes zaraščajo (Oblak, 1959, str. 12; GGN Jelovica, 2002). Mokrišča
na Jelovici so povezana z morenskimi in vulkanskimi kamninami.
Na morenskem gradivu v naravnih depresijah sta nastali visoki šotni barji Ledine in Za
blatom, ki imata izjemen pomen v prostoru, sta krajinski posebnosti, sta redki in pomembni
tudi v širšem merilu, v evropskem merilu. Projekt Natura 2000 in Piskernik ter Martinčič
omenjajo sicer na Jelovici štiri visoka barja, vendar poimenujejo le omenjeni dve barji
(Zavod…, 2006; Piskernik, Martinčič, 1970, str. 136).
Na morenskem gradivu so nastala tudi manjša mokrišča na Planini Talež, vzhodno od
Babjega zoba, na planinah Ricman in Tamar in mlaka na Rastovki, na vulkanskih kamninah
pa je nastalo mokrišče na Zmrzlici in močvirnat svet med potokom na Lipniški planini in
Kravjim potokom. (Agencija…, 2006; Evropsko…, 2006; GGN Železniki, 2004).
Močvirni ekosistemi (deli kopnega, ki so z vodo prepojeni, s stalno prekomerno vlažnostjo)
so danes po vsem svetu v središču pozornosti. Razlog za to je visoka stopnja ogroženosti
zaradi naravnih procesov zaraščanja in spreminjanja, še bolj pa zaradi uničujočih posegov
človeka. Napredujoča urbanizacija, prometnice, predvsem pa melioracije nenehno
zmanjšujejo obseg teh ekosistemov, ki jih odlikuje izredno občutljivo ravnotežje. Posebno
mesto med močvirnimi ekosistemi zavzemajo barja, ki so močvirja s šoto.
Barje je torej del kopnega, katerega tla so prepojena z vodo oziroma so z njo stalno
(pre)zasičena in za katerega je značilna šota. Barjanske rastline so prilagojene na posebne
življenjske razmere, zaradi bujne vegetacije in obilja vode je značilna velika primarna
produkcija barij. Posamezni deli rastlin hitro razpadejo, zato je barjanska voda bogata z
organskimi snovmi. S povečevanjem organskih kislin v vodi se zmanjšuje količina kisika in
ostanki rastlin prenehajo razpadati. Tako razpadle, (oglenele) mrtve rastline se kopičijo v
šoto. (cv: Plut, 2000, str. 122).
Po Martinčiču Du Rietz razlikuje v Skandinaviji visoka in nizka barja kot dva povsem
različna tipa.
Nizka (rastlinska) barja so območja stalno stoječe vode, ki so pod vplivom mineralno
bogate talnice ali površinske vode (evtrofno barje). Pretežno so porasla, v njih pa so debelejši
sloji šote. Vrste, ki so značilne za nizka barja, so minerotrofni elementi (euminerobionti).
Nizko barje je konkavno (vbočeno) oblikovano, obdano je z višjim obrobjem, odkoder z
vodami pritekajo hranilne snovi, ki omogočajo zahtevnejšo vegetacijo (trave, drevje)
(Martinčič, 1996; cv: Plut, 2000, str. 123).
Visoka (šotna, mahovna) barja so območja stalno stoječe vode z nekaj decimetrov ali
metrov debelo plastjo šote, ki jo preraščajo živi šotni mahovi. So toliko dvignjene nad nivo
talne vode in površinsko tekoče vode, da je izključen vsak kontakt z njo. Celoten vodni režim
rastlin na visokem barju je odvisen izključno od padavin. Te hkrati predstavljajo tudi
najpomembnejši vir mineralnih snovi, zato je podlaga mineralno revna, oligotrofna. Rastline,
ki uspevajo samo na visokih barjih, so ombrotrofni elementi (ombrominerobionti). (Martinčič,
1996; Menegalija et al., 2003).
Z rastjo plasti šote (ko plast šote odebeli), drevesa odmrejo in razširijo se šotni mahovi. Vodo
prejemajo večinoma s pomočjo padavin (oligotrofna barja). Visoko barje je bil najbolj
razširjen tip barja, vendar zaradi izkoriščanja šote le še redko kje ohranjen. (cv: Plut, 2000,
str. 123).
V Sloveniji jih najdemo poleg Jelovice še na Pokljuki in Pohorju (Zavod…, 2006).
Visoka barja so najvišja na sredini, njihova voda je siromašna z mineralnimi sestavinami.
Pretežno so porasla z mahom in nizkimi travami. (cv: Plut, 2000, str. 123).
Šotni mahovi se na vrhu priraščajo, v spodnjem delu pa oglenijo. Tako se nalagajo v plasteh,
in na ta način se površina barja dviguje nad ravnino oziroma okolico.
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Na površini so poleti opazne velike dnevno nočne temperaturne razlike. Glede na količino in
razporeditev padavin se stalno spreminja tudi vlažnost zgornjih plasti. V ostrih razmerah
šotnega barja živijo le posebej prilagojena živa bitja. (Menegalija et al., 2003).
Martinčič meni, da je razdelitev barij na visoka in nizka za Srednjo Evropo preveč
poenostavljena. Na nekaterih barjih se v celoti mešata mineralno revna, oligotrofna
padavinska voda in z mineralnimi snovmi bogatejša (mezotrofna ali eutrofna) talnica ali
površinska voda. Na takih mestih dobimo značilno mešanje minerotrofnih in ombotrofnih
vrst, zato take predele imenujemo prehodna barja.
Natančna razmejitev je včasih precej težavna tako v florističnem kot v kemičnem oziru.
(Martinčič, 1996).
Po Piskerniku in Martinčiču iz leta 1970 so prehodna barja tista, na katerih je osrednji del
barja odvisen od padavin, njihovi obrobni deli pa so pod izrazitim vplivom dotekanja
površinske vode. (Piskernik, Martinčič, 1970, str. 136).
Visoka in prehodna barja
Visoka in prehodna barja so ekstremni ekosistemi s posebnimi življenjskimi pogoji.
Ekstremnost visokobarjanskih ekosistemov ima več razsežnosti, podčrtati moramo predvsem
dva odločilna dejavnika: vodni režim in kemizem okolja. Zaradi njunega vplivanja so visoka
in prehodna barja zelo jasno in ostro omejena od okolice in dajejo vtis otokov sredi zonalne
vegetacije. (Martinčič, 1996).
Visoka in prehodna barja so razporejena v treh območjih:
1. v montanskem pasu Julijskih Alp;
2. na silikatnem Pohorju;
3. na nižinskih barjih.
Martinčič uvršča barji Za blatom oziroma Jezerce in Ledine med visoka in prehodna barja
(Martinčič, 1996).
Nastanek visokih in prehodnih barij pri nas v marsičem še ni pojasnjen. Barja na Jelovici na
karbonatni podlagi so nastala pod vplivom posledic, ki so jih pustili za seboj ledeniki, ko so
preoblikovali zemeljsko površje pod seboj, nastala so iz ledeniških jezer, ki so se polagoma
spreminjala preko nizkega v visoko ali prehodno barje. (Martinčič, 1996; Piskernik,
Martinčič, 1970, str. 136 – 137).
Na Jelovici so se barja razvila na plitvejših mestih nekdanjih jezerc in so torej limnogena. Na
globljih mestih je razvoj zaostajal, zato so tam še vedno mokra in je na njih še vedno razvita
primarno mezotrofna (prehodno barska) vegetacija, ki ji občasni pritoki in pronicajoča voda z
obrobnih pobočij vedno znova prinašajo rudninske snovi. Rušje se tam obdrži zaradi
siromašnosti šote, kjer je šota bogatejša, se ohranja le v skrajno ostrem podnebju. Zelo obilne
padavine vzdržujejo smrekovo vegetacijo na hladni nepropustni podlagi. (Piskernik,
Martinčič, 1970, str. 138-139).
Barja predstavljajo zadnja zatočišča skrajno skromnih hladnodobnih rastlin, v katera vdirajo
zlasti z robov zahtevnejše gozdne rastline (Piskernik, Martinčič, 1970, str. 136-137).
Razvoj v holocenu, ki traja že več tisoč let, je pripeljal na vseh naših visokih in prehodnih
barjih do najvišje razvojne stopnje, ki jo predstavljajo praviloma lesne vrste. Na barjih v
montanskem pasu je to ruševje (Pinus mugo), ki je pokrivalo ali pokriva celotno površino. Na
barju Jezerce (Za blatom) predstavlja najvišjo razvojno stopnjo dob (Quercus robur) ter vrste
rdeči bor (Pinus Sylvestris), puhasta breza (Betula pubescens) in navadna breza (Betula
pendula), ki tvorijo združbo Betulo-Quercetum roboris.
Sedanja stopnja ogroženosti naših visokih in prehodnih barij je razmeroma majhna. Med barji
v montanskem pasu je samo Malo polje na Velem polju povsem uničeno zaradi človekovih
posegov. Zaradi paše je delno ogrožen Goreljek na Pokljuki, zaradi turizma pa Ribniško in
Lovrenško barje ter Črno jezero. Barja na Jelovici za enkrat ne kažejo nobenih znakov
človekovih posegov. Na njih sicer opažamo erozijske pojave ali pa zaraščanje z lesno
vegetacijo, vendar gre za naravne procese. (Martinčič, 1996).
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Barja oziroma močvirni ekosistemi so pomembni, ker so:
• pomembni življenjski prostori zelo različnim in ogroženim rastlinam in živalim
(bogata biotska raznovrstnost, so med najbolj produktivnimi ekosistemi na svetu
primerljivi s tropskim deževnim gozdom);
• zadrževalniki visokih voda (shranjujejo in vzdržujejo zaloge vode);
• vir pitne vode;
• naravna čistilna naprava odpadnih vod;
• rekreacijsko območje. (cv: Plut, 2000, str 122).
Da so barja na Jelovici pomemben, redek in občutljiv habitat so opazili že pred letom 1976,
saj so status pomembnosti in naravovarstva označili že v Inventarju najpomembnejše naravne
dediščine. Leta 1999 sta barji Za blatom (Uradno glasilo občine Bohinj, št.1999/5) in Ledina
(Uradno glasilo Gorenjske, št. 1999/15) dobili z odlokom Občine Bohinj z namenom
ohranjanja izjemne rastlinske pestrosti status naravnega rezervata. V letu 2004 pa je bila
celotna Jelovica predlagana kot območje posebnega varstva narave NATURA 2000.
(Zavod…, 2006; GGN Jelovica, 2002).
Barje Za blatom
Je najbolj tipično visoko barje v Sloveniji. Leži 990 m nad morjem, severozahodno od
Rovtarice. Nad 7 m debela šotna plast je porasla z ruševjem. Tu je tudi rastišče ogroženih
rastlinskih vrst. (Vidic et al., 1994, str. 128).
Veliko je 13,69 ha (Zavod…, 2006).
Je edino barje z rušjem na Jelovici. Barja z rušjem najdemo v slabših rastiščnih razmerah,
bodisi na siromašnejših, bodisi na hladnejših rastiščih. Nastalo je iz ledeniškega jezerca
globokega do 4 m. Na odtoku je ob njegovem severnem robu priključeno majhno smrekovo
barje, torej tam, kjer je v šoti več hranilnih snovi. Barje je dvignjeno nad neposredno okolico.
(Piskernik, Martinčič, 1970, str. 137–138).
Barje ima tudi vodno oko. Vodna očesa verjetno nastanejo šele sekundarno v plasti šote,
mnogo pozneje kot so usahnila jezerca iz prvega časa po umiku ledu, najbrž so nastala v
mokrem subatlantiku (na dve obdobji razdeljen časovni odsek v postglacialu, začel se je okoli
leta 600 n. št., kvartar (Geografija, 2001)) in so se poslej zmanjševala zaradi zaraščanja od
robov navznoter. Voda v njih je globoka približno do 1 m, dno pa pokriva redko šotno blato.
Posebnost vodnih očes so strmi robovi, visoki približno 20 cm nad vodno gladino. Te robove,
utrjene z rušjem je najverjetneje oblikovala voda v rahli šoti z valovi ob močnih vetrovih, ki
je zavirala napredovanje vegetacije v vodoravni smeri, medtem ko je rast v višino nemoteno
tekla dalje. Z izplakovanjem bregov se očesa polnijo z blatom, tako da se ne poglabljajo,
ampak prej postajajo plitvejša. Povečala bi se lahko le, če bi se zaradi podnebnih sprememb
stopnjevala mokrota. Če bi bila očesa stalno polna do roba, bi vodni valovi razjedli bregove in
bi se postopno razlivali navzven na širšo površino. (Piskernik, Martinčič, 1970, str. 137-139).
Mokre površine brez rušja so le tik ob jezercu, pogostost rušja se stopnjuje od središča proti
robu, kjer je rušje strnjeno (Piskernik, Martinčič, 1970, str. 143).
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Slika 2: Barje Za blatom

Vir: Zavod.., 2006.
Barje Ledine
Je največje barje na Jelovici (23.20 ha), šotna plast je debela 6,5 m (Zavod…, 2006).
Vidic in sodelavci menijo, da je barje Ledine kraška uravnava z značilnostmi visokega in
nizkega barja. Nahaja se na nadmorski višini 1122–1165 m, med Belim robom (1414 m),
Oglovšami (1221 m) in Pašnim vrhom (1278 m). (Vidic et al., 1994, str. 128).
Bazična kamnina je iz kremenastih peščenjakov.
Nastalo je z zaraščanjem globljega jezera, ki se je v atlantiku pričelo zaraščati in tako trajno
spreminjati v barje. Ostanek tega jezera je manjša trajna vodna površina z globino do 1 m. To
barje je od nastanka dalje nizko (minerotrofno) barje, le na severnem obrobju, kjer je teren
rahlo dvignjen in je bila površina vedno nad vodostajem jezera, prehaja v prehodno in
smrekovo visoko (ombrotrofno) barje.
Flora barja Ledine je razmeroma bogata. Vključuje pretežno vrste značilne za nizka barja
(minerotrofne vrste), v dvignjenem obrobju pa se pojavljajo tudi vrste značilne za visoka barja
(ombrotrofne vrste). V obeh skupinah je precej vrst, ki so v Sloveniji redke in zaradi
uspevanja v izredno občutljivih habitatih, kakršno je tudi barje Ledina, potencialno in
dejansko zelo ogrožene. Zaradi tega jih je veliko uvrščenih v Rdeči seznam ogroženih
praprotnic in semenk Slovenije. To so vrste:
dlakavo plodni šaš (Carex lasiocarpa), malocvetni šaš (Carex pauciflora), okroglolistna
rosika (Drosera rotundifolia), nožničavi munec (Eriophorum vaginatum), barjanski blatec
(Lycopodiella inundata), dlakava mahovnica (Oxycoccus palustris), močvirska grezulja
(Scheuchzeria palustris) in rušnati mavček (Trichophorum caespitosum). Večina izmed njih
je uvrščena v kategorijo ranljivih vrst po IUCN kategorizaciji (V), dve izmed njih
(dlakavoplodni šaš in močvirska grezulja) pa v kategorijo prizadetih vrst (E), kamor uvrščamo
najbolj ogrožene vrste, saj sta obe zabeleženi po letu 1945 le na treh lokalitetah v Sloveniji. V
rdeči seznam listnatih mahov Slovenije pa so uvrščene naslednje mahovne vrste: Sphagnum
centrale, Calliergon stramineum, Calliergon trifarium in Drepanocladus fluitans, ki so vse
uvrščene v skupino ranljivih vrst (V).
Barje se odlikuje z dvema naravnima smrekovima združbama, to sta združba mahu
Rhytiadelphus loreus in smreke (Rhytiadelpho Lorei-Piceetum) ter združba migaličnega šaša,
šotnega mahu in smreke (Sphagno-Piceetum geogr. var. Carex Brizoides). Združbi sta
42

razširjeni v vzhodnem delu barja. Na južnem, zahodnem in severnem delu rezervata
obrobljajo barje gozdovi jelke in bukve (Abieti-Fagetum praealpinum din.), značilni za večji
del Jelovice
Barje ima večji pritok na jugu, ki s prenesenim prodom zaplavlja južni del Ledine in ima edini
tudi hudourniški značaj. Manjši pritok je na zahodu. Potoček je v preteklosti izoblikoval vršaj,
na katerem se je zarasla smreka. Potoček razpolavlja barje v smeri barskega okna.
Na severovzhodnem delu barja je tretji pritok, ki meandrira po severnem robu in na
severozahodu začne ponikati v smeri barskega okna.
Barsko okno je manjše jezerce z globino do enega metra in leži na jugozahodnem delu barja
ter je ostanek globljega jezera.
Vsa površina barja je močvirnata, vendar v odvisnosti samo od padavinske vode in je brez
stika s podtalnico. Ob spomladanskih in jesenskih deževjih je barje običajno tudi poplavljeno,
razen skrajnega severnega obrobja. (Škrlep, 2000).
Slika 3: Barje Ledine

Foto: Eržen, 2005.

2.7.3. IZVIRI NA OBROBJU PLANOTE
Voda izgineva skozi votlikavo, zakraselo notranjost, se zbira v njej v vodne žile ter prihaja na
dan v močnih kraških izvirih v dnu dolin ali v vznožnem delu pobočij. (Melik, 1950, str. 26).
Na vožnji po Bohinjski dolini je v času deževja mogoče opazovati hudournike s slapovi, ko
šume iz Jelovice navzdol. Toda le nekaj ur po tem, ko preneha deževati se slika spremeni in
slapovi ter hudourniki izginejo. Voda mnogih od teh hudourniških slapov pridere iz votlin v
steni, kar je znamenje, da priteka neposredno iz votlikave notranjosti, iz podzemskih votlin.
(Melik, 1954a, str. 153).
V vznožju Jelovice je več kraških izvirov.
Zelo veliko izvirov, ki predstavljajo desne pritoke Save Bohinjke, je na zahodnem in
severnem vznožju Jelovice. Na zahodnem vznožju planote izvira Grmečica, na kateri je
Grmečiški slap, naravna vrednota državnega pomena, v njenih koritih pa bohinjska turistična
agencija Alpinsport organizira tudi štiri do peturno soteskanje (kanjoning). Severno od
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Bitenjskega grabna je izvir iz jame Nožnica. Polno izvirov je tudi zahodno od Kupljenika ter
iz pobočij Tolstega vrha in sveta pod planino Talež (V plazeh).
Na lipniški strani so studenci precej močni, kar pomeni, da se večji del vode iz Jelovice
odteka na lipniško stran (Oblak, 1959, str. 11).
Izvir Lipnice izpod Kobovta v Kolnici nikoli ne usahne, ob deževju pa kar vre. Po zgodbah, ki
krožijo med domačini tedaj nosi s sabo črne postrvi, iz česar domačini sklepajo, da mora biti v
notranjosti večje ali manjše jezero. Zadnja trditev je le domneva, vendar je prepričanje, da je
Jelovica polna vode prisotno med vsemi prebivalci lipniške doline.
Na tem vznožju izvira iz skale pri zaselku Hrib še drug studenec, imenovan »Na Apen«. Voda
se nabira tudi v manjši jami nad Kolnico, v tako imenovani »Častitljivi luknji«, ki je danes
dostopna le par metrov od spodmola, ker jo je zasul skalni podor. Vse te vode se nato zberejo
v okoli 20 km dolg potok Lipnica. (Oblak, 1959, str. 11–12; cv: Gartner Lenac, 2000, str. 51).
Potok Lipnica sprejema večje pritoke le z desne strani, izpod Jelovice. Vanjo se izlivajo: pri
naselju Kolnica Grabnarica, pri Miklavževcu Rečica in zanimivi Kisli studenec, ki ima v sebi
precej železa ter v Lipnici Kroparica s pritokoma Hrenovec in Črni potok. Lipnica in njeni
krajši pritoki, kot tudi Kroparica imajo hudourniški značaj. Npr.: potok Rečica vsaj 1-krat do
2-krat na leto presahne.
Druga skupina potokov, ki izvirajo v Kroparski dolini pod Vodiško planino, so tipični kraški
izviri. Ker voda priteka iz okolice Vodic, so tudi v najbolj sušnih mesecih dovolj vodnati.
Njihova vodnatost je bil pomemben dejavnik pri razvoju kovaštva na tem območju. Drugi
pomemben dejavnik pa je padec vode, saj ima Kroparica od izvira do izliva višinsko razliko
120 m, kar je za komaj 3,5 km dolg potok kar veliko. V dobi razcveta kovaštva in fužinarstva
v 19. stoletju je Kroparica v razdalji 1200 m poganjala kar 50 koles. (cv: Gartner Lenac, 2000,
str. 51).
Kroparica je potok z močnim kraškim izvirom (»kropo«). Kropa ob močnem deževju močno
naraste, tako ob izviru kot v spodnjem toku. Tedaj dere voda tudi z vrha, iz roba planote, iz
Zidane skale. Podzemskega toka Kroparice je največ z Vodiške planine. (Oblak, 1959, str.
11–12).
Tretje območje izvirov je pod Jamnikom pod vzhodnim robom Jelovice. Tu je manj kraških
izvirov zaradi neprepustnih tal na površju. Le potok, ki teče zahodno od naselja Češnjica, se
od tu izliva v Lipnico. Nekaj daljša Plaznica skupaj s pritokom Turkov potok teče skozi
naselje Poljšica in se nekoliko južneje izliva v Savo.« (cv: Gartner Lenac, 2000, str. 51).
Polno izvirov pa je tudi na vzhodnih in južnih vznožjih Jelovice. Tudi Češnjica, ki ima svoj
izvir na Jelovici, je bila pomembna za razvoj fužinarstva, predvsem v Železnikih.
Izvire so v preteklosti izkoristili za fužine in kovačnice, kasneje pa za moderne hidrocentrale,
za gojenje rib.
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Karta 5: Hidrološka karta

Vir: Agencija…, 2006.
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2.8.

PEDO IN BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Na lastnosti prsti in posredno na rastje poleg reliefnih, podnebnih in hidroloških razmer dokaj
vplivajo tudi kamnine. Za prst in rastje so bile pomembne tudi spremembe površja v ledeni
dobi, ko se je izoblikoval današnji relief. Strma pobočja nad ledeniškimi dolinami, priostreni
vrhovi in grebeni, poglobljene doline, nanašanje kamninskega gradiva so samo nekateri
pojavi povezani s poledenitvijo. (Lovrenčak, 1981, str. 120–127).
Vegetacijska slika Jelovice je precej pestra zaradi razlik v nadmorski višini, ekspoziciji,
strmini, obliki terena in zaradi razlik v geološko-pedološki podlagi (Oblak, 1959, str.13).
V sestavi in razporeditvi rastja ter v lastnostih prsti se kažejo posledice človekovih posegov.
Ljudje so ponekod naravno rastje izkrčili za pašnike ter s tem spremenili tudi prsti. Razvoj
fužinarstva in glažutarstva v 19. stoletju je privedel do uničenja bukovih gozdov. Zaradi
krčenja gozdov se je na pobočjih sprožila erozija prsti in snežni plazovi. Poseben vpliv ima na
rastje in prst steljarjenje. Zaradi opuščanja košnje in paše se izkrčene površine zaraščajo in s
tem se spreminja tudi vegetacijska sestava. (Gartner Lenac, 2000, str. 52).
Jelovica je v veliki meri poraščena z gozdom.
V preteklih letih je bil pretežen del Jelovice pogozden s smreko, ponekod pa še najdemo
naravne gozdove bukve in jelke. (Zavod…, 2006).
Gozd je deloma enakomerno mešan, pogosto pa nastopajo tudi sklenjene zaplate enovrstnega
zlasti smrekovega in bukovega gozda (Oblak, 1959, str.13).
Planota je bogata z gobami in gozdnimi sadeži. (GGN Jelovica, 2002).
Na Jelovici so se razvile prsti in rastje, ki jih uvrščamo med prsti in rastje v gorovju in
hribovju.

2.8.1. PRSTI IN RASTJE NA KARBONATNIH KAMNINAH
Na površju iz karbonatnih kamnin, na apnencih in dolomitih, se pojavljajo:
• rendzine (sprsteninasta in prhninasta),
• rjava pokarbonatana prst (Lovrenčak, 1981).
Te rendzine imajo A-C profil, torej se nahajajo na čvrsti neprepereli kamnini. Najbolj je
razširjena sprsteninasta rendzina, (to je rendzina, v kateri se je organska snov popolnoma
razgradila oziroma humificirala (Geografija, 2001)). A horizont ima ilovnato-glinasto
teksturo, slabo alkalno reakcijo in vsebuje 10–14 % organskih snovi. Na apnencu so to
izrazito gozdne prsti, na dolomitu pa so pogoji boljši za travniško rastje. (Lovrenčak, 1981).
Rendzine so pogojene z reliefom in se nahajajo predvsem na strmih in južnih pobočjih, torej
prevladujejo v varovalnih gozdovih na pobočjih Jelovice (GGN Besnica, 1997; GGN
Železniki, 2004).
Rjave pokarbonatne prsti (kalkokambiosoli) na Jelovici prevladujejo. Imajo A-(B)-C profil.
Kambični horizont (B) je rjave, rumenkaste ali rdeče barve in pogosto vsebuje več glinastih
delcev kot ostala dva horizonta. Delež gline se poveča zaradi preperevanja matične osnove in
ni prinesena iz zgornjih horizontov. Globina rjavih pokarbonatnih prsti je različna, saj kljub
površinski skalovitosti segajo v razpokah in žepih v večje globine. Produktivnost teh prsti je
večja kot produktivnost rendzin in je predvsem odvisna od deleža skalovitosti. (GGN
Jelovica, 2002; GGN Železniki, 2004; Lovrenčak, 1994).
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Na obsežnih površinah, na večini površja planote, v razgibanem vrtačastem kraškem terenu,
ki ga prekrivajo rendzine in rjave pokarbonatne prsti, raste v nadmorskih višinah med 700 in
1400 m predalpski jelovo-bukov gozd (Abieti-Fagetum praealpinum) oziroma predalpski
gozd bukve, jelke in gozdnega planinščka (25) (Homogyno sylvestris–Fagetum) (GGN
Jelovica, 2002; ZRC SAZU, 2005).
Predalpske gozdove bukve in gozdnega planinščka lahko v širšem smislu uvrščamo med
jelovo-bukove gozdove in so conalni gozdovi gorskega sveta predalpskega fitogeografskega
območja, vendar ne gradijo strnjenega vegetacijskega pasu. Na izrazito osojnih pobočjih se
spustijo na 600 metrov nadmorske višine. Lokalne klimatske razmere osojnih leg gorskega
predalpskega sveta modificirajo makroklimo predvsem v smislu večje zračne vlažnosti. Pod
združbo je cela vrsta tipov prsti. Najpogostejše pa so srednje globoke rjave do globoke rjave
pokarbonatne prsti v mozaiku z rendzinami različnih razvojnih stopenj. (Marinček, Čarni,
2006).
Združba se v pretežni meri pojavlja na karbonatni matični podlagi. Na apnencu je relief
razgiban, značilno kraški z vrtačami, kopastimi vrhovi in vzdolžnimi večjimi jarki. Na
splošno so prsti dobre do zelo dobre rodovitnosti.
Prevladujejo mešani sestoji smreke, jelke in bukve s precej skromnim grmovnim in bogatim
zeliščnim slojem, v katerem izstopata zajčja deteljica in trilistna konopnica, kot nakazovalki
ugodnih rastiščnih razmer. Jelka večinoma porašča osojna pobočja, kjer so zanjo ugodne
rastne razmere.
Biološko stabilnost teh gozdov ohranja prebiralno gospodarjenje. Razmerje med
prevladujočima drevesnima vrstama bukvijo in jelko se zelo spreminja in je v največji meri
odvisno od načina gospodarjenja.
Neustrezno gospodarjenje, predvsem premočne sečnje, poslabšuje pogoje za uspevanje jelke
in bukev lahko povsem prevlada nad jelko, mestoma pa so zaradi načrtnega iztrebljanja bukve
skoraj čisti jelovi gozdovi. Bukev in jelka sta v ohranjenih sestojih enakovredni graditeljici.
Značilna je naravna primes smreke, lokalno pa so na teh rastiščih njene monokulture. Gorski
javor je redkejši, še manj je gorskega bresta, macesen se pojavlja na reliefno izpostavljenih
mestih v večjih nadmorskih višinah. (Marinček, Čarni, 2006; GGN Jelovica, 2002).
Rodovitnost je zelo dobra za vse drevesne vrste. Tudi izraba rastišča je večinoma zelo dobra,
le delež smreke je ponekod prevelik. (GGN Jelovica, 2002).
Sestojne razmere v teh gozdovih so zelo pisane. Prebiralna oblika se je ohranila predvsem v
gozdovih v bližini kmetij. Veliko je enomernih gozdov. (Marinček, Čarni, 2006).
Po namembnosti so to visoko produktivni gospodarski gozdovi, saj dajejo dober gradbeni les
(GGN Jelovica, 2002). Predalpski gozdovi bukve in jelke so za marsikaterega gorskega kmeta
zelo pomembna gospodarska osnova. (Marinček, Čarni, 2006).
Mešani gozdovi smreke, jelke in bukve so zaradi relativno slabe dostopnosti še precej
nespremenjeni. Spremenjeni so le tam, koder so bile velikopovršinske sečnje. Na teh
površinah se je močno zmanjšal delež jelke, povečal pa se je delež bukve. (GGN Radovljica,
2000).
Na severozahodnih, vzhodnih in jugovzhodnih strmih robovih planote predalpske jelovobukove gozdove zamenjajo alpski bukovi gozdovi Po Gozdnogospodarskem načrtu
Radovljica – Desni breg Save, ki je po našem mnenju natančnejši od Vegetacijske karte
gozdnih združb Slovenije, alpski bukovi gozdovi poraščajo tudi severni del Jelovice in
severne položnejše robove. (GGN Radovljica, 2000; Karta 5, 2001).
Predalpski jelovo-bukovi gozdovi se tudi z višino navzgor postopoma umikajo alpskemu
bukovemu gozdu (Anemune–Fagetum), zlasti je pogosta oblika alpskega gozda bukve in
trilistne vetrnice (Anemono trifoliae–Fagetum) (24). (cv: Gartner Lenac, 2000, str. 54;
Slovenija…, 1999, str. 44).
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Združba bukve in trilistne vetrnice je conalna združba predalpsko-alpskega fitogeografskega
območja. Gozdove te asociacije uvrščamo med altimontansko-subalpinske, saj uspevajo nad
nadmorsko višino 900 metrov do zgornje gozdne meje 1500 metrov. Prevladuje zmerno
subpolarna klima, vlažna in hladna z obilo snega. Vegetacijsko obdobje je relativno kratko, od
junija do oktobra, povprečno pade preko 2000 mm padavin letno, večina v dobi rasti.
Združba alpski bukov gozd (Anemone Fagetum) v obravnavanem območju porašča
nadmorske višine od 600–1200 (1300) m. Prevladuje na strmih do zelo strmih bolj ali manj
gladkih pobočjih na razgibanem do skalovitem terenu na vseh legah.
Geološka podlaga so večinoma dolomiti, triadni apnenci so redkejši, geološka podlaga so tudi
ledeniške morene, pobočni grušči, ponekod sprijeti v brečo. (GGN Jelovica, 2002; Marinček,
Čarni, 2006).
Na teh rastiščih so prsti navadno slabo razvite, prevladujejo srednje globoke do plitve, močno
skeletne, prhlinaste rendzine, ki so močno prekoreninjene, zelo odcedne, visoko humozne,
slabo kisle, srednje do dobro oskrbljene s hranili. Predvsem na položnejših terenih se
pojavljajo plitve do srednje globoke pokarbonatne rjave prsti, oziroma na gruščih in morenah
evtrične rjave prsti, ki so ilovnate, sveže, s prhlinasto sprsteninasto, biološko dobro aktivne,
nevtralne do zmerno kisle, dobro preskrbljene z bazami, zato so prsti zadovoljive do dobre
rodovitnosti. (GGN Jelovica, 2002).
Zaradi teh dejavnikov okolja se je razvoj vegetacije premaknil v smeri prvotnejše, začetnejše
in hladnejše klimaconalne združbe Alp.
Alpski bukov gozd sestavljajo enodobni ali skupinsko raznomerni gozdovi bukve s primesjo
smreke in macesna, redkeje jelke ali rdečega bora. V zeliščnem sloju se pojavljajo trilistna
vetrnica, črni teloh, pomladansko vresje (cvetijo pomladi) in beli šaš, trpežni golšec, ciklama
(cvetijo poleti). (GGN Radovljica, 2000).
Alpski bukov gozd ima stabilno biocenotsko zgradbo (Marinček, Čarni, 2006).
Na opuščenih pašnikih najdemo vrzelaste sestoje smreke in rdečega bora, na manjših
površinah poteka zaraščanje tudi z macesnom, bukvijo in rdečim borom. (GGN Jelovica,
2002; GGN Radovljica, 2000).
Zaraščanje pašnikov na potencialno naravnem rastišču združbe se zaraščajo s smreko, v višjih
legah se ji pridruži tudi macesen. (Marinček, Čarni, 2006).
Ti gozdovi so dokaj dobro ohranjeni s prevladujočo bukvijo. Razlog za to je slaba spravilna in
transportna odprtost gozdov, vendar je kljub temu v dejanskem stanju delež smreke in jelke
prevelik glede na naravno (potencialno) stanje. (GGN Radovljica, 2000).
Človek je z obnavljanjem gozda povzročil, da je za alpske bukove gozdove značilna
dvoslojnost drevesnih krošenj, bukev v spodnjem, macesen in smreka pa v zgornjem sloju. V
nadmorskih višinah od 1200 do 1600 m s slabšimi podnebnimi razmerami, še posebej na
strmih pobočjih s plitvo rendzino, bukev vedno bolj zaostaja v rasti in se ji v drevesnem sloju
pridruži še macesen. (Slovenija…, 1999, str. 44).
Ti gozdovi imajo pomembno varovalno funkcijo, proizvodna funkcija je omejena na
dostopnejše dele z blažjimi nakloni (cv: Gartner Lenac, 2000, str. 54; Slovenija…, 1999, str.
44). Posebno gozdovi z obilno primesjo macesna so gospodarsko zelo pomembni. Del gozdov
te združbe v bolj ekstremnih ekoloških razmerah ima varovalno vlogo. (Marinček, Čarni,
2006).
Predalpski (subalpinski) smrekov gozd se pojavlja na Jelovici, kjer so izoblikovane
kotanjaste površinske oblike in se zlasti v hladni polovici leta zadržuje mrzel zrak (mrazišča).
Zato so v njih posebne rastne razmere. Zunaj mrazišč v osojnih legah raste predalpski bukov
gozd s smreko. (Slovenija…, 1999, str. 44).
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Po Marinčku, Čarniju in Geografskem atlasu Slovenije južno Jelovico oziroma južni del
obravnavanega območja višjega od 1400 m (severno vznožje Ratitovca) porašča predalpski
bukov gozd oziroma združba bukve in kopjaste podlesnice (Polysticho lonchitis–Fagetum)
(27). Ta združba sega tudi na Ratitovec, izven našega obravnavanega območja. Na karti je
označen s sivo barvo in številko 27. (ZRC SAZU, 2005).
Gozd bukve in kopjaste podlesnice, znan pod imenom predalpski (subalpinski) bukov gozd, je
conalna gozdna združba, ki gradi zgornjo drevesno mejo na predalpskem in dinarskem
območju na nadmorskih višinah od okoli 1400 do 1600 metrov. Pojavlja se v vseh legah,
čeprav je najpogosteje razširjen na osojnih zmerno strmih do strmih pobočjih, ki so mestoma
zelo skalnata. Geološka matična podlaga so predvsem dolomitni apnenci in apnenci.
Najpogostejši tipi prsti so zelo skeletne plitve rendzine s plastjo surovega humusa. Mestoma
so rjave pokarbonatne prsti. Na območju subalpinskih bukovih gozdov pade letno od 1500 do
2000 mm padavin; sneg obleži tudi do 6 mesecev in več. Povprečna letna temperatura je od 4
do 5 o C. Podnebje v subalpinskem pasu je surovo, značilno za višje nadmorske višine.
Opuščene pašnike na rastišču subalpskih bukovih gozdov zarašča pionirska združba gole in
waldsteinove vrbe. Bukovi gozdovi se na teh rastiščih razvijejo šele v daljšem časovnem
razdobju.
Neugodne ekološke razmere omogočajo bukvi skromno, nizko rast, največ do 15 metrov v
višino. Je zvita in razvejana in dobiva že grmovno obliko. Debla so sabljasta in zelo grčava.
Z njo rase še smreka. (Marinček, Čarni, 2006; Slovenija…, 1999, str. 44; Geografija…, 1998,
str. 193).
V grmovni plasti se uveljavljajo subalpinske vrste: dlakavi sleč, gola in velikolistna vrba,
planinsko kosteničevje itd. V zeliščni plasti, ki je dobro razvita na svetlih rastiščih in slabo
pod bukvijo, rastejo subalpinske vrste: konjska podlesnica, dvocvetna vijolica, gozdna
krvnomočnica itd. (Slovenija…, 1999, str. 44).
Ti gozdovi imajo izrazito varovalni pomen. (Marinček, Čarni, 2006).
Strme skalnate stene od Babjega zoba do Rjavega vrha porašča združba malega jesena in
črnega gabra (Ostryo carpinifoliae–Fraxinetum) (45). Združba malega jesena in črnega
gabra je aconalna gozdna združba in jo najdemo v alpskem območju. To so grmovno vrasli
sestoji in so večinoma varovalni gozdovi. Naseljuje najbolj strme dele skalovitih ali
gruščnatih pobočij ali grebenov in izrazito prisojne, tople in sušne lege do nadmorske višine
okoli 1000 m. Razrašča se na apnencih, dolomitih in dolomitnih apnencih, kjer so plitve do
srednje globoke zelo skeletne rendzine s pretežno prhninastim humusom. So slabe
rodovitnosti in močno izpostavljena eroziji.
Gozdovi združbe so vezani na ekstremne ekološke razmere. V pašnih gozdovih popolnoma
prevlada črni gaber. Čim bolj so ekološke razmere ekstremne, toliko pomembnejša je njihova
varovalna vloga. (Marinček, Čarni, 2006; GGN Radovljica, 2000).
Položni rob severno od Kodrastega vrha in nekje do Vošč in Brd porašča združba bukve in
navadnega tevja (Hacquetio–Fagetum) (16) oziroma podgorski bukov gozd (Marinček,
Čarni, 2006; ZRC SAZU, 2005; Prikaz..., 2001; GGN Radovljica, 2000).
Združba porašča gričevje in hribovje od nižin do nadmorske višine okoli 600 metrov. Na
prisojnih legah, tudi v našem primeru, se njena zgornja meja povzpne tudi do nadmorske
višine 800 metrov. Prevladuje blažji relief: blago nagnjena do srednje strma, ponekod
zakrasela pobočja. Površinska kamnitost doseže na apnenčasti matični podlagi tudi 30
odstotkov.
Podgorski bukovi gozdovi rastejo na karbonatni matični podlagi, na dolomitih in apnencih
različne starosti.
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Prsti pod podgorskimi bukovimi gozdovi so mozaične: od izpranih prsti do rendzin na
grebenih. Na splošno prevladujejo srednje globoke rjave pokarbonatne prsti. (Marinček,
Čarni, 2006).
Mezoklimatske razmere označuje zmerno toplo podnebje s srednjimi letnimi temperaturami
od 6,5 do 8 ° C in padavinami od 1000 do 1600 mm letno, ki imajo maksimum v zgodnjem
poletju.
V drevesni plasti se bukvi (Fagus sylvatica) pridružijo še graden (Quercus petraea), beli javor
(Acer pseudoplatanaus), češnja (Prunus avium), navadna smreka (Picea abies), maklen (Acer
campestre), navadni gaber (Carpinus betulus) in brek (Sorbus torminalis).
Na območju podgorskih bukovih gozdov je močna kmetijska dejavnost. Veliko gozdov služi
predvsem kot dopolnilo kmetijstvu, zato so na splošno slabše kakovosti. Ustrezno gojeni
podgorski bukovi gozdovi so vir dobrega tehničnega lesa in gospodarsko pomembni.
K tej enoti sta priključeni tudi gozd bukve in bršljana ter gozd bukve in gradna. (Marinček,
Čarni, 2006).

2.8.2. PRSTI IN RASTJE NA NEKARBONATNIH KAMNINAH
Površje na Jelovici iz nekarbonatnih kamnin (keratofir, tufi, porfir z grohi, porfirit) je prekrito
s:
• kislimi rjavimi prstmi (distrična rjava tla),
• rankerji (cv: Gartner Lenac, 2000, str. 54).
Kisla rjava prst ima profil A-(B)-C s slabo diferenciranimi horizonti. Po teksturi je različna,
odvisna od matične osnove. Reakcija je močno kisla, stopnja nasičenosti z bazami je pod 50
%.
Te prsti poraščajo acidofilni bukovi gozdovi z rebrenjačo (Blechno-Fagetum) in smrekovi
gozdovi z viličastim mahom (Bazzanio trilobatae-Picetum). (cv: Gartner Lenac, 2000, str.
54).
Acidofilne bukove gozdove z rebrenjačo najdemo na kisli in mešani podlagi na Planini
Vršana, na Tolstem vrhu, Oglarju, in na Goški ravni. Zaradi bližine naselij in planinskih poti
je v teh gozdovih najmočneje prisotna rekreacijska funkcija, prav tako pa je pomembna
hidrološka funkcija, ki je vezana na vodotoke in vodozbirna območja. (GGN Radovljica,
2000).
Smrekovi gozdovi z viličastim mahom so razpršeni v okolici Lipniške, Mošenjske,
Radovljiške planine in Rovtarice in so večinoma naravna rastišča oziroma prevladujejo dobro
ohranjeni gozdovi. Razen biotopske funkcije, točneje rastišč divjega petelina in hidrološke
funkcije v okolici izvirov, v razredu ni prisotnih funkcij, ki bi vplivale na gospodarjenje.
(GGN Jelovica, 2002).
Zaradi značilne matične podlage so na območju obeh združb prisotni manjši potoki in
studenci, ki so izoblikovali razgiban relief z dolinami V oblike. Prevladujejo zmerni nagibi.
(GGN Radovljica, 2000).

2.8.3. PRSTI IN RASTJE NA RAZLIČNIH PLEISTOCENSKIH NANOSIH
Na Jelovici so bili v pleistocenu odloženi različni nanosi, kot so pesek, gline itd. Na tej
matični osnovi, ki je ponekod slabo prepustna, so nastale hidromorfne prsti:
• gleji in
• šotne prsti (cv: Lovrenčak, 1981, str. 127).
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V nekaterih kotanjah, po ravninah in zaprtih dolinah s slabšim površinskim odtokom vode so
na pleistocenskih nanosih peska in gline, ki so večinoma slabo prepustni za vodo in zaradi
velike količine padavin vlažni, nastale hidromorfne prsti, gleji in šota. Te prsti predstavljajo
posebno rastišče. Na njih so se razvila visoka barja (Oxyccoco-Sphygnetea), ki jih obkroža
subalpinski smrekov gozd. (cv: Lovrenčak, 1981, str. 127; Slovenija…, 1999, str. 44).
Visoka barja so nastala na slabo propustnih težkih ilovnatih in glinastih plasteh. Z odlaganjem
rastlinskih ostankov (šotnega maha) nastajajo šotne prsti z mestoma veliko nakopičenih šotnih
ostankov. Produktivnost takšnih prsti je zaradi nepropustnosti za zrak zelo slaba in zato za
samo gozdno proizvodnjo nepomembna. (GGN Jelovica, 2002).
Rastlinske združbe na barjih določa različna vlažnost in jih sestavljajo predvsem ruševje ter
razne vrste šotnih mahov, v osrednjih delih pa različne zeliščne (nožicavi munc, jesenska
vresa) in barske rastline (rožmarinka, dlakava in gola mahovnica, okroglolistna rosika).
V bližini jezerca na Ledinah sta na nekarbonatni matični podlagi nastali sveža distrična rjava
in kisla podzolirana prst. Tu se je uveljavil gozd smreke in smrečnega resnika
(Rhytidiadelphus lorei-Piceetum). V drevesni plasti prevladuje smreka. V zeliščni plasti so
zastopani: navadna smrdljivka, alpski planinšček, okroglolistni kamnokreč itd. V mahovni
plasti rastejo: smrekov resnik, Girgensov šotni mah, lasasti kopičar itd. (GGN Jelovica, 2002;
Slovenija…, 1999, str. 44).
Na nadmorskih višinah od 1200 do 1300 m, na nekarbonatnih ali na mešanih karbonatnonekarbonatnih kamninah, težko propustnih za vodo, na katerih so se ob obilici padavin
oblikovala barja uspeva združba navadne smreke in šotnih mahov (Sphagno–Piceetum)
(53).
Gozd smreke in šotnega mahu je aconalna gozdna združba, pogojena z močvirnimi tlemi.
Prevladuje zelo umirjen relief z zelo majhnimi nagibi od 0 do 5o. Prsti pod združbo so zelo
kisle, plitve do srednje globoke šotne prsti visokega barja. Na območju združbe prevladuje
gorsko podnebje; kar pomeni obilne padavine in relativno nizke, zelo neizenačene
temperaturne razmere.
Zaradi ekstremnih ekoloških razmer poteka razvoj gozda izjemno počasi. Kot pionirska vrsta
je zelo pomembno rušje, ki omogoča uveljavljanje smrekovega podmladka.
Drevesna plast je vrzelasta in jo sestavlja le smreka, ki je slabše rasti, visoka le do 15 metrov.
Gozdovi združbe imajo povsem varovalno vlogo in so zatočišče higrofilnih (vlagoljubnih) in
frigofilnih (hladnoljubnih) rastlinskih in specifičnih živalskih vrst. (Marinček, Čarni, 2006).
Na karbonatni matični podlagi (apnenec, dolomit in morene) so torej najnižjo stopnjo razvoja
dosegle prsti tipa rendzin, na silikatni matični podlagi (keratofir, tufi) pa ranker. Takšne prsti
so plitve in imajo nizko produkcijsko sposobnost. (GGN Jelovica, 2002).
Podzolizacija je talni proces, v katerem se je talni profil najbolj izoblikoval. Na Jelovici je
takšne talne profile moč najti v okolici planin na izpranih karbonatnih in kislih tleh, ki so bila
že v preteklosti izkrčena za potrebe paše. (GGN Jelovica, 2002).

2.8.4. ŽIVALSTVO
Živalstvo je na planoti zelo pestro, prisotna je skoraj vsa divjad, manjkajo le nekatere vrste
divjadi visokogorja in nižin.
Planota je lovski revir za razno divjad (Oblak, 1959, str. 16).
Iz družine jelenov (Cervidae) je najbolj zastopana srnjad, ki živi povsod. Večja gostota je v
nižjih predelih planote, medtem ko je na platoju Jelovice, zlasti pa še višje, zaradi večje
prisotnosti drugih rastlinojedih parkljarjev in poslabšanih življenjskih razmer gostota manjša.
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Precej številčna je tudi jelenjad, ki je prisotna praktično povsod, od najnižjih leg do zgornje
gozdne meje na Ratitovcu. Znana je sezonska migracija. V zimskem času, če so normalne
zimske razmere, se številčnost poveča v spodnjih predelih, v zimah z malo snega pa ostane na
platoju Jelovice. (GGN Jelovica, 2002; GGN Železniki, 2004).
Družina votlorogi (Bovidae) ima z gamsom najbolj značilnega predstavnika, ki je prisoten v
večjem delu planote. V večji gostoti se nahaja v njegovih najboljših habitatih, v gorskih
gozdovih, na prehodu iz gozda v pas ruševja, planin in alpskih trat.
Oblikovale so se štiri dokaj stabilne kolonije, ki so med seboj vsaj rahlo povezane. Najbolj
značilna je kolonija nad Kropo pod Črnim vrhom. Manj številčna in precej vplivana od
kamnoloma je kolonija v Kamnogoriških plazovih. Tretja kolonija se nahaja v
severozahodnem delu planote v pobočjih Soteske in četrta v najvišjih predelih pod
Ratitovcem. (GGN Radovljica, 2000; GGN Jelovica, 2002; GGN Železniki, 2004). V pasu
pod gozdno mejo si življenjski prostor deli z jelenom in srno. Vznemirjanje v obdobjih
intenzivnega turizma v širšem območju Ratitovca povzroča premik večjega števila živali v
zavetje nižje ležečih gozdov.
Drugi predstavnik te družine je alohtoni muflon, ki je bil pred tridesetimi leti naseljen izven
planote.
Populacija muflonov na Jelovici je kot vnešena živalska vrsta neprimerna in pogosto tudi
škodljiva za gozd. Njegova številčnost ni visoka. (GGN Jelovica, 2002; GGN Železniki,
2004; GGN Radovljica, 2000; GGN Besnica, 1997).
Družina svinje (Suide) je zastopana le z divjim prašičem, pa še ta se pojavlja zelo redko, saj
nima primernih življenjskih pogojev. Pojavi se le takrat, ko številčnost v širši okolici močneje
naraste. (GGN Jelovica, 2002).
Družina zajcev (Leporidae) ima tukaj oba predstavnika. Poljski zajec živi v nižjih predelih. Je
zelo redek, saj ima kljub nižji nadmorski nižini zelo slabe življenjske pogoje. Planinski zajec
je prebivalec višjih predelov, skromna številčnost je stabilna, nihajoča. (GGN Jelovica, 2002).
Od veveric (Sciuridae) je prisotna le navadna veverica, ki je pogosta, trend razvoja pa je
stabilen – nihajoč (GGN Jelovica, 2002).
Navadni polh iz družina polhov (Muscardinidae) je zastopan skromno, njegova številčnost je
odvisna tudi od obroda predvsem bukve (GGN Jelovica, 2002).
Družina medvedov (Ursidae) ima rjavega medveda kot edinega predstavnika. Rjavi medved
je največja evropska zver. V enoti se pojavlja dokaj pogosto oziroma na podlagi spremljanja
prisotnosti lahko ugotovimo, da gre že za stalno prisotnost mlajših in srednje starih
primerkov. Konfliktne situacije so redke. Škode se občasno pojavijo na domači živini okrog
planin in to predvsem na drobnici, ki se pase povsem na južnem robu enote od Ratitovca do
Soriške planine. (GGN Jelovica, 2002).
Lisica je najštevilčnejša divjad iz družine psov (Canidae). Njena številčnost je poleg odstrela
močno odvisna od stalne nevarnosti bolezni (steklina) in je zato precej nihajoča, trenutno pa
precej visoka. Zanesljivih podatkov o volku in drugih vrst iz te družine zaenkrat ni, saj so
življenjski pogoji zanje neprimerni. (GGN Jelovica, 2002).
Iz družine mačk (Felidae) sta v enoti prisotna oba predstavnika. Ris kot tretja od velikih zveri
je po naselitvi zasedel v skromni številčnosti tudi ta prostor, v katerem ima relativno dobre
življenjske pogoje. V zadnjem času se na Jelovici in tudi širše pojavlja zelo redko, kar kaže na
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domnevno stagnacijo. Divja mačka je v skromni številčnosti prisotna v večjem delu planote.
(GGN Jelovica, 2002).
Družina kun (Mustelidae) je najbolj zastopana s kuno belico, kuna zlatica je v upadanju.
Trend upadanja se kaže tudi pri hermelinu, mali podlasici in dihurju, medtem ko gre pri
jazbecu za nihanja številčnosti. Za vidro v rekah v vznožju ni podatkov in vse kaže, da je v
tem območju izginila, morda samo za določen čas. (GGN Jelovica, 2002).
Poddružina koconogih – gozdnih kur (Tetraoninae) je zastopana s tremi vrstami. Divji petelin
ima na Jelovici relativno še dokaj stabilne populacije, kar velja predvsem za zahodni del.
Njegova rastišča se nahajajo v srednjih in višjih predelih enote. Ruševec je prebivalec zgornje
gozdne meje in se nahaja na skrajnem južnem robu enote, kaže stabilen trend. Gozdni jereb
ima skromno, vendar stabilno številčnost. Najbolj je prisoten v pasu okrog 1000 m nadmorske
višine. (GGN Jelovica, 2002; GGN Železniki, 2004; GGN Radovljica, 2000).
Družina kraguljev (Accipitridae) je po številu vrst relativno obsežna. Sršenar in kragulj sta
precej redka, bolj številčna pa sta skobec in kanja.
Tudi družina sokolov (Falconidae) ima zelo maloštevilne predstavnike kot sta zelo redka
sokol selec in navadna postovka ter še redkejši ostali sokoli. (GGN Jelovica, 2002).
Družina sov (Strigidae) ima kar nekaj vrst, a so večinoma redke, kar je lahko tudi zaradi
slabega poznavanja in načina njihovega življenja. Prisotne so mali skovik, kozača, velika
uharica, koconogi čuk, lesna sova in navadni čuk.
Družina vranov (Corvidae) je po številu vrst precej številna z dokaj stabilnimi in celo
številčno naraščajočimi populacijami. Lovne vrste so šoja, sraka in siva vrana. Krokar je v
enoti prisoten v zmerni številčnosti, saj nima pogojev za prenamnožitev. Prisotne so še
krekovt, kavka in črna vrana. Od vseh so v višjih predelih enote v znatnejši številčnosti
prisotne le šoja, krekovt, siva vrana in krokar. (GGN Jelovica, 2002).
»Habitati živalskih vrst iz Rdečega seznama ogroženih živalskih vrst Slovenije so:
• Pajki: Lepthyphanter minutus in Troglohyphantes trispinosus na Jelovici, Meioneta
gulosa in Troglohyphantes vicinus na Ratitovcu;
• Stenice: Elasmucha ferrugata na kosteničevju.
Gozdarji za njihovo ohranitev upoštevajo smernico o ohranjanju grmišč.
• Rastišča divjega petelina: Antonov rob (odd. 216, 17), Pašni vrh (odd. 204, 205, 221).
Pri gospodarjenju z gozdom se je treba izogibati življenjskim prostorom, aktivnim
gnezdiščem, brlogom in zavetiščem teh vrst, nenaseljena gnezdišča, brloge in
zavetišča pa je treba ohranjati. Živali se ne sme motiti v času parjenja, poleganja in
vzreje mladičev ter prezimovanja. Prepovedan je lov in namerno vznemirjanje teh
živali.« (GGN Železniki, 2004).
Jelovica je skoraj v celoti poraščena z gozdom. Negozdne površine najdemo le na planinah,
kjer so ljudje gozd izkrčili za pašnike in na skalovju na strmih zahodnih, vzhodnih in
jugovzhodnih robovih planote
Zaradi tako visoke gozdnatosti je planota precej nepregledna. Od marsikaterega človeka smo
že slišali potarnati, da je Jelovica čisto nezanimiva, saj je cela Jelovica en sam gozd, da je
sicer tudi Pokljuka zelo gozdnata, ampak tam imaš vsaj razgled na okoliške vršace. Trditvi,
da je Jelovica le en sam gozd ugovarjamo, in eden od namenov diplomskega dela je tudi
zbrati dokaze, da temu ni tako.
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Razgledi na Jelovici so res omejeni le na robove planote (Kroparska gora, Suhrna nad Lazmi
nad Kamno Gorico, Babji zob, …) vendar bi bilo mogoče problem nepreglednosti, kot smo že
omenjali, rešiti z gradnjo opazovalnic.
Po drugi strani pa druge vrste ljudi na Jelovici privlači prav ta neskončna gozdnatost,
divjina, mir in poleti blaga klima v gozdovih.
Jeloviški gozdovi so zelo ugoden življenjski prostor velikemu številu živalskih vrst, bogati so
tudi z gobami in gozdnimi sadeži.
Na Jelovici bi bilo mogoče urediti gozdno učno pot v katero bi vključili tudi zanimive
drevesne vrste (npr. stara lipa na Vodicah, smreka z osmimi vrhovi).
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25 – predalpski jelovo bukov gozd
24 – alpski bukovi gozdovi
27 – predalpski bukov gozd
45 – združba malega jesena in
črnega gabra
16 – podgorski bukov gozd
(združba bukve in navadnega
tevja)
28 – združba bukve in črnega
gabra
53 – združba navadne smreke in
šotnih mahov

Karta 6: Karta rastja

Vir: ZRC SAZU, 2005.
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2.9.

POKRAJINSKE ENOTE

Jelovico smo razdelili na pokrajinsko čim bolj homogene dele. Razdelitev je temeljila na
vrstah kamnin in z njimi povezanimi tipi reliefa oziroma z njimi povezanimi reliefnimi
oblikami. Planoto smo razdelili na naslednje pokrajinske enote:
• planotast svet s kraškimi pojavi,
• planotast svet na vulkanskih kamninah,
• planotast svet na morenskem gradivu,
• strma skalnata stopnja.

2.9.1. PLANOTAST SVET S KRAŠKIMI POJAVI
Pokrajinska enota planotast svet s kraškimi pojavi zavzema večino površja Jelovice. Gre za
dele planote, ki jih sestavljajo karbonatne kamnine (apnenec, dolomit) in na katerih se
pojavljajo kraški pojavi. Kot je bilo že omenjeno, karbonatne kamnine na Jelovici
prevladujejo, le na severnem in severovzhodnem obrobju planote ter severno od Dražgoškega
preloma jih prekinjajo vulkaniti. Na severnem in zahodnem delu planote, v Dražgoškem
prelomu (Blatni graben – Rovtarica – Rastovka), v dolini Ledine in v širokem pasu od
Blatnega Grabna in še nekoliko južneje od Bitenjskega grabna pa karbonatne kamnine
prekrivajo morene.
Pokrajinska enota planotast svet s kraškimi pojavi je, kot že njeno poimenovanje pove,
pokrajina na visoki kraški planoti in je prepredena s kraškimi pojavi, ki so bili podrobneje
opisani v poglavju 1.5. Kraški pojavi.
Površje v tej pokrajinski enoti je zelo razgibano in razjedeno s kraškimi kotanjami, z
manjšimi kotliči, vrtačami, velikimi kontami, z zaobljenimi žlebastimi škrapljami, z
brezni in s podzemnimi jamami s kapniki. V tej pokrajinski enoti najdemo tudi sledove
suhih dolin.
Za pokrajinsko enoto planotast svet s kraškimi pojavi je značilno, da zaradi poklinske
prepustnosti kamnin vode tečejo večinoma pod površjem in zato na karbonatnih tleh ni
površinsko tekočih voda. Padavinska voda se hitro izgubi v razpokah tako, da je kamnito
površje izrazito sušno, značilno je pomanjkanje vode. Ponekod so nastale prave kamnite
pustinje, na katerih so se oblikovali površinski kraški pojavi. (Geografija, 2001).
Voda odnaša v notranjost tudi preperelino, na površju pa ostaja gola skala. V gozdnem
zemljišču na apniških tleh med drevjem sega na površje zelo veliko golih skal, tako da lahko
rečemo, da je površje zelo skalovito.
Prst na apniških tleh se veliko bolje obdrži na položnih površjih kot na primer v obsežnejših
konkavnih kotanjah kraškega značaja, katerih dno je izoblikovano vsaj v manjših ravnicah ter
prekrito s preperelino. Zato so tudi na Jelovici na kraškem površju največ površin za planine
izkrčili na položnih površinah, največkrat v dnu velikih kotanj.
Površje je poraslo z gozdom na izkrčenih površinah s travo.
V pokrajinski enoti planotast svet s kraškimi pojavi najdemo prsti in rastje, ki nastajajo na
karbonatnih kamninah (apnenec, dolomit in nekatere morene). Prsti značilne za to pokrajinsko
enoto so rendzine (sprsteninasta in prhninasta) in rjave pokarbonatane prsti (Lovrenčak,
1981), na katerih uspevajo predalpski jelovo-bukovi gozdovi oziroma oblika predalpskega
gozda bukve, jelke in gozdnega planinščka (Homogyno sylvestris–Fagetum), ki tudi sicer
na planoti prevladujejo (Marinček, Čarni, 2006).
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Na plitvejših prsteh na severnem delu Jelovice se razraščajo alpski bukovi gozdovi
(Anemune–Fagetum), zlasti je pogosta oblika alpskega gozda bukve in trilistne vetrnice
(Anemono trifoliae–Fagetum) (Marinček, Čarni, 2006; GGN Radovljica, 2000).
V kotanjastih površinskih oblikah, kjer so se izoblikovala mrazišča uspeva predalpski
(subalpinski) smrekov gozd (Slovenija…, 1999, str. 44).
Južni del obravnavanega območja višjega od 1400 m pa porašča predalpski bukov gozd
oziroma združba bukve in kopjaste podlesnice (Polysticho lonchitis–Fagetum) (Marinček,
Čarni, 2006).
Pokrajinska enota planotast svet s kraškimi pojavi je bogata z mineralnimi surovinami, in
sicer z železovo rudo v obliki bobovca in z boksitom.
Za pokrajinsko enoto planotast svet s kraškimi pojavi je bilo torej v preteklosti značilno
rudarjenje, bukovi gozdovi so nudili osnovo za oglarjenje.
V kontah in uvalah, v bližini površinsko tekoče vode na nepropustnih kamninah, so bile
nekdaj planine, ki danes večinoma zamirajo (Gams, 2003, str. 411–421).
Znaten del alpskega gozdnega krasa je namenjen gozdarstvu, manj pašništvu in turizmu.
Takšna izraba kraškega površja razmeroma ugodno vpliva na kvaliteto kraških podzemeljskih
voda. (Habič, 1981, str. 83).
V pokrajinski enoti planotast svet s kraškimi pojavi torej prevladujejo karbonatne kamnine.
Kot je bilo že omenjeno so apnenci in dolomiti pomemben gradbeni kamen, v njih pa je bilo v
preteklosti tudi veliko bobovca, ki je bil gospodarsko pomemben in je imel pomembno vlogo
pri poseljevanju Lipniške doline.
Apnenci in dolomiti na Jelovici so pomembni za turizem, ker so eden od pogojev za nastanek
kraških jam in brezen. Pomembni so tudi, ker v njih najdemo celo vrsto različnih fosilov, ki
pritegnejo marsikaterega turista oz. ljubitelja fosilov.
Danes je vse bolj priljubljen turizem doživetij, adrenalinski turizem, vse več ljudi se zanima
tudi za turistično ne preveč oblegane kraje. Za tak turizem je Jelovica več kot idealna.
Odmaknjena od »civilizacije«, težko dostopna, pozimi le redko vsa splužena, zaraščena z
gozdovi.
Menimo, da so jame primerne le za obisk »adrenalinskih turistov«, ljudi, ki si želijo obleči
pravo jamarsko obleko, spoznati jamarsko opremo in njihovo »delo«, se plaziti skozi rove, si
želijo biti blatni …
Možno bi bilo urediti tudi turistične oglede jam, vendar se nam zdi, da je v ta namen urejena
že Jama pod Babjim zobom in naj se denar in raziskave oz. daljšanje jame namenja rajši njej,
jame na Jelovici pa naj bodo namenjene adrenalina željnim ljudem, kajti le s tem bomo
Jelovico še v naprej ohranili odmaknjeno, turistično ne preveč oblegano in »divjo«.
V preteklosti so bili bukovi gozdovi vir za oglarjenje, oglje so potrebovali za fužinarstvo, tako
da so gozdovi na pobočjih nad Češnjico pri Kropi, nad Kropo in Kamno Gorico od doline in
nekako do 600 m nadmorske višine zaradi preteklega gospodarjenja (oglarjenja) še danes
degradirani.
Neposeljena vodozbirna območja Jelovice nudijo, ko pridejo v dolini na dan kot izviri, zelo
kakovostno pitno vodo.
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2.9.2. PLANOTAST SVET NA VULKANSKIH KAMNINAH
Planotast svet brez kraških pojavov se na kraški planoti Jelovica pojavlja povsod, kjer
naletimo na vulkanske kamnine in na nekarbonatno morensko gradivo.
Za razliko od ostalega, prevladujočega kraškega sveta so na teh predelih odsotni kraški
pojavi in kamnito površje prisotne pa površinsko tekoče vode, ki so ustvarile rečne V
dolinice, ob katerih najdemo drugačno, bujnejšo vegetacijo in travo.
Površje je mirnejše in ravnejše, ni tako razgibano kakor kraško. Na površju skalovja skoraj ne
opazimo.
Človek je pojave na neprepustnih kamninah kmalu opazil in jih vključil v svoje gospodarstvo,
bodisi zaradi vodnih izvirov, kakor tudi zaradi sklenjene in obilnejše prepereline ter lepe,
goste travne ruše ali sklenjene gozdne vegetacije, ki je na njih (Melik, 1950).
Površje na vulkanskih in na morenskih kamninah ima skupne zgoraj zapisane značilnosti,
določene razlike v pokrajini pa so tolikšne, da smo ju razdelili v dve različni enoti.
Svet brez kraških pojavov na vulkanskih kamninah se vleče severno od Dražgoške gore, in
sicer od planine Za blatom čez Rovtarico do Lipniške planine ter vzhodno od Gregorjevca do
Črnega vrha (1306 m). Ta pas vulkanskih kamnin se od zahoda proti vzhodu zožuje.
Vulkanske kamnine se pojavljajo tudi na Radovljiški in Mošenjski planini, v centru Martinčka
in na Vodiški planini. (GGN Jelovica, 2002; Oblak, 1959, str. 3; Osnovna geološka..., 1974).
Na vulkanske kamnine naletimo še zahodno od Selške planine, kjer ga pokriva morena, ožji
pas najdemo tudi južno od Ribenske planine, v okolici Kupljenka, na Tolstem vrhu nad
Taležem, na Planini Talež, na Planini Vršana, na Čmarjevi planini, na Španovem rovtu in
severno in južno od Kodrasastega vrha. (Oblak, 1959, str. 4–5; Osnovna geološka..., 1974).
Pokrajinsko enoto planotast svet na vulkanskih kamninah gradijo kamnine iz srednjega
triasa, natančneje iz ladinija, in sicer keratofir, porfir, porfirit in njihovi piroklastiti (vsi
trdni delci (vulkanski pepel, lapili, vulkanske bombe), ki jih izbruha ognjenik (Geografija,
2001).) z vložki apnenca. (Osnovna..., 1976).
Vulkanske kamnine so v nasprotju z zakraselimi apnenci in dolomiti za vodo slabo ali skoraj
neprepustne, povsod tam, kjer jih najdemo, so z vodo razmeroma bogata območja. Na
vulkanskih kamninah so si prebivalci sosednjih vasi uredili planine (Planina Vršana, Planina
Talež, Čmarjeva, Žnidarjeva planina Goška ravan, Selška planina, včasih so bile planine tudi
v okolici Martinčka, Vodiška, Radovljiška, Mošenjska, Lipniška planina, planina Kališnik).
(Pleničar, 2000, str. 19).
Potok na Lipniški planini ter Kravji potok sta ustvarila prave male rečne mreže z rečnimi
dolinicami v obliki črke »V«.
Na neprepustnih vulkanskih kamninah, na Zmrzlici ter med Kravjim potokom in Ojstrico sta
zaradi zastajanja vode nastali mokrišči.
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Slika 4: Kravji potok

Foto: Eržen, 2007.
V pokrajinski enoti planotast svet brez kraških pojavov na vulkanskih kamninah prevladujejo
kisle rjave prsti (distrična rjava tla) in rankerji.
Te prsti naravno poraščajo acidofilni bukovi gozdovi z rebrenjačo (Blechno-Fagetum) in
smrekovi gozdovi z viličastim mahom (Bazzanio trilobatae-Picetum) (cv: Gartner Lenac,
2000, str. 54).
Gozdnata območja na planotastem svetu brez kraških pojavov na vulkanskih kamninah, ki jih
ljudje niso izkrčili za planine, so namenjena gozdarstvu.
Oblak je o svetu na vulkanskih planinah zapisal: »Porfir na Jeloviški planoti zasluži posebno
pozornost, saj je zaradi svoje nepropustnosti ustvaril ugodne pogoje za planinski pašniški
svet. Zelo pestro se menjava z apnencem, deloma z morenami, deloma je že precej preperel.
Včasih ga najdemo kot prodnato nasipino na apnencu, a drugod zopet kot velike balvane. Kjer
se pojavlja v večjih kompleksih, se je v njem razvilo hidrografsko omrežje. Povečini nastopa
le v manjših fragmentih.« (Oblak, 1959, str. 3-4).
Svet na Jelovici na vulkanskih kamninah fiziognomsko, glede na zunanji videz pokrajine,
lahko enačimo z območji površinsko tekoče vode (izviri, potoki, studenci ali pa razne stoječe
vode) in z območji planin, ki so navezane na površinsko tekočo vodo.
V tej pokrajinski enoti najdemo tudi prenočitvene in »gostinske« objekte namenjene
obiskovalcem (Lovska koča na Taležu, Planinski dom na Goški Ravni, Partizanski dom na
Vodicah in Lovska koča na Martinčku), ki so tudi vezani na površinsko tekočo vodo.
Neprepustna tla na Jelovici so torej pomembna, za razvoj površinsko tekočih voda. Kot je
znano, brez vode ni življenja in brez površinsko tekočih voda na Jelovici ne bi bilo tako
bogatega živalstva in ne rastlinstva.
Vulkanske, za vodo nepropustne kamnine so pomembne, ker so ljudje ob njih uredili planine
in pašnike, ki so danes za turista in njegovo oko še poseben doživljaj. Na njih bi bilo možno
razširiti turistično ponudbo, na primer ogled in poizkus molzenja krav, pridelovanja sira,
preživeti dan ali več na planšariji, jesti pastirsko hrano, se naučiti pastirskih pesmi in iger.
Turistične kmetije na Selu pri Bledu, ki imajo na Jelovici planine, bi lahko razširile svojo
turistično ponudbo v dolini z obiskom planine na Jelovici.
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2.9.3. PLANOTAST SVET NA MORENSKEM GRADIVU
Na Jelovici najdemo območje brez kraških pojavov tudi na morenskem gradivu.
Na severu Jelovice se morenski nasipi vlečejo od planine Vršana čez planino Talež še
severovzhodno proti Brdom (Oblak, 1959, str. 8–9).
Pojavljajo se tudi na Planini Ricman, Oblakovi planini in Planini Tamar. V Tamarju je Melik
določil pet morenskih nasipov, ki jim sledimo še v nepreglednem terenu na pobočju Rjavega
vrha tja do planine Ricman. Ob poti iz planine Tamar v smeri proti morenski Gladki dolini je
na obeh straneh veliko ledeniškega gradiva in to vse do strmega brega proti Soteski. (Melik,
1954, str. 6, 16).
Širok pas morenskih nasipov se vleče od Gladke doline preko Blatnega grabna, Za blatom,
preko Rovtarice do Javorjevega vrha (južno od Rovtarice) in dalje proti jugozahodu preko
Bitenjskega grabna in Ribčeve planine še nekoliko južneje (nekako do Konjskih ravni). Na
zahodu, ta široki pas sega ob Blatnem grabnu skoraj do roba planote nad Sotesko, do
Konfinovega vrha in do Bitenjske planine. Ožji morenski nasipi se vlečejo tudi preko
Rastovke po široki dolini Ledine do robov planote nad dolino Češnjice. (Osnovna geološka...,
1974).
Morensko gradivo pa najdemo tudi na Soriški planini, na Planini Pečana in na globeli
jugovzhodno stran med Gladkim in Kosmatim Ratitovcem. (Melik, 1954, str. 6, 16).
Morene na Jelovici so ostanki moren zadnje poledenitve bohinjskega ledenika iz obdobja
kvartarja, natančneje iz pleistocena oziroma še natančneje iz würma, (Osnovna geološka...,
1974).
Morene sestavlja apniški ter dolomitni drobir s primešanimi skrilavci, peščenjaki ter kislimi
eruptivnimi kamninami (cv: Šifrer, 1981, str. 70).
Na Jelovici pri Rovtarici je peskokop v morenskem materialu, ki ga uporabljajo za gradnjo in
popravilo cest. (Osnovna..., 1976, str. 57).
O sledovih poledenitve smo podrobneje pisali v poglavju 1.4.1.
Kot smo že dejali, sta si površji na vulkanskem in morenskem gradivu precej podobni
razlikujeta pa se v naslednjem:
Ledenik je povečal in pomnožil konkavne kotanje v apniških površinah. Obrusil in poglobil je
»dolino« od Blatnega grabna do Rastoke v širino vse do Javorjevega vrha in Jesenovca, na
severu pa močno obrusil široko Gladko dolino. Obrusil in znižal je tudi zahodno območje
Jelovice nad Sotesko do Vršan vrha, Planino Tamar, Oblakovo planino, Planino Ricman ter
celotni severni del Jelovice.
To območje je tudi polno talnih in stranskih morenskih nasutin. V obliki talnih in stranskih
moren je ledenik za seboj pustil glini podobno ledeniško kašo, ki je nastala s temeljitim
brušenjem apniškega drobirja med ledeniškim prenosom. Ledenik je ponekod raztrgano
kraško površino prepregel z morenskim drobirjem, ki pomeni nadomestilo za manjkajočo
izdatnejšo preperelino. Talne morene so v našem apniškem gorovju zelo koristne. Ugodne so
za planinsko pašo, če se očisti debelejšega kamenja in balvanov pa celo za travnike. Tudi
gozd izvrstno uspeva na njih, pomanjkljivost je le, da se korenine dreves slabo utrdijo v tem
sipkem zemljišču in tako viharjem slabo kljubujejo.
Učinek pleistocenske poledenitve je imel tudi zelo veliko vlogo za planinsko izrabo Jelovice.
Največ ledeniškega gradiva v obliki talne morene se je obležalo v konkavnih zemeljskih
oblikah, posebno v kraških kotanjah, suhih dolinah in podobno, zato so postale še prikladnejše
za planinsko trato in s tem privlačne za planine.
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Na Jelovici je v času pleistocenskih poledenitvenih oddelkov in vmesnih interglacialnih
presledkov nastalo izredno veliko jezer različnih velikosti. Večino jezer je do danes že
izginilo, nekatera so trajala zelo malo časa, a domala v vseh se je nabralo nekaj jezerske
usedline, nekje manj, drugje bolj na debelo, bodisi v obliki jezerske gline, ponekod v obliki
pasovite gline ali pa v obliki svetle apniške gline imenovane tudi kreda ali v obliki zelo
drobnega peska. Jezerske usedline so iz zelo drobnega gradiva, večinoma v sipkem,
nesprijetem stanju, kar zopet nudi nadomestilo za manjkajočo preperelino na zakraseli
površini. (Melik, 1950).
Na morenskem gradivu so nastale naslednje planine: del Planine Talež, Planina Ricman,
Oblakova planina, Planina Tamar, Ribčeva, del Bitenjske planine, Planina Pečana.
Tudi na območju kraške planote Jelovica na morenskem gradivu najdemo površinsko tekočo
vodo z rečnimi »V« dolinicami, saj ravno na morenskem gradivu izvirajo Bitenjski graben,
Blatnica, potok na Planini Vršana ter potoki Grabnarica, Lipnica in Češnjica. Glavna
posebnost površja na morenskem gradivu, zaradi katere smo to površje obravnavali ločeno od
površja na vulkanskih kamninah, pa sta visoki šotni barji Ledine in Za blatom ter manjša
mokrišča na Planini Talež, mokrišče vzhodno od Babjega zoba ter na planinah Ricman in
Tamar, ki so nastala z zaraščanjem številnih ledeniških jezerc, katerih nastanek je povzročilo
morensko gradivo. (Agencija…, 2006; Evropsko…, 2006).
V pokrajinski enoti planotasti svet brez kraških pojavov na morenskem gradivu se pojavljajo
hidromorfne prsti, gleji in šotne prsti (cv: Lovrenčak, 1981, str. 127).
Na njih so se razvila visoka barja, ki jih obkroža subalpinski smrekov gozd. Rastlinske
združbe na barjih določa različna vlažnost in jih sestavljajo predvsem ruševje ter razne vrste
šotnih mahov, v osrednjih delih pa različne zeliščne (nožicavi munc, jesenska vresa) in
barske rastline (rožmarinka, dlakava in gola mahovnica, okroglolistna rosika). (Slovenija…,
1999, str. 44).
Na Jelovici v bližini jezerca na Ledinah sta na nekarbonatni matični podlagi nastali sveža
distrična rjava in kisla podzolirana prst. Tu se je uveljavil gozd smreke in smrečnega
resnika (Rhytidiadelphus lorei-Piceetum).
Na nekarbonatnih ali na mešanih karbonatno-nekarbonatnih kamninah težko propustnih za
vodo, na katerih so se ob obilici padavin oblikovala barja pa uspeva tudi združba navadne
smreke in šotnih mahov (Sphagno–Piceetum) (Marinček,
Čarni,
2006).
Izven barjanskih tal je tudi v pokrajinski enoti planotasti svet brez kraških pojavov na
morenskem gradivu prevladujoča raba tal raba gozda.
Površinsko tekoče vode so na Jelovici torej redke, pojavljajo se le na redkih zaplatah
nepropustnih kamnin, ob katerih so si ljudje uredili planine. Tako je na planoti večinoma
pomanjkanje vode, ker le–ta prenika v notranjost, vendar pa so zato zelo bogati in tudi dokaj
neonesnaženi izviri, ki pritečejo iz jeloviške notranjosti na dan v njenem vznožju.
Visoka barja so najjužneje ležeča pokrajina tega tipa v Evropi in so že zato vredna pozornosti
mimoidočih. Barja so privlačna za ogled, njihove splošne značilnosti in značilnosti specifične
flore in favne povezane z njimi bi bilo v turistični dejavnosti smotrno izrabiti.
To bi bilo mogoče, kot že navaja Gozdno gospodarstvo Kranj in projekt Natura 2000 (več o
projektu v prilogi) z obveščanjem javnosti o pomenu rezervatov Ledina in Za blatom, s
postavitvijo informacijskih tabel, z izdelavo zgibank, z označitvijo in izdelavo stez okoli barij
na lesenih pilotih (kot je že na Pokljuki in Pohorju) in z organiziranim vodenjem manjših
zainteresiranih skupin po izdelanih poteh. Za vodenje skupin bi bilo potrebno izobraziti
lokalne turistične vodnike, saj bi bili z organiziranimi ogledi obiski naravnih rezervatov bolj
nadzorovani, poleg tega pa bi domačini pridobili kakšno delovno mesto ali pa vsaj honorarno
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delo. Na barjih bi bilo možno urediti učno pot s postavitvijo informativnih tabel na večih
točkah o rastlinstvu, živalstvu na barju, splošno o barjih, o človekovih dejavnostih, kot je to že
narejeno na šotnem barju Goreljek na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku, vendar se ob
tem pojavlja skrb o nenadzorovanem in preveč množičnem obisku. Zato po tem, ko bo projekt
zaživel (po izobraževanju vodičev, ureditvi poti, po postavitvi tabel) predlagamo le
obveščanje javnosti in reklamiranje obiska barij z lokalnimi vodiči. Da pa ne bi Jelovica
postala prometno tako oblegana kot Pokljuka, bi bilo vodenim ogledom barja smotrno
pridružiti tudi ponudbo prevoza s kombijem, mini busom ali avtobusom. V tem primeru, bi
bilo potrebno turistično ponudbo razširiti z na primer ogledom planine, z adrenalinskim
obiskom jame ali obiskom turistične Jame pod Babjim zobom, z ogledom zanimivih drevesnih
vrst, obiskom razgledne točke (Suhrna, Babji zob, razgledna točka pri Partizanskem domu), z
ogledom rudnih jam in kosilom ali malico v Partizanskem domu na Vodicah ali v Planinskem
domu na Goški ravni ali na eni izmed planin oziroma planšarij.

2.9.4. STRMA SKALNATA STOPNJA
Strma skalnata stopnja predstavlja robove planote Jelovica.
S planotastega sveta, ki leži na nadmorski višini okrog 1000 m, se Jelovica preko strmih
prepadnih spusti do struge Save Bohinjke, Lipnice, Kroparice in Češnjice na nadmorski višini
okoli 500 m (GGN Jelovica, 2002).
Strme prepadne stene torej najdemo na zahodnem robu planote nad Savo Bohinjko od potoka
Grmečica pa do Kupljenka, nad Kolnico, Spodnjo Lipnico, Kamno Gorico, nad Kropo
(Zidana skala), nad Dražgošami (Dražgoška gora) in pod južnimi pobočji Ratitovca. Drugod
so robovi planote nekoliko zložnejši. (Izletniška…, 2002).
Pobočja Jelovice nad Spodnjo Lipnico, Kamno Gorico in Kropo, do vznožja Črnega vrha nad
Kropo gradijo vulkanske kamnine. To območje je strmo in močno razrezano ter v celoti
pokrito z gozdom. (Gartner Lenac, 2000, str. 39; Vidic et al., 1994, str. 106; GGN Radovljica,
2000).
Tudi položnejše severne robove, ki jih je obrusil ledenik, gradijo ladinijski vulkaniti.
Vse ostale strme skalnate robove Jelovice (zahodne, jugovzhodne, južne in jugozahodne
robove) pa gradijo triadni in jurski apnenci in dolomiti.
Melišča pod strmimi pobočji Jelovice so holocenske starosti (Osnovna..., 1976).
Tudi strme skalnate stene so bogate z mineralnimi surovinami:
Ob najbolj strmem robu planote Jelovice se razprostira pas apnenca in dolomita kasijanske
starosti. Čeprav se zaradi kraških pojavov na njem ni razvila rodovitna prst, je bil v preteklosti
gospodarsko pomemben, saj so bile tu največje rudne jame bobovca, ki je imel pomembno
vlogo pri poseljevanju Lipniške doline. Največja rudišča so bila pod Vrečami (izven
obravnavanega območja) in v Lazeh nad Kamno Gorico ter pod Vodicami.
Na pobočju Jelovice pri Kamni Gorici je večji kamnolom srednjetriasnega keratofirja in
porfirita.
Pri Kamni Gorici je v zgornjem delu potoka Rečica izvir mineralne vode z močno primesjo
raztopljenega železa, na stiku med kremenovi keratofirji in ostalimi plastmi ladinijske
stopnje pa toplotni vrelec s temperaturo 24 ˚C. (Pleničar, 2000, str. 29–31; Gartner Lenac,
2000, str. 39).
V vseh apnenčastih strmih stenah Jelovice lahko najdemo niz kraških jam, brezen in
spodmolov. Najmogočnejša in najbolj poznana je vodoravna kraška jama Jama pod Babjim
zobom v pasu skalovja in navpičnih sten, ki se vleče od Kupljenka do Soteske. Znana je tudi
Častitljiva luknja pri Kolnici. (GGN Radovljica, 2000; Gartner Lenac, 2000, str. 39).
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Na strmih skalnatih stenah pa so tudi številni izviri. Na primer izvir Vedernika, Grabnarice,
Lipnice, Rečice, Kroparice in Češnjice.
Na severozahodnih, severnih, vzhodnih in jugovzhodnih strmih robovih planote se razraščajo
alpski bukovi gozdovi. Strme skalnate stene od Babjega zoba do Rjavega vrha porašča
združba malega jesena in črnega gabra (Ostryo carpinifoliae–Fraxinetum). Zahodne in
jugozahodne stene pa poraščajo predalpski gozdovi bukve, jelke in gozdnega planinščka
(Homogyno sylvestris–Fagetum). Južna pobočja, pobočja pod Ratitovcem porašča združba
bukve in platanolistne zlatice (Ranunculo platanifoliae–Fagetum)
Pobočja pod Jesenovcem porašča združba bukve in pravega kostanja (Castaneo sativae–
Fagetum), pobočja pod Pašnim vrhom in Oglovšami pa združba bukve in belkaste bekice
(Luzulo albidae–Fagetum) (Marinček, Čarni, 2006; ZRC SAZU, 2005; GGN Jelovica, 2002).
Ob najbolj strmih robovih planote Jelovice, kjer se razprostira pas apnenca in dolomita
kasijanske starosti so bile v preteklosti največje rudne jame bobovca. Največja rudišča so bila
pod Vrečami (izven obravnavanega območja) v Drnovcu in v Lazeh nad Kamno Gorico ter
pod Vodicami. Rudna nahajališča vzhodne Jelovice so se razprostirala tudi za grebeni
Dražgoške, Lajške, Jamniške in Kroparske gore, pa tudi v strmih robovih teh gora. (Gartner
Lenac, 2000, str. 39; Šmitek 2003).
O rudnih jamah bomo podrobneje pisali v družbenogeografskem delu diplomskega dela.
V vznožju Jelovice je več kraških izvirov, ki predstavljajo vire pitne vode (na primer izvir
Lipnice, Kroparice), v preteklosti pa sta bila njihova vodnatost in padec vode pomembna
dejavnika pri razvoju kovaštva in fužinarstva (cv: Gartner Lenac, 2000).
Manj ugodna za oskrbo je razporeditev izdatnejših kraških izvirov. (Habič, 1981, str. 83).
V pokrajinski enoti strme skalnate stene je razvit turizem. Gre za turistične obiske Jame pod
Babjim zobom, za prosto plezanje v plezalnem vrtcu nad Kupljenkom, plezanje po
zaledenelih slapovih Soteski, v Kupjeniku za zorbing po pobočjih Jelovice in za soteskanje v
kanjonu Grmečice.
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Karta 7: Karta pokrajinkih enot
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3.

DRUŽBENO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Tako kot Alpe v celoti je tudi Jelovica samosvoja pokrajina, kar se tiče življenjskih pogojev in
oblik gospodarjenja. Od vseh naših pokrajinskih predelov je tu največ nerodovitnih tal in
veliko takih, ki dopuščajo le slab izkoristek. Zato so hkrati območje najmanjše zgostitve
prebivalstva, tu se nahajajo najbolj redko obljudena območja v naši državi. (Melik, 1954a).
Na planoti ni stalno naseljenega prebivalstva. Ključna značilnost Jelovice so tudi maloštevilne
planine v zaraščanju, kajti Jelovica je ekstenzivna kmetijska krajina na reliefnih izravnavah.
Na površinskih izravnavah in preperelinastih tleh v bližini redkih površinskih voda se
pojavljajo planine in košenice manjših razsežnosti (razen zaplate med Martinčkom in
Mošenjsko planino). (Marušič et al., 1998, str. 55).

3.1.

POSELITEV

Na Jelovici ni stalne poselitve. Stalna naselja so umaknjena na zahodna (Nemški Rovt,
Nomenj, Bohinjska Bela), severna (Selo, Ribno, Bodešče), severovzhodna (Brda, Vošče,
Lancovo, Zg. in Sp. Lipnica, Kamna Gorica) in vzhodna (Kropa) vznožja ter na jugovzhodna
(Jamnik, Podblica) in južna prisojna pobočja (Lajše, Dražgoše, Rudno, Podlonk, Prtovč,
Torka, Ravne, Zabrdo, Danje Sorica). (Marušič et al., 1998, str. 55).
Poleti so poseljene nekatere delujoče planine katere podrobneje obravnavamo v nadaljevanju.
Zaradi izjemno privlačne pokrajine je na Jelovici mnogo počitniških bivališč. Ljudje,
večinoma iz mest Radovljica, Lesce in Bled, so se nastanili v stanovih na planinskih pašnikih
ali pa si počitniške hišice zgradili na novo. (Slovenija…, 1999, str. 52).
Največ počitniških hišic je okrog planine Talež in na Goški ravni (Gartner Lenac, 2000, str.
39), zaradi opuščanja planin pa so tudi drugod po Jelovici pastirski stanovi, marsikje tudi
seniki ali planinske koče izgubili svojo namembnost in bili preurejeni v počitniške hišice (npr.
na Planini Ricman, Oblakovi, Danejevi, Selški, Žnidarjevi planini, …).
Življenje na planoti zaživi zaradi sezonske (na planinah) in občasne (v vikendih) poseljenosti
v času počitnic, poleti in v času rasti gob. Takrat človek kar ne more verjeti, od kod vse so se
znašli vsi ti ljudje, na za večino dolgočasni in nezanimivi Jelovici. Ob cestah je parkiranih
mnogo avtomobilov in tudi srečevanje avtomobilov na ponekod ozkih gozdnih cestah je
precej pogosto in naporno.
Med 2. svetovno vojno je bila planota ena izmed središč partizanskega gibanja (Vidic et al.,
1994, str. 128).

3.1.1. POSELITEV V PRETEKLOSTI
Najdba železne rimske konjske podkve v Ribnikovem rovtu na Jelovici kaže, da je bil tu v
času Rimljanov gorski prehod, če je to mlajša najdba iz današnjih planin, pa kaže vsaj na
sezonsko prisotnost človeka v teh višinskih krajih ali na njegovo stalno naseljenost ter
povezanost z višinskim zaledjem s planinskim gospodarstvom, planšarstvom in rudarstvom.
(Meterc, 2000, str. 72–74).
»Iz starejše železne dobe (iz halštata–1. polovica 1. tisočletja pr. n. št.) imamo veliko najdb, ki
pričajo, da se je tedaj človek pod Jelovico za stalno naselil. Predvsem ga je pritegnila lahko
topljiva železova ruda bobovec, ki mu je omogočala enostavno pridobivanje železa brez
zahtevnih postopkov.
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V Bohinju so v okolici Studorja najdene najstarejše žlindre. Tedaj so ljudje s sosednjega
območja okoli Mosta na Soči, kjer se razvije svetolucijska kultura, začeli sprva sezonsko
prihajati v Bohinj na pašo in rudarjenje, pozneje pa so se tudi stalno naselili. Če so sprva rudo
odnašali s seboj in jo topili v okolici Mosta na Soči, so jo bili pozneje prisiljeni topiti v
Bohinju.
Topljenje rude in kovanje železa zahtevata velike količine lesa, predelanega v oglje. Les so
potrebovali tudi za vsakdanje življenje, pripravo hrane, ogrevanje v hladnejših letnih časih, pa
tudi za izdelavo keramike. Poleg tega je takratni način obdelave zemljišč potrošil mnogo lesa.
Požigalno obdelovanje zemlje, ki so ga takrat uporabljali, je vključevalo v kolobar tudi
zaraščanje zemljišča in njegovo kasnejše požiganje, da se je zemlja odpočila, pepel pa je
oskrbel zemljo s potrebnimi minerali.
Velike zahteve po lesu so kmalu izpraznile okoliške gozdove, saj je bilo svetolucijsko
prebivalstvo naseljeno zelo gosto. Sčasoma so bili prisiljeni prenesti energijsko najbolj
zahtevne postopke enega za drugim bliže k energijskim virom, t.j. gozdovom.
Če so sprva rudo nabirali tam, kjer jo je pač bilo mogoče dobiti in jo nosili domov in jo z
doma izdelanim ogljem topili, ter surove kepe stopljene rude (še polno ostankov žlindre in
oglja) tudi prekovali, da so dobili primerno kovino (primarno kovanje), so morali pozneje vse
skupaj opraviti v bližini rudišč. To pa je zahtevalo začasno naselitev na določenem območju,
kjer sta bila na razpolago ruda in les. Tedaj se razvije način življenja, ki je značilen za Bohinj
in za vasi pod Jelovico še pred kratkim – planšarstvo. Poleti so gnali živino na planine, kjer so
nabirali rude, sekali les, kuhali oglje in lovili divjad. Očitno že tedaj nastanejo planine, ki jih
poznamo še danes. Raziskave rudišč so pokazale, da se skoraj na vseh planinah nahaja tudi
ruda in to tista, ki je najbolj primerna za primitivno železarjenje. Po drugi strani pa so s
sekanjem lesa dobivali tudi očiščena zemljišča, potrebna za ureditev planin, kjer se je nato
pasla živina.
Ob prehodu iz starejše v mlajšo železno dobo (laten) so se v Bohinju stalno naselili in prenesli
tudi vse potrebno za kmetovanje in poljedelstvo. S tem so postali neodvisni od svoje prvotne
naselbine. Tako je nastala nova kolonija, ki se je vedno bolj osamosvajala, zavzemala novo
naseljena območja in se širila naprej. Sčasoma so se začeli naseljevati tudi v Blejskem kotu in
Deželi, kjer so za poljedelstvo ugodnejši pogoji kot pa v Bohinju in Selški dolini.
Kar so počeli prej, so tudi sedaj. Iz novonastalih naselbin v dolini so se poleti še vedno selili
na planine, samo izhodišče je bilo drugo. Nova naselja so bila bliže rudiščem, gozdovom in
planinam kot pa stara na Mostu na Soči.
Začetek rimske dobe je očitno ugodno vplival na razvoj prebivalstva. Zelo verjetno so to
sprožile velike rimske potrebe po železu, ki so ponovno vzpodbudile pridobivanje.« (Jarc,
2000, 80–83).

3.1.2. ZASEBNA POČITNIŠKA BIVALIŠČA
Zasebna počitniška bivališča imenovana tudi vikendi so posebna oblika turizma, ki nastajajo
zaradi potreb po oddihu in rekreaciji.
Na Jelovici se začnejo pojavljati prva počitniška bivališča na Goški ravni in na Taležu, kmalu
po ureditvi planine Goška ravan, v 60-ih letih 20. stoletja. Na obeh planinah so nastajala novo
zgrajena počitniška bivališča, na Taležu so jih nekaj preuredili iz starih svisli.
Sprva je bilo večina teh bivališč nedovoljeno zgrajenih. V raziskavi o problemih črnih gradenj
počitniških hišic v občini Radovljica in Kamnik leta 1979 so na Jelovici odkrili 31
nedovoljeno zgrajenih počitniških hišic (15 na Goški ravani, 13 na Taležu, 2 na Ricmanovi
planini, 1 na Oblakovi planini), 3 so bile še v gradnji (2 Talež, 1 Ricmanova planina) (Gosar,
1981, str. 244), kasneje so te gradnje legalizirali.
V omenjeni raziskavi so ugotovili tudi naslednje karakteristike:

66

-

višja in visoka strokovna izobrazba lastnikov se je pokrivala z večjo oddaljenostjo od
stalnega bivališča (več prostega časa v individualno oblikovanih terminih);
- za večino lastnikov je bila ekonomsko in časovno opravičljiva oddaljenost vikenda do
150 km (izraba sekundarnega bivališča predvsem ob koncu tedna, manjši je bil njegov
pomen v oblikovanju dopusta!);
- tri četrtine lastnikov je otroštvo preživljalo v bližini kraja, kjer so nato zgradili vikend
brez dovoljenja;
- večina lastnikov je kupila parcelo od vaških sorodnikov in znancev, od katerih so
prejemali tudi materialno podporo pri gradnji (les, prevoz, delo);
- gradnja je potekala razmeroma hitro: od enega meseca (brunarice) do treh let;
- aktivnosti lastnikov počitniških bivališčih so bile omejene na planinarjenje, nabiranje
sadežev, gojenje cvetja, čebelarjenje, smučanje, sankanje, posvečanje hobiju
(ponekod pomoč kmetom pri sirjenju, trebljenju gozda in pri košnji …) (Gosar, 1981,
str. 245–246). Zapisane ugotovitve večinoma veljajo še danes.
Danes so zasebna počitniška bivališča »posejana« po celotni planoti, izven Taleža in Goške
ravni so se večinoma začela pojavljati šele v zadnjem desetletju. Največ zasebnih počitniških
bivališč je na Goški ravni z bližnjim Ažmanovim rovtom, kjer jih je po Interaktivnem atlasu
skupaj okoli 30, tudi na Taležu jih je okoli 30, na Selški planini jih je okoli 10. Po ostalih
planinah jih je manj kot 10 (npr. na Ricmanu 3, na Oblakovi 3, Danejeva 2, Vresje 1, Strmne
3, planina Kališnik 1 itd.).
Nekaj počitniških bivališč na planinah je preurejenih iz starih planinskih objektov (npr. nekaj
na Taležu, Ricmanova, Oblakova, Selška planina, planina Kališnik), nekaj jih je preurejenih
iz starih gozdarskih (kožaric) in furmanskih objektov (npr. na Martinčku, na Mosteh –
severno od Ledin, na Rovtarici), prevladujejo pa na novo zgrajena bivališča (največ na Goški,
Taležu).
Na Goški in na Taležu prevladujejo lastniki iz večjih mest, iz Ljubljane, Kranja, Lesc,
Radovljice, ki so kupili zemljišča od prvotnih lastnikov ali od tedanje Kmetijske zadruge,
nekaj lastnikov je tudi prvotnih lastnikov iz vasi. Drugod po Jelovici so lastniki večinoma iz
naselij pod Jelovico in večinoma prvotni lastniki parcel in njihovi sorodniki ter znanci.
Gosar meni, naj bo v alpskem svetu tudi v bodoče dovoljena gradnja sekundarnih bivališč za
oddih, vendar v obliki adaptacije številnih razpadajočih pastirskih stanov, hlevov in sirarn pod
strogim nadzorstvom strokovnjakov, kajti tako bi vsaj deloma rešili pokrajino pred
zaraščanjem. Delo strokovnjakov naj ne bodo le zahteve, ampak tudi pomoč (npr. davčne
olajšave pri adaptaciji kulturnih spomenikov, med katere bi lahko uvrstili pastirske stanove,
hleve, sodelovanje pri evropskih projektih …). Kajti kulturna pokrajina z ruševinami ne more
predstavljati kulturne in naravne dediščine, na katero se radi sklicujemo. (Gosar, 1981).
Slika 5: Vikendi na Planini Ricman

Vir: Planina Ricman, 2007.
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Karta 8: Karta bivališč
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3.2.

RABA TAL

Kmetijstvo je na planoti slabo zastopano. Na redkih površinskih izravnavah in preperinastih
tleh ter v bližini površinskih vodnih virov so izsekali gozd ter uredili planine in košenice.
Kmetijska dejavnost je tako omejena na pašo domačih živali, predvsem goveda. Več
kmetijskih ekstenzivno rabljenih površin je na vznožju južnejših pobočij. Manjši zaselki na
severni strani so obdani s sadovnjaki in travniki manjših razsežnosti. (Marušič et al., 1998, str.
55).

3.2.1. PLANINE
Splošni naravni pogoji za bivanje in gospodarjenje v Julijskih Alpah so takšni, da so človeka
usmerjali k živinoreji in planšariji. Dokaj prostrane, a sorazmerno nizko ležeče kotline in
glavne doline sredi gorovij so vabile na poselitev, toda s svojimi ravnicami so nudile le pičle
obdelovalne površine, ki so človeku velevale, da si za življenjski obstoj poišče potrebno
oporišče in pripomoček v gospodarskem izkoriščanju visokih gorskih predelov v obliki izrabe
naravnih planinskih pašnikov in umetnih, na izkrčitvi gozda zasnovanih gorskih trat. Zaradi
skromnih naravnih danosti za kmetijstvo so težišče svojega kmetijskega gospodarstva
naslonila na živinorejo ter na planinsko gospodarstvo tudi naselja pod Jelovico s širšo okolico
in si uredila planine na Jelovici.
V dokaj odročne doline pod Jelovico, v Bohinj, Lipniško in Selško dolino, so človeka
privedla rudarstvo, fužinarstvo, oglarstvo ter prometno posredovanje in zaradi ukvarjanja s
temi dejavnostmi so bile doline pod Jelovico le skromno udeležene pri urejanju planin na
Jelovici, zato pa so bile toliko bolj dejavne vasi Blejskega kota. (Melik, 1950).
Prostrane visoke planote v ugodnih višinskih legah so bile poglavitne osnove za mogočni
razmah planšarstva v Julijskih Alpah. Tudi Jelovica ima ustrezajoče nadmorske višine, tako
da so mogli na njej urediti izvrstne planine.
Pri izboru zemljišča za ureditev planin ne smemo pripisovati poglavitne vloge geološko
petrografskemu kriteriju, kajti pri izboru najprikladnejšega zemljišča soodloča tudi več drugih
dejavnikov, ki jih je človek ob svojem gospodarskem prodiranju v gorovje vzel v pretres. Pri
izboru zemljišča za ureditev planin je poleg kamninske zgradbe pomemben tudi relief, kajti na
strmih pobočjih nam za vodo neprepustne kamnine, studenci v njih in debelejša preperelina
ter mehkejša zemlja na njih nič ne pomagajo, ker ni na razpolago za planino pripravne ravnice
ali dovolj položnega zemljišča.
Poglavitni, vendar ne edini dejavnik, ki je najbolj odločal o izboru kraja za planino, je
izoblikovanost reliefa. Največ pomeni morfogenetski faktor, ki je ustvaril ravno planoto ali
teraso, gorsko dolino z ustrezno ravnico ali ravno kotanjo, morda široko vrtačo, uvalo, konto
ali nepravilno kotanjo v kraškem zemljišču, morebiti suho dolino z obsežnejšim ravnim
dnom, faktor, ki je ustvaril obilno sipko nasipino bodisi v morenah bodisi na nekdanjem
jezerskem dnu ali obrežju.
Najimenitneje je, če se združijo ugodne lastnosti reliefa in ugodne petrografske značilnosti.
Planin niso namestili v prvi vrsti na vododržnih zaplatah in ne tam, kjer se pojavljajo močni
studenci, temveč, kjer so bile na razpolago za planinsko pašo ustrezne plane ploskve.
Najustrezneje je bilo, če so bili trajni močni studenci v bližini, toda če jih ni bilo, so si ljudje
planino vseeno uredili in se raje mučili, da so si nalovili vode izpod kapa, jo hodili drugam
iskat, si pomagali z izkoriščanjem snežišč, ki so se obdržali dolgo čez poletje v višjih legah, v
breznih ali v osojah ali pa so poskušali zadržati deževnico v lokvah, mlakah ali kaleh. Kadar
so se mu v suši posušile, je moral živino goniti do vode na oddaljene studence ali na sosednjo
planino. (Melik, 1950).
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Po Meliku so prave planine tiste, v katere priženejo živino iz trajno poseljenih vasi v nižjih
legah, najpogosteje iz doline na vznožju gorovja. Živino na planini pasejo pastirji, bivajoči v
posebnih, samo za nekaj poletnih tednov ali mesecev poseljenih naseljih, stoječih iz
preprostih koč za pastirje in iz hlevov ali ograd za živino.
Melik navaja tudi planine podružnice, ki so v bistvu stranske planine, v katerih se pasejo
samo voli ali samo konji ali pa le ovce. Ponekod je za živino postavljen poseben hlev ali celo
več hlevov in poseben stan za pastirja, največkrat pa je podružna planina brez hleva in stanu.
V nekaterih takšnih planinah pasejo samo nekaj tednov, samo v jeseni, a v drugih celo poletje.
V nekaterih podružnih planinah je samo jalovina, brez hlevov in brez pastirskih koč, pastir
pride na planino pogledat le včasih. Domačini take planine štejejo za del glavnih oziroma
pravih planin. (Melik, 1950). Na Jelovici sta taki planini Grofova in Ribčeva planina.
Na najugodnejših in najnižjih zasebnih planinah na Jelovici se je v primeru zgodnje pomladi
paša začela že pred sredino maja, na ostale planine pa so živino prignali v prvi polovici junija.
Živino s planine so selili v drugi polovici septembra, posebno v obdobju do 29. septembra, to
je do svetega Mihaela. Planine na Jelovici so spadale med planine z najdaljšo dobo planinske
paše v vseh naših Julijskih Alpah. Oblakova planina in Planina Vršana sta dosegli 164 in 159
dni planinske paše, le nekaj manj planini Ricman in Tamar s 131 in 130 dnevi. (Melik, 1950).
Poleti 2006 so na večini planin začeli s pašo v začetku junija in zaključili v začetku septembra
(npr. na Danjarski od 10. junija do 10. septembra), najdlje pa so pasli na Planini Tamar (od
20. maja do 20. septembra).
Ljudje pod Jelovico pošiljajo čez poletje živino v planine, da se le-ta čez poletje prekrmi
neposredno s pašo, kmetje pa sočasno nakosijo ali nažanjejo in posušijo čim več sena za
krmno rezervo čez zimo.
Planinskim naseljem na Jelovici je skupno, da so jih postavili v kotlaste geomorfološke
oblike, na konkavna mesta, kjer so na planoti iskali zavetje pred vetrom in zaščito pred
viharji, ki so tu pogosti in silno hudi. Tudi poleti je veter posebno neprijeten, kadar je združen
z dežjem ali morebiti celo z nevihto, s sodro in neredko celo s snegom.
V drugi svetovni vojni so bile planine na Jelovici močno prizadete, saj so Mošenjsko,
Lipniško in Selško požgali, deloma pa tudi Oblakovo in Talež. (Melik, 1950).
Na Jelovici so si planine uredili ljudje iz različnih vasi. Največ planin so uredili ljudje iz
Blejskega kota, medtem ko so jih vasi iz območja Dobrav, iz pokrajine med Radovljico in
Kranjem, uredile znatno manj. Na planinah Jelovice je bilo udeleženo prebivalstvo iz
obsežnega ozemlja v okolici Radovljice, Lesc, iz vasi ob Zgoši ter okrog Mošenj, okrog
Lancovega in Lipnice, iz okolice Otoč, Zaloš ter Dobrav.
Zahodna Jelovica spada še v območje planinskega gospodarstva blejskih vasi Sela s
Kupljenikom ter Ribnega z Bodeščami in Koritnim, a vzhodna meja tega planinsko pašnega
območja se točno ujema z obdobno razmejitvijo med blejskim ter radovljiškim fevdalnim
gospostvom, ki se zrcali tudi v poteku katastrskih meja. Vzhodna meja je spadala v območje
Radovljiškega fevdalnega gospostva in je območje planinskega gospodarstva vasi iz okoliša
Radovljice ter bližnjih Dobrav.
Na Jelovici so večino planinskega sveta izkoriščali v obliki skupnih srenjskih planinskih enot.
V individualni posesti je bilo le malo planin, vrh tega samo v nižjih legah, tako da so se najbrž
razvile iz rovtov, to se pravi iz planinskih travnikov, ki so se že dolgo nahajali v individualni
posesti. So tudi mlajšega nastanka kot »srenjske« planine. Individualne ali zasebne planine
najdemo tudi na Pokljuki in Mežaklji, vendar jih je največ na Jelovici, za tem na Mežaklji in
najmanj na Pokljuki. To neenakomernost bi si lahko razlagali z domnevo, da so se na
nekdanjih rovtih kasnejših planin na Pokljuki razvila stalna naselja, sedanje razložene vasice
Pokljuka, Zatrnik, in Slamniki na Pokljuki ter Perniki na Mežaklji, medtem ko na Jelovici ni
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nobene, le na zasebni Planini Vršana (896 m) na severu Jelovice je obstojala kmetija, ki so jo
opustili ter zopet uredili v planino.
Drug razlog za več zasebnih planin na Jelovici in Mežaklji je, da sta ti dve planoti nižji in
bližji okoliškim vasem ter brez prehoda v visoko gorovje.
Na Jelovici so zasebne planine zlasti v zahodnem pasu oz. med blejskimi planinami. (Melik,
1950).
Za planine na Jelovici je značilno, da v večini prevladuje paša goveje živine, nekaj molznih
krav, največ pa jalovine, živine, ki ne daje mleka (Melik, 1950). Drobnico in konje opazimo v
manjšini, na primer nekaj koz in par konj na Danejevi planini severozahodno od Strmeca,
Goški ravni in na Planini Tamar ter konje na Lipniški, Ribenski in Danjarski planini.
Melik prevlado goveje živine razlaga z oddaljenostjo dobravskih vasi od pravih Julijskih Alp,
ki so zato le malo v stikih s pravim gorskim življenjem in gospodarstvom, kajti Jelovica ima
značaj le nekega predgorja pravih visokih Julijskih Alp in tako tudi ugodne pogoje za pašo
goveje živine. (Melik, 1950).
Mošenjska, Lipniška in Radovljiška planina so bile delovale že konec 1. tisočletja, pred
prihodom Ortenburžanov (Jarc, 1999, str. 125).

3.2.1.1.

Blejske planine

Mednje štejemo vse tiste planine, ki jih imajo v rabi vasi Blejskega kota. Imajo 2 skupni in 9
zasebnih planin (Soklič, 2006). Ribno, Bodešče in Koritno imajo v severnem delu planote
Ribensko (1075 m) s skoraj neločljivo povezano podružno Grofovo planino. V Grofovi
planini pasejo živino z Ribenske planine, tako da se navadno imenuje skupaj z njo. Srenja
Selo s Kupljenikom ima zelo oddaljeno Selško planino (1134 m). (Melik, 1950). Obe skupni
oziroma srenjski planini sta še vedno aktivni. Na Ribenski planini, ki je bila v preteklosti
specializirana za pašo konj, danes pasejo poleg konj tudi govedo. Na Selški planini pasejo le
govedo in nudijo kislo mleko. Selška planina je majhna, zato živina iz te planine popase še
Rovtarico. (Mrak, 2006).
Slika 6: Selška planina

Foto: Eržen, 2007.
Planina Završan ali Vršana na severnem robu Jelovice je last kmeta iz Zagorice, Čmarjeva
planina (940 m) prav tako v severnem robu je last kmeta iz Bodešč, Planina Ricman ali
Primožkova planina pri Babjem zobu (1070 m) in Oblakova planina ali »V Ravneh« (1140
m) sta last kmeta iz vasi Kupljenik ter Tamar oz. Povšinova planina (1130 m) last kmeta iz
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Sela. Po Meliku vzbuja pozornost opuščena Ribčeva planina (1140 m). Kakor že ime pove je
bila to zasebna planina, pomaknjena daleč v južni pas Jelovice, last velike kmetije Ribičeve iz
Bleda. Planina naj ne bi bila kupljena ali iz senožeti preurejena, temveč je temeljila na stari
planinski pravici ribiča nekdanje blejske graščine. Planino so opustili v prvi polovici 20.
stoletja, ko je Ribičeva kmetija propadla in je glavni del kupila graščina. Na opuščeni planini
je gozdarska koča in deli hlevov. (Melik, 1950). Na planino priženejo jalovo živino iz
Bitenjske planine in jo tu pustijo samo na paši (Pfeifer, 2007). Poleg naštetih planin so
zasebne planine tudi Planina Prihod, Danejeva in Žnidarjeva planina.
Med zasebnimi planinami sta aktivni le še planina Tamar in Danejeva planina. Planina
Vršana, Čmarjeva planina, Planina Prihod in Žnidarjeva planina so opuščene in zaraščene.
Planina Ricman in Oblakova planina sta opuščeni planini. Planinski objekti na obeh planinah
so izgubili svojo namembnost in postali počitniški objekti. Oblakovo planino »čistijo« lovci,
Planino Ricman pa lastniki. Danejeva planina je zelo majhna zasebna planina, na kateri se
pasejo koze in par konjev.
Melik v 50-ih navaja tudi zelo veliko gorskih senožeti ali rovtov, po katerih so kosili, jeseni
pa tudi pasli. Vsi so bili v zasebni lasti. Po njih je bilo veliko senikov ter hišic, v katerih so
bivali senoseki, pa tudi hlevov. Na Jelovici so bile največje senožeti z jesensko pašo na
Taležu. (Melik, 1950). Danes Planino Talež čistijo oz. preprečujejo zaraščanje gozdarji in
lovci, nekateri kmetje pa še vedno kosijo svoje senožeti.

3.2.1.2.

Dobravske planine

Vzhodno polovico Jelovice izrabljajo za planine nekatere vasi iz območja Dobrav, in sicer
Spodnja in Zgornja Lipnica, Mošnje, Otoče z Zalošami in Dobrave.
Dostop od severa in vzhoda je zložnejši in zato manj težaven. V vzhodnem delu je Jelovica
zelo kraška z obilico vrtač in brezen in nepravilnih kraških kotanj. V nekaterih so lepe
kotlinice s sklenjeno trato. Sklenjena trata pa je tudi na zemljišču iz porfirja v osrednjem
območju okrog Martinčka, kjer so tudi vodne razmere boljše. (Melik, 1950).
Tik ob vzhodnem robu Jelovice, ob izviru Kroparice, je v nadmorski višini 1100 m lepa
planina Vodice, ki pa ni last najbližjih nekdaj fužinarskih krajev Krope ali Kamne Gorice in
drugih, temveč je skupna last obsavskih vasi Otoče in Zaloše s soudeležbo Spodnje, Srednje
in Zgornje Dobrave. Po tem posestnem razmerju lahko sklepamo, da so bile v dobi, ko so
prebivalci teh vasi začeli izkoriščati planine na Jelovici, tesne doline srednje Lipnice in
Kroparice še neobljudene. (Melik, 1950). Lansko poletje (2006) se je na planini paslo par
krav, leto prej pa le ena krava, ki je imela toliko mleka, da so ga oddajali še na Selško
planino. Za živino skrbijo oskrbniki Partizanskega doma. Na planini nudijo kislo mleko ter
različne tople jedi, od golaža, štrukljev, raznih enolončnic in potic ter prenočišča. Planina je
zelo obiskana in priljubljena izletniška točka pohodnikov, gobarjev, kolesarjev in ostalih
obiskovalcev Jelovice.
Ob severovzhodnem vznožju Jelovice stoječe vasi niso imele enakomernega deleža na
planinah Jelovice. Najbližje vasi Brdo, Vošče, Lancovo so bile do ureditve Goške ravni
udeležene le na rovtih v nižjih legah, med vasmi v tem območju pa je imela planino le
Lipnica. Lipniška planina je dokaj oddaljena od Lipnice, tik ob najvišjem delu planote,
severovzhodno od Partizanskega vrha, v nadmorski višini 1350 m. Leži v plitvi kraški kotanji,
ob zmerno obsežni jasi izkrčeni v gozdu. (Melik, 1950). Planina je aktivna in je bila v
zadnjem obdobju ograjena. Planina je navezana na Goško ravan.
Na Goški ravni so imeli nekdaj kmetje iz Lipniške doline svoje rovte (Ažmanov, Španov,
Bodanov, Dolinov, Ilarjev rovt …). Po 2. svetovni vojni so nekateri rovte prodali, nekatere je
država nacionalizirala in dala v upravljanje Kmetijski zadrugi. Okoli 60-ih prejšnjega stoletja
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je stekla delovna akcija, v kateri so očistili zaraščene rovte, izsekali nekaj gozda, postavili
pastirske koče, staje za živino, planinski dom ter tako uredili planino na Goški ravni, ki so jo
poimenovali po vrsti kač. Goška ravan je danes zelo dejavna, ograjena planina, na kateri
pasejo okoli 40 glav goveda ter nekaj konj in koz. V začetku pašne sezone je vsa živina na
Goški, nato gre del živine na pašo na Lipniško planino, proti koncu pašne sezone pa je zopet
vsa živina na Goški. (Erman, 2007). Pastir se ne ukvarja s »pastirskim turizmom«, saj je
obiskovalcem na voljo hrana (med drugim tudi kislo mleko in sir, ki ga na žalost pripeljejo iz
doline), pijača in prenočišče v bližnjem Planinskem domu na Goški ravni.
Tudi v povirju potoka Lipnice, na Voščah in v Kolnici, ki razpolaga že tik pod izvirom z
močno vodno silo, so bile nekdaj fužine, zato je razumljivo, da so bolj oddaljene, docela
kmetske vasi, imele več interesa na izkoriščanju planin, saj so tudi starejše.
Z levega brega Save so na planinski izrabi Jelovice udeležene le maloštevilne vasi, ki so
združene v srenjsko skupnost, in sicer Mošnje z Gorico in Globokim. Do Jelovice so imele
najbližji dostop mimo Radovljice ali čez brv pri Globokem. Tudi planina te srenjske
skupnosti, Mošenjska planina, se nahaja ob najvišjem delu Jelovice, severno od Velikega
Gregorjevca, v nadmorski višini 1340 m. (Melik, 1950). Danes je planina opuščena in se
počasi zarašča. Opazili smo sledi živine (iztrebki, odtisi parkljev) in po pričevanju delavke iz
Vodiške planine in g. Mraka na Mošenjsko planino občasno pripeljejo na pašo živino iz
Lipniške planine. Danes so na planini priča nekdanjih planinskih zgradb le še kamnite
razvaline.
Slika 7: Mošenjska planina

Foto: Eržen, 2006.
Na Jelovici je bilo nekdaj več planin, mnogo jih je bilo v prostranih gozdovih Jelovice v
obliki servitutnih pašnikov. Servitutni pašniki so bili gozdovi, v katerih so imele planinske
srenje starodavno pravico, da se jih poslužujejo za pašo. Ti gozdovi so bili pretežno last
briksenških škofov, gospodarjev na Blejskem gradu, za njimi pa last t.i. verskega zaklada, ki
je imel v lasti in upravi vse cerkveno fevdalno zemljišče. Kasneje je bilo vse to zemljišče
državna last. Lastniki teh gozdov pa so bili tudi fevdalni veleposestniki, stari graščaki, pa tudi
novejši veleposestniki, lesni trgovci, ki so gozdove kupili od fevdalcev in morali nase prevzeti
tudi dolžnosti servitutov. Servitutni pašniki so v starih fevdalnih gozdovih zavzemali zelo
velike ploskve, večje kot so bile površine pravih srenjskih pašnikov.
Veleposestniki, verskozakladne in državne uprave gozdov ter ostali zemljiški fevdalci so
poskušali kmetijsko pašo izriniti iz gozda, kajti trdili so, da gozd trpi ob živinski paši, poleg
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tega pa so pastirji in živina odganjali divjačino in je bila posledica tega manj izdaten lov. Zato
so stremeli k odkupu planin, ki so ležale sredi gozdnih veleposestniških enot. V letu 1892 je
avstrijska državna gozdna veleposest v svojem območju, v osrednjem delu vzhodne Jelovice,
odkupila planinske pašne in druge pravice, izrinila živino iz gozdnega območja in zavarovala
svoj lov, vendar je s tem prizadela planinske možnosti na Jelovici. Planinski upravičenci, ki
so se proti odkupu odrekli svojim pašnim pravicam na državnem ozemlju, so planine opustili
ali pa so jih izdatno skrčili. Posebno sta bili prizadeti in tudi opuščeni Radovljiška planina,
1345 m visoko, skupna last 12 opravičencev iz Radovljice in Predtrga ter Leška planina, last
srenje Lesce, s 25 upravičenci, 1180 m visoko. Istočasno so bile odkupljene pašne pravice, ki
so jih imele na ornem svetu manjše planine Dežmanka, Vrtača, Bodlajka, Martinček in
Kocjanarica, v katerih so pasli posamezni kmetje iz vasi Spodnja Lipnica, Lancovo, Brdo,
Lesce, Hlebce, Zapuže, Vrbnje, Zgornji Otok in Srednja Dobrava. Planinsko pašno območje
se je skrčilo tudi na Grofovi planini, ki je bila last fidejkomisnega gospostva Radovljica. V
spoznanju, da je planinska paša vendarle boljši izkoristek zemljišča kot gozd, so v petdesetih
20. stoletja obnovili Leško in Radovljiško planino. (Melik, 1950).
Danes so vse naštete planine (Radovljiška, Leška, Dežmanka, Vrtača, Bodlajka, Martinček,
Kocjanarica) razen Grofove, ki deluje skupaj z Ribensko planino, opuščene, zaraščene in
razen Marinčka brez kakršnih koli zgradb (grajenih objektov). Na teh opuščenih planinah bi
bilo mogoče razvijati turizem le s čiščenjem popolnoma zaraščenih planin in s postavitvijo
planinskih zgradb, z oživitvijo opuščenih planin, kar pa bi zahtevalo zelo veliko energije, dela
in finančnih sredstev, v prvi vrsti pa človeka, ki bi bil sploh zainteresiran za to.

3.2.1.3.

Planine Selške doline

Visoko nad spodnjim delom Selške doline stoječa vas Dražgoše je imela na Jelovici planino
Kališnik. Dražgoše imajo svojevrsten položaj, saj stoje na robu Jelovice in hkrati na prehodu
med Julijskimi Alpami in Škofjeloško-Polhograjskim hribovjem. Vas spada v vrsto vasi
(Jamnik, Podblica, Torka, Zabrdo, Zgornje Danje), ki so se prilepile na zunanji rob Jelovice,
na ne obsežne terase v nadmorski višini 800–850 m. Ne moremo docela zavračati domneve,
da so se nekatere od teh vasic razvile iz prvotnih planin, toda sklenjeni značaj naselij in druga
naselbinska dejstva govorijo zoper tako tolmačenje. Tudi nimamo znamenj, ki bi njihov
nastanek povezovala z razcvetom rudarstva in oglarstva na Jelovici. Dražgoše se odlikujejo
celo po tem, da je njihov obstoj izpričan že za izredno zgodnjo dobo, saj jih listine imenujejo
že v 18. stoletju, ime pa priča, da so še mnogo starejše. (Melik, 1950).
Za te vasi je značilno, da so le malo udeležene na živinorejskem izrabljanju Jelovice, le
Dražgoše so imele na planoti svojo planino, a le majhno planino Kališnik, ležečo neposredno
nad vasjo na jugovzhodnem robu Jelovice v nadmorski višini 1185 m. Še za to borno planino
so bili Dražgošani med obema vojnama v sporu z lesnotrgovskim veleposestnikom, preteklo
desetletje pa so jo zaradi sporov z logarjem opustili. (Melik, 1950; GGN Železniki, 2004;
Lotrič, 2006).
Po Meliku so Dražgošani v svojem živinorejskem gospodarstvu najbolj posegali v tisto smer,
ki jim jo je nakazovala narava, to je proti Raztokam. V tem terasnem pasu so Dražgošani že
dolgo imeli senožeti in med njimi celo njive v tolikšni oddaljenosti od doma, da bi mogli
govoriti o planinskih njivah.
Pogorje Ratitovca je na južno stran zelo strmo in težko dostopno, zato kmetje iz zgornje
Selške doline niso posegali na Jelovico in zato imajo tudi tako malo deleža v planinskem
gospodarstvu na njej. Vendar ta naravno geografska značilnost ni bila poglavitni vzrok.
Odločilno je bilo dejstvo, da je bila zgornja Selška dolina, to je od Podlonka in Prtovča do
Železnikov in Jesenovca, tako pozno poseljena, šele v 13. stoletju, medtem, ko so ljudje od
Bohinja do Bleda iz zgodaj poseljenih pokrajin zelo zgodaj prešli čez Jelovico do
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Ratitovškega pogorja in si uredili planinsko pašo prav do razvodnih višin na Ratitovcu. Da
južne strmine niso odločilno odganjale Selške doline, lahko presodimo po dejstvu, da so
kmetje še v petdesetih pasli v južnem robu Jelovice in v pobočju Ratitovškega pogorja prav
do razvodnih vrhov. Toda, ker sega njihovo pašno ozemlje le do meja starih bohinjskih in
blejskih pašnih območij, jim je preostalo le ozko, strmo, neznatno površje.
Skoraj vse selške planine lahko štejemo le napol med prave planine, kajti živino so gnali na
planine vsako jutro in zvečer zopet nazaj v vasi, le jalovina je ostala po nekaj dni na paši.
Zato planine na Ratitovcu niso imele niti hlevov za živino, temveč le neznatne ograje za
jalovo živino in nikakršnih koč za pastirje, ki niso ostajali v višinah, temveč so se
vsakodnevno vračali v vasi. Edina izjema med planinami selških vasi je bila Planina Klom
imenovana tudi (Kosmati) Ratitovec pod Kosmatim Ratitovcem, na nadmorski višini okoli
1500 m. Toda ta planina je bila urejena šele v prvi polovici 20. stoletja, ko so udeleženci iz
vasi okrog Češnjice in Podlonka osnovale pašno živinorejsko zadrugo in vzele v agrarni
zakup gorsko zemljišče na veleposestnem svetu Egerja iz Železnikov. Edino ta planina je
imela hlev za 50 glav živine ter pastirsko kočo in samo tu je bila živina redno na paši čez
poletje. V planino so pošiljali v glavnem jalovino, molznih krav le za pastirjeve porabe mleka.
Živino so pošiljali iz vasi Podlonk, Češnjica, Studeno itd. Nastanek planine Klom je potrdil,
kako zelo so bile planine potrebne gorskim in dolinskim vasem Selške doline, kajti vasi
Selške doline stojijo v gorskem pobočju in imajo njive ter travnike v hudih strminah, zato je
bila planinska paša tem vasem zelo potrebna. (Melik, 1950).
Planino Klom so ponovno oživili v tem desetletju. Čeprav naravne danosti (kamnitost,
skalovitost, vrtače) za pašnik niso najprimernejše, pa se je s ponovno ureditvijo vendarle rešil
do tedaj pereč problem gozdne paše. Planina Klom je torej organiziran pašnik znotraj gozda.
Pašne površine so se v zadnjem desetletju kontrolirano posekale, narejena je bila ograja na
izrazitih prehodih v gospodarske gozdove, nad prepadi ter na meji s sosednjo planino Pečano.
Nosilna kapaciteta planine je okrog 30 glav goveje živine. Na planini ni izvirov voda, zato se
uporablja kapnica. (GGN Železniki, 2004).
Planina Kačji rob se je nahajala pod imenovanim vrhom v zahodnem delu Ratitovca, kjer so
pasli do skrajnih višin 1540 m iz vasi Zgornje Danje ter Trojar. Jalovino so puščali več dni
samo na planini. Na planini ni bilo ne hleva ne koče za pastirja. Kljub temu, da so Zgornje
Danje v zelo visoki nadmorski legi (1240 m), je bilo do planine najmanj dobro uro hoda.
(Melik, 1950). Danes je planina opuščena in zaraščena.
Danjarska planina je na nadmorski višini okoli 1300 m v srenjski lasti vasi Spodnje Danje
(Melik, 1950). Planina je znana po paši konj in na njej se pasejo konji iz bližnje in daljne
okolice, celo iz Ravnice pri Lancovem in iz Jamnika jih pripeljejo na poletno pašo. Planina je
ograjena in ima pastirsko kočo, v kateri biva pastir, ki pase približno od 10. junija do 10.
septembra. Poleti 2006 se je na planini paslo 28 konj. (Mrak, 2006; Tavčar, 2007).
Soriško planino so imele vasi Sorica, Spodnja in zlasti Zgornja Sorica. Planina je pod
Dravhom in Lajnarjem ter sega tja proti Možicu, v območju, skozi katerega so 1920 potegnili
italijansko državno mejo. Meja je za pašo povzročila velike težave, ki jih je bilo mogoče rešiti
šele v 50 ih. Kot srednjo višino planine bi lahko šteli 1350 m. (Melik, 1950). Danes se krave
pasejo le na območju smučišča, ki pa je izven našega obravnavanega območja.

3.2.1.4.

Bohinjske planine

Bohinjci so in še vedno izrabljajo za planine zelo velik del Julijskih Alp. Na Jelovici imajo
svoje planine v jugozahodnem delu Jelovice in planino Pečana na Ratitovcu.
V Bohinju so obstojale naslednje planinske srenje, ki so imele svoje planine na Jelovici:
Bohinjska Bistrica, Ravne, Nemški Rovt, Bitnje skupaj z vasicama Lepence in Log.
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Z zakonom iz decembra 1947 so planine prešle v upravo Krajevnih ljudskih odborov (v
nadaljevanju KLO) in od takrat KLO Bohinjska Bistrica vključuje tudi Ravne, Nemški Rovt,
Bitnje, Lepence – Log in Nomenj. (Melik, 1950).
Planinska srenja Bohinjska Bistrica ima velik skupni pašnik v dolini okrog vasi. V njem
pasejo živino, ki je ne ženejo v planine, zgodaj spomladi in pozno jeseni, pa živino ki jo
ženejo in priženejo s planine. V novejši dobi vedno več pasejo po pašnikih v dolini, včasih pa
so mnogo bolj gnali živino na prvo Planino Strmne (Na strmah). Tu je tudi nekaj rovtov, ki
jih kosijo še danes, celo z motornimi kosilnicami. Nekateri so pred približno 50 leti imeli tu
njive z nekaj krompirja, ječmena, ovsa ali rži. Nato nekaj časa njiv niso obdelovali, zadnjih 10
let pa zopet sadijo krompir. Pašo na Planini Strmne so opuščali, tako da se je planina precej
zarasla, ker je bilo enostavneje pasti na velikem pašniku v dolini. Na planini so pasli in pasejo
še danes v glavnem pozno jeseni pa vse do prve zmrzali (ponavadi do vseh svetnikov), živino,
ki se vrača iz Pečane. Takrat se Na strmah pase vseprek čez rovte. (Pfeifer, 2007).
Nemški rovt ima pašo za začetek pomladi in za zaključek jeseni okrog domače vasi. Za
vmesno pašo ima prvo Planino Vresje (Na vresju), to je na prostrani planoti, ki je
nadaljevanje bistriške planine Strmne v nadmorski višini 800 – 940 m. Na vresju so tudi rovti
in nekaj planinskih njiv, vendar jih je nekoliko manj kot Na strmah.
Z Vresja kmalu ženejo jalovino in konje na visoke planine in sicer na Planino za Šavnikom,
1340 m visoko, ki je izven našega obravnavanega območja, v Spodnjih bohinjskih gorah, v
bližini, na osojni strani Možica, ostalo živino, predvsem molzne krave, pa odženejo na dokaj
oddaljeno 1420 m visoko Planino Pečano, severno od pogorja Ratitovec, kjer so delali tudi
sir. (Melik, 1950).
Sir in skuto delajo še danes, vendar v nekoliko manjših količinah kot nekdaj. Mleko nosijo
tudi na Ratitovec.
Na Planino Pečana so majhni pobočni ledeniki iz pogorja Ratitovca nasuli robato morensko
gradivo in s tem na tem območju ustvarili pogoje za planinske trate.
Planina Pečana je bila nekdaj v lasti Blejcev, od leta 1063 pa v lasti briksenških škofov (Jarc,
1999, str. 125), gospodarjev na Blejskem gradu, nato je prešla v last verskega fonda oziroma
t. i. verskega zaklada, v katerega last in upravo je prešla vsa cerkveno fevdalna posest, kmetje
so imeli planino le v najemu. Po Meliku je bila kasneje najverjetneje na osnovi ukrepov ali
kupčijskih posegov nekdanjih fevdalnih izkoriščevalskih gospodarjev, ki so posameznim
podložnim vasem odvzeli planine ter jih proti boljšemu plačilu dodelili drugim, dodeljena
pašnemu območju Nemški Rovt. (Melik, 1950). Po novejši različici, po Jarcu, je bila planina
od Želeč in Zagorice na Bledu oddaljena 7 ur hoda. Živino so na planino gnali dva dni, prvi
dan do Selške planine, drugi dan do Pečane. Želečani in Zagoričani so planino zaradi
prevelike oddaljenosti opustili, zato so jo upravitelji Briksenškega gospostva oddali v uporabo
Bohinjcem (Nemškemu Rovtu), vendar katastrska občina Selo še danes sega prav na vrh
Ratitovca. (Jarc, 1999, str. 125).
Tudi planinska srenja Bitnje z vasicama Lepence in Logom ima pašo za začetek pomladi ter
za konec jeseni okrog domačih vasi. Potem ženejo na Bitenjsko planino, ki je v višini 896 m
na sprednjem, zahodnem robu široke planote, ki od tod prehaja na vzhod v pravo Jelovico.
Dejansko je to podaljšek iste terase, na kateri sta tudi planini Stmne in Vresje z rovti in s
planinskimi njivami. (Melik, 1950).
Bitenjska planina je »prava« visoka planina z obnovljeno sirarno, ki žal ne služi svojemu
namenu (redno so sirarili do 1957) in z nekaj obnovljenimi stanovi, ki imajo v spodnjih
prostorih prostor za živino, zgoraj pa za »majarice«. Ko Bitenjsko planino popasejo, del
živine odženejo na Ribčevo planino. Pastirji se vrnejo na Bitenjsko planino in živino na
Ribčevi planini hodijo le gledati. (Pfeifer, 2007).
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Na Jelovici so skoraj vse planine postavljene na vrhnjem, sorazmerno ravnem delu planote,
največ v plitvih kraških kotanjah ali v zelo plitvih suhih dolih. Tako lego imajo Selška planina
(1134 m), Mošenjska planina (1238 m), Lipniška planina (1340 m) itd. Ribčeva planina (1210
m) leži v dolgem starem suhem dolu zarezanem na tektonski prelomnici. Podobno lego ima
tudi pašno območje Rovtarica (1067 m) ali Na blatu z razliko, da je okoli Blata, kjer je celo
malo jezerce, obilo zelo vlažne trate, prestavljajoče dno nekdanjega jezera.
Planina Pečana je nameščena v plitvi krnici, kjer so bili izvirni deli nekdanjih potokov iz
ledenikov, ki pa jih je pleistocenska poledenitev predelala v plitve krnice. (Melik, 1950).
Preglednica 1: Planine na Jelovici, pašna območja, stanje in ponudba leta 2006
Planina
Blejske planine

Pašna območja

Stanje

Ponudba

Ribenska,
Grofova
Selška

Ribno, Bodešče, Koritno
Srenja Selo s Kupljenkom

delujoča
delujoča

kislo mleko, nedolgo
nazaj tudi sir
kislo mleko

Vršana (Završan)
Čmarjeva

kmet iz Zagorice
kmet iz Bodešč

zaraščena
zaraščena

/
/

Ricman
(Primožkova)
Oblakova (V
Ravneh)

kmet iz Kupljenika

opuščena

/

kmet iz Kupljenika

opuščena

/

Tamar
(Povšinova)

kmet iz Sela

delujoča

/

delujoča
(pasejo iz
Bitenjske p.)
zaraščena
delujoča
zaraščena

/
/
/
/

senožetna planina

kosijo

različne jedi, prenočišča
(Lovski dom na Taležu)

Vodice
Lipniška

Skupna last Otoč, Zaloš s soudeležbo Sp., Sr.,
Zg. Dobrave
Zg., Sp. Lipnica

delujoča
delujoča

kislo mleko, druge jedi,
prenočišča
/

Goška ravan

Brda, Vošče, Lancovo, Zg., Sp. Lipnica

delujoča

kislo mleko, druge jedi,
prenočišča

Mošenjska
Radovljiška
Leška
Dežmanka
Vrtača
Bodlajka

Srenja Mošnje, Gorica, Globoko
Radovljica
Lesce

opuščena (se
zarašča)
zaraščena
zaraščena
zaraščena
zaraščena
zaraščena

/
/
/
/
/
/

Ribčeva
Prihod
Danejeva
Žnidarjeva

Talež
Dobravske
planine
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Martinček
Kocjanarica
Selške planine
Kališnik
Klom
Kačji rob
Danjarska
Bohinjske
planine

Srmne (Na
strmah)

zaraščena
zaraščena

/
/

Dražgoše

opuščena

/

vasi okrog Češnjice, Podlonka
Zg. Danje, Trojar
Sp. Danje

delujoča
opuščena
delujoča

občasno kislo mleko
/
/

Bohinjska Bistrica

Vresje (Na vresju) Nemški rovt

Pečana

Nemški rovt

senožetna
planina
(kosijo,
njive, jeseni
pasejo)
senožetna
planina
(kosijo,
njive,
spomladi,
jeseni
pasejo)

delujoča

/

/
2005 sir, skuta, kislo
mleko, 2006 le kislo
mleko

Planinsko gospodarstvo je preživelo velike spremembe, tako da je bilo na Jelovici veliko
planin opuščenih, tistih nekaj še delujočih pa se večinoma ukvarjajo le s pašo živine. Kislo
mleko sami pridelajo in ga nudijo v Partizanskem domu na Vodiški planini, v Planinskem
domu na »Goški« (mleko pripeljano iz doline), na Selški, Ribenski planini včasih tudi na
Klomu in na Pečani, kjer so do predlani delali tudi skuto in sir. Menimo, da bi bilo zaradi
pomanjkanja gostinske in turistične ponudbe možno razvijati turizem na katerikoli planini na
obravnavani planoti, še posebno velike možnosti pa ima zaradi čudovitega razgleda in zaradi
ohranjenosti starih planinskih stavb Planina Tamar. Je zelo lepa še delujoča 12 ha velika
planina s pogledom na Triglavsko pogorje in Bohinjske gore. To poletje se je na njej paslo 26
telic, 2 mala teleta, 12 drobnice ter 2 konja iz Nemškega rovta. Na planini je na novo
zgrajena »pastirska koča«, z možnostjo prenočitve 8–10 oseb, možnost prenočitve najmanj 5
osebam pa bi z obnovitvijo lahko nudila tudi stara pastirska koča. Na planini stojita še zelo
zanimiva in vredna ogleda stara sirarca in planinski hlev.
Planina nudi velike možnosti za razvoj turizma. Ljudje, ki so hodili mimo, so občudovali
planino in razgled ter povpraševali po sladkem ali kislem mleku in po ostali hrani, vendar je
Povšinova gospa, ki preživi skoraj celotno pašno sezono na planini, dejala, da je prestara, da
bi se še s tem ukvarjala, domači, mlajši pa imajo dovolj dela v dolini s turistično kmetijo.
Lastniki planine Povšini bi lahko svojo Povšinovo turistično kmetijo iz Sela povezali s planino
ter bi svoje zainteresirane goste usmerjali na planino. S tem bi imeli dodatno ponudbo - obisk
planine. Na planini bi lahko nudili tudi nočitev, pokušnjo različnih pastirskih jedi, lahko bi
prikazovali ali pripovedovali o pastirskem življenju, prikazovali molzenje, izdelovanja sira in
ostalih mlečnih izdelkov ter dajali možnost turistom, da poizkusijo pastirska dela opravljati
tudi sami. Na planini bi lahko nudili tudi dodatne aktivnosti: sprehod do Babjega zoba, obisk
Jame pod Babjim zobom, sprehod do Ribenske planine, do Selše planine, ogled ostalih
zanimivosti na Jelovici (barja, smreka, Ratitovec, Bičkova skala).
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Možnosti za razvoj turizma na Povšinovi planini so, kot že rečeno, velike, vendar zaenkrat za
turistični razvoj planine in povezavo s turistično kmetijo lastniki nimajo niti interesa niti časa,
kajti imajo preveč dela in izgleda tudi zadovoljiv zaslužek s turistično kmetijo v dolini.
Možnosti za aktivnejši »pastirski turizem« pa imajo tudi vse ostale še delujoče jeloviške
planine, vendar tudi na njih zaenkrat očitno nimajo takšnih interesov.
Slika 8: Planina Tamar

Foto: Eržen, 2006.
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Karta 9: Karta planin
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3.2.2. GOZDARSTVO
Na Jelovici je med gospodarskimi panogami najpomembnejše gozdarstvo, saj je planota le z
manjšimi izjemami (planine, rovti, strma skalnata stopnja, barja) v celoti poraščena z
lesnoproizvodnim gozdom. Gozdni viri so bili za prebivalce pod Jelovico pomembni tudi v
zgodovini, zato smo tej panogi namenili nekoliko daljše poglavje, ki smo ga povzeli po
Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – Desni breg Save ter po
Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jelovica.

3.2.2.1.

Zgodovina gospodarjenja z gozdovi

Na gozdove Jelovice je skozi zgodovino najbolj vplivalo fužinarstvo in železarstvo, ki je bilo
razvito v krajih pod planoto (Kolnica, obe Lipnici, Kamna Gorica, Kropa, Železniki, Bohinj).
Fužinarstvo je dajalo delo rudarjem, oglarjem in drvarjem, prevoznikom lesa in železnih
izdelkov ter samim fužinarjem. Zakupniki so dovoljevali posek lesa in kuhanje oglja
predvsem fužinarjem oziroma rudarjem. V času največjega pritiska na gozdove je bilo na
Martinčku 500, na ostali Jelovici pa 1500 kopišč. Izsekavali so predvsem bukev, ki je dajala
kvalitetnejše oglje. V močno vrzelastih sestojih se je nato razširila paša domače živine,
mestoma je prišlo do krčenja za pašnike in rovte.
Pisni viri prvič omenjajo jeloviške gozdove v letu 1004 kot del briksenške škofijske posesti.
Za gozdove je dolgo veljalo, da so neizčrpen, a težko dostopen vir lesa in oglja. Zakupniki so
po vrsti prekomerno izkoriščali gozd, med različnimi interesi fužinarjev in prebivalcev je
prihajalo do vse hujših sporov.
Za gospodarjenje z jeloviškimi gozdovi je bil prvi odločilnejši avstrijski, Maksimiljanov
rudarski red iz leta 1517, ki je visoke gozdove in rudišča proglasil za državno posest. S tem so
fužinarji izgubili pravice iz preteklih obdobij, ko gozdovi še niso bili tako močno izkoriščani.
Leta 1603 je cesar Ferdinand III. prepovedal pašo v gozdovih. Sledil je gozdni red za
vojvodino Kranjsko iz leta 1771, ki je bil za tisti čas zgleden, vendar je bilo uresničevanje
odvisno od zakupnikov in moči oblasti v oddaljenem Bohinju.
V drugi polovici 18. stoletja so postali lastniki fužin in s tem tudi bohinjskih gozdov Ruardi in
Zoisi. Obe družini sta pustili viden pečat v razvoju železarstva, kulture in znanosti na
Slovenskem.
Leta 1803 blejsko posest z gozdovi podržavijo in dodelijo kameralnemu fondu. Zlata doba
fužinarstva je mimo in železarstvo zaide v težave.
Od leta 1833 do 1858 gozdovi spet pripadajo briksenški škofiji.
Tudi zemljiška odveza 1848 za gozdove ni bila ugodna, saj so bile sečnje spet prekomerne.
Po letu 1848 so v fužinarstvu zaradi zemljiške odveze nastopile težave. Odkup servitutnih
pravic je otežil preskrbo z ogljem (do konca 19. stoletja so železo pridobivali iz domače rude,
ki so jo topili z ogljem iz domačih gozdov).
Gozdovi so bili do 19. stoletja srenjski, grajski ali škofijski. Kmetje so sekali in krčili po
svojih potrebah. Fevdalci pa so gozdove izkoriščali ali dajali v najem rudarjem in oglarjem.
Srenjske gozdove so konec 19. stoletja razparcelirali in dali novim lastnikom. Škofijske
gozdove so pokupili veleposestniki in podjetniki. Prvotno so jih samo izkoriščali za potrebe
fužin, pozneje pa so jih tudi spreminjali v čiste smrekove monokulture.
Na koncu 19. stoletja je gorenjske fužine prevzela Kranjska industrijska družba, ki je delovala
do leta 1945. Tako je tudi takratni lastnik gozdov propadli fužinar V. Ruard gozdno posestvo
leta 1869 prodal Kranjski industrijski družbi. V času 1872–1895 je na 28.760 ha delovalo še
470 oglarij, na gozdovih pa je imelo servitutne pravice še 1500 upravičencev. Šele po urejanju
servitutnih pravic se je družba odločila načrtno urediti gozdove. Povečane cene lesa in
povpraševanje po iglavcih so zahtevali širše območje za izkoriščanje gozdov kot do takrat. L.
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Pantz je razvil žičnico za spravilo lesa – nihalko z dvema vozičkoma in eno nosilko. To je bil
takrat edini možni način spravila po strminah in brezpotju. 1876 je bila postavljena žičnica v
Podkorita in 1882 v Blatni graben. Z žičnicami so tako zajeli lesno maso na območju,
odkoder so dotlej vozili le oglje.
Konkurenca v železarstvu je bila prehuda, Kranjska industrijska družba je bila prisiljena
ustaviti fužine in posestvo po letu 1890 po 24 letih upravljanja prodati. Po šestletnih
pogajanjih je posestvo kupilo avstrijsko ministrstvo za kmetijstvo za Kranjski verski zaklad,
ki je bil v državni lasti s samostojnim, določenim namenom. Gozdovi so bili v njegovi lasti od
1895 do 1937. Le bivši montanski gozd Martinček je ostal v državni upravi v celoti. Od leta
1937 do 1945 je bila lastnik Ljubljanska nadškofija.
Klasično železarstvo je trajalo dobrih 500 let. Zadnji plavži so ugasnili na Gorenjskem v letih
1904-1906. Z uporabo premoga v železarstvu se je prekinila tradicionalna navezanost
železarjev na energijo iz gozda. Posledice v gozdovih pa so ostale v izkrčenih površinah,
izsekanih listavcih in nasploh opustošenih gozdovih.
V drugi polovici 19. stoletja je začel tudi pri nas prevladovati nemški vpliv s teorijo največjih
donosov z monokulturo smreke. Kolikor bukve niso uničili fužinarji, so jo načrtno preganjali
novi gospodarji. Tudi prvi načrtovalci so bili Nemci (H. Ullrich, E. Schollmayer).
Najbolj črno obdobje zatiranja bukve so bila 20. in 30. leta (1922–1935) prejšnjega stoletja.
Bukev so sekali praktično na golo, drva so izdelovali iz oblovine, iz vejevja pa še vedno oglje,
kajti tradicija oglarjenja je le počasi zamirala. Tak odnos se je nadaljeval do sredine 20.
stoletja. Bukev je tako v 80. letih izgubila 80 % svojega deleža.
Nemški sistem je torej favoriziral smreko, v začetku s sečnjo na golo, kasneje z vzgojo mladja
pod zastorom starega sestoja. Nenaraven sistem gospodarjenja in nenaravna mešanost
sestojev sta pogojevala pogoste katastrofe.
Po II. svetovni vojni postanejo gozdovi splošno ljudsko premoženje. Velike potrebe porušene
domovine so terjale velik davek tudi od jeloviških gozdov. Letne sečnje so se močno povečale
(enota Bohinjska Bistrica v letu 1948 66.000 m3 v primerjavi s prejšnjimi 20.000 m3).
Lastništvo na planoti se je spet spremenilo z denacionalizacijo, z vračanjem po vojni odvzetih
gozdov. Del gozdov je bil že vrnjen ljubljanski nadškofiji, za preostali del, razen 1365 ha
velikega gozdnega kompleksa Martinčka, ki je bil v preteklosti rudni rezervat oz. montanski
gozd (območje od Martinčka do Selške planine bo ostal v državni lasti) postopek vračanja še
poteka .

3.2.2.2.

Današnje gospodarjenje z gozdovi

Jelovica je v veliki meri poraščena s strnjenimi gozdovi. Drevesna sestava gozdov je zaradi
načina gospodarjenja v preteklosti (oglarjenje, golosečno gospodarjenje) spremenjena. Danes
v gozdovih prevladuje smreka, na obronkih planote, kjer prevladujejo zasebni gozdovi, pa so
se ohranili naravni jelovo-bukovi gozdovi. (Poljanec, 2006).
Le 10 % celotne površine obsegajo travniki in pašniki in kot je bilo že omenjeno na nekaterih
pašnikih še vedno pasejo živino. (Zavod…, 2006). Problem paše v gozdovih je bil tudi na
Jelovici pereč, vendar se v zadnjem času aktivno ureja (Poljanec, 2006). Paša v gozdovih je
po Zakonu o gozdovih prepovedana, vendar zaradi neurejenosti pašnikov živina ponekod še
vedno zahaja v gozd, kjer povzroča različne vrste poškodb. Gozdna paša po hranilni vrednosti
močno zaostaja za pašnikom, poškodbe na drevesih, mladju in na gozdnih tleh pa so za gozd
lahko usodne. Ograje (ograde, čredniki, električne ograje) zaradi bolj enakomerne
razporeditve ne pomenijo samo bolj kvalitetne paše, temveč tudi preprečujejo pašo v gozdu.
Pašnik nudi večjo raznolikost trav in okusov, gnoj ostaja na pašniku, živali pa so bolje
varovane pred velikimi zvermi. Ograjena in nadzirana paša je na vseh aktivnih planinah (na
Planini Klom, na Goški ravni, na Planini Tamar, Selški planini, Bitenjski planini), le iz
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Lipniške planine včasih živina zaide na Mošenjsko planino ali Rovtarico, včasih pa tudi na
barje Ledina, ki je zelo občutljiv sistem in se s pašo neizogibno uničuje. (GGN Železniki,
2004).
V obravnavanem prostoru je gozdarstvo v ospredju, saj v območju prevladujejo iglasti in
mešani gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno vlogo. (Marušič et al., 1998, str. 55).
Na planoti Jelovica je načrtno gospodarjenje z gozdovi prisotno že več kot sto let. Prvi načrti
za gospodarjenje z jelovškimi gozdovi so bili izdelani leta 1871 in 1899. Takratni načrti so
predvideli velikopovršinsko gospodarjenje po načelih nemške šole, ki temelji na teoriji
največjih donosov z monokulturo smreke. Takšen sistem gospodarjenja je bil v veljavi vse do
60-ih let preteklega stoletja, saj se je v tem času pričelo hitro uveljavljati sonaravno
gospodarjenje z gozdovi. Posledice velikopovršinskega gospodarjenja v preteklosti so vidne
še danes in se kažejo predvsem v povečanem obsegu naravnih motenj (zlasti vetrolomov).
(Poljanec, 2006).
Danes z gozdovi gospodarimo po načelih trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti.
Trajnostno, mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje pomeni upravljanje in rabo gozdov
na način in ob takšni intenzivnosti, ki ohranja njihovo biotsko raznovrstnost, proizvodno
sposobnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost ter njihov potencial, da sedaj in v prihodnosti
opravljajo pomembne ekološke, ekonomske in socialne funkcije na lokalni, nacionalni in
svetovni ravni, ne da bi raba in upravljanje škodovala drugim ekosistemom. Takšno
gospodarjenje z gozdovi je v stalni težnji po ravnovesju med človekovimi (družbenimi)
potrebami in naravnimi možnostmi, med ekonomiko in ekologijo, med družbenim razvojem
in naravo gozda ter med zasebnimi in javnimi interesi. Vzdrževanje teh razmerij je stalna
naloga gozdnega gospodarstva. Pri tem morajo gozdni ekosistemi funkcionirati stabilno, to
pomeni, da so v ravnovesju, ki je vzdrževano v gibanju, v razvoju. V interesu je pri čim boljši
izrabi naravnih sil in zmanjševanju proizvodnih stroškov doseči čim večjo stabilnost sistema,
saj s stabilnostjo lahko obdržimo določene kvalitete gozdnih ekosistemov in kvalitete v njih
potekajočih procesov. Rezultat takšnega stabilnega funkcioniranja gozdnih ekosistemov je
stalno doseganje gozdnogospodarskih ciljev in z njimi vsebin načela trajnosti.
Mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi mora tako zagotoviti stalno in optimalno
zadovoljevanje vseh materialnih in nematerialnih učinkov gozdov za sedanje in prihodnje
generacije. (Gašperšič, 1997).
Cilj sonaravnega gospodarjenja je današnje, večinoma spremenjeno stanje gozdov, to pomeni,
da je delež rastišču tujih ali redkeje prisotnih drevesnih vrst (v našem primeru smreke) večji
od 30 %, čim bolj približati naravnemu stanju. V sonaravnem gospodarjenju je obnova
sestojev predvsem naravna, le izjemoma se naravno mladje dopolnjuje s sadnjo (v glavnem po
ujmah). Z ustrezno dolžino pomladitvene dobe se lahko regulira mešanost drevesnih vrst, ki je
na določenem rastišču optimalna, je malopovršinsko zasnovana in ima razgibano vertikalno
zgradbo. Posebna skrb velja povečevanju deleža listavcev, macesna in jelke. Zdrave, stabilne
osebke in sestoje se zadržuje, da se omogoči naravna zasnova in zgradba mladovja ter se tako
prispeva k stabilizaciji sestojev.
Na Jelovici so bistveni odmiki od naravne mešanosti drevesnih vrst: previsok delež smreke,
delež jelke na njenih rastiščih zaostaja, za macesen je možna niša premalo izkoriščena,
premajhen delež bukve in hrasta, čeprav so rastišča za plemenite listavce bolj v fragmentih, so
preveč zapostavljeni. (GGN Radovljica, 2000).
Pri sonaravni rabi gozda je potrebno upoštevati cilje gospodarjenja z gozdovi, ki so:
- proizvodni (proizvodnja in prodaja dobrega tehničnega lesa, lov – divjad, drugi
gozdni proizvodi (stelja, gozdni sadeži, gobe, med));
- ekološki z varovalnimi učinki (varovalni gozdovi preprečujejo zemeljske in snežne
plazove, usade in valjenje kamenja), hidrološkimi učinki (gozdovi s hidrološko
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funkcijo ohranjajo čistost podtalnice, oziroma čistost vode, ki pronica v podzemni
svet, čistost tekočih voda, uravnavajo vodni odtok), klimatskimi učinki (gozd varuje
bivališča, rekreacijske objekte in kmetijske površine pred pozebo, izhlapevanjem in
škodljivim delovanjem vetra (vetrno erozijo), blaži temperaturne ekstreme, prispeva k
večji evaporaciji, k ohlajanju svojega okolja ter večji relativni zračni vlagi, izboljšuje
klimo naselij in negozdnega prostora, vpliva na kroženje zraka), higiensko
zdravstvenimi učinki in z biotopskimi učinki (ohranjati redke gozdne ekosisteme,
gozdove in druge manjše ekosisteme v gozdnem prostoru z nahajališči redkih ali
ogroženih rastlinskih vrst in gozdov ali drugih ekosistemov, ki so pomembni za
ohranitev redkih ali ogroženih živalskih vrst);
- socialni (oddih in rekreacija, spomeniško-varstvena funkcija, poučno-raziskovalna
funkcija, obrambna funkcija, estetska funkcija);
- ekonomski (dobiček, dohodek, delo oz. zaposlitev v gozdu, pokrivanje stroškov);
- varnostni cilji (gozd kot rezerva v primeru stiske (socialna varnost), gozd kot
prostorska rezerva, dedovanje). (GGN Jelovica, 2002; GGN Radovljica, 2000;
Gašperšič, 1997).
Gozdnogospodarski cilji so medsebojno povezani in soodvisni ter naj bi se hkratno in
harmonično uresničevali na isti gozdni površini. Včasih pride pri hkratnem uresničevanju
večih ciljev na isti gozdni površini do konfliktov. Takrat je potrebno določiti prioritetni red
med cilji, to je kateri so pomembnejši in kateri manj pomembni. Za določitev prioritet med
cilji pa je nujno poznati vrsto in stopnjo medsebojne odvisnosti med posameznimi cilji v
sistemu. Gospodarjenje s hkratnim uresničevanjem večih ciljev na isti gozdni površini
imenujemo večciljno oziroma mnogonamensko gospodarjenje. Prehod na ta način
gospodarjenja je povzročila ugotovitev, da so zelo pomembne, neobhodne in nezamenljive
tudi številne nelesne funkcije gozdov, ki jih je za kvalitetno življenje potrebno upoštevati na
vseh gozdnih površinah. (Gašperšič, 1997).
Pri sonaravnem in trajnem gozdarjenju lahko iz gozda vzamemo le toliko lesa, kolikor ga je
narava sposobna sama obnoviti, toliko da bi zadostili sedanjim potrebam, ne da bi s tem
ogrožali možnost prihodnjih generacij. Zato zaradi lažjega obnavljanja gozdov izvajamo
sečnje le na manjših površinah (malopovršinsko gospodarjenje, skupinsko in posamično
prebiranje …). S takimi malopovršinskimi sistemi ohranjamo naravno pestrost, bioekološka
stabilnost in gospodarsko prožnost. (GGN Radovljica, 2000).
Pomembna posledica vsega naštetega je tudi obseg gojitvenih del, ki je zaradi upoštevanja
naravnih negovalnih mehanizmov v primerjavi z velikopovršinskimi in golosečnimi sistemi
gospodarjenja bistveno manjši. To je dosegljivo le z znanjem o rastiščih, poznavanjem
razvoja sestojev in ob obvladovanju sodobnih sistemov gospodarjenja. Obvezno je podrobno
načrtovanje, izobraževanje in stalna kontrola del v gozdu. (GGN Radovljica, 2000).
Sonaravni model gospodarjenja ima v največji možni meri vključene samonegovalne
mehanizme. Z gospodarjenjem se poskuša spremenjene smrekove sestoje postopno približati
bolj naravni mešanosti. Takšen proces je zaradi dolgih obnovitvenih ciklov v gorskih
gozdovih počasen (140 do 170 let). Cilji glede mešanosti drevesnih vrst so izrazito
dolgoročne narave, vendar temeljnega strateškega pomena. (GGN Radovljica, 2000; Poljanec,
2006).
Varstvo gozdov temelji na vzdrževanju naravnih mehanizmov in ravnotežju med rastlinskim
in živalskim svetom. Predvideno je sanitarno ukrepanje po ujmah za zaščito pred boleznimi in
škodljivci ter zaščita sadnje pred divjadjo.
Sonaravno gospodarjenje sprejema le ekološko sprejemljivo gradnjo gozdnih prometnic in
uporabo obzirnih, humanih tehnologij dela. (GGN Radovljica, 2000).
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Po obliki lastništva na obravnavanem območju prevladujejo zasebni gozdovi (v GGE
Radovljica… 90 %), ostali pa so državni (v GGE Radovljica… 5,6 %), občinski gozdovi (v
GGE Radovljica… 0,6 %) in gozdovi drugih pravnih oseb (npr. v GGE Radovljica… 3,8 %).
Do denacionalizacije, ki v GGE Jelovica še ni zaključena (del gozdov je že vrnjen Ljubljanski
nadškofiji, za preostali del enote, razen Martinčka, postopek vračanja še poteka), je bila na
Jelovici večina gozdov v državni lasti, z vračilom dela gozdov ljubljanski nadškofiji, pa je le
ta postala največji zasebni lastnik gozdov na Jelovici (npr. v GGE Jelovica ima v lasti 98 %
zasebnih gozdov). Tudi po velikosti zasebne gozdne posesti je v GGE Jelovica v kategoriji
nad 100 ha edini lastnik Nadškofija Ljubljana. Po drugi strani ima velika večina zasebnih
lastnikov le do 1 ha veliko gozdno posest (v GGE Jelovica kar 87 % zasebnih lastnikov, v
GGE Radovljica… 48 % ). Na severnem delu Jelovice oz. v GGE Radovljica je več lastnikov,
ki imajo nekoliko večje gozdne posesti. Nekaj večjih lastnikov iz Dobrav, Rovt, Češnjice in
Kupljenika ima gozdno posest veliko čez 15 ha in redno strokovno opravljajo vsa potrebna
dela. (GGN Radovljica, 2000).
Z vidika gospodarjenja z gozdovi je racionalnejša večja gozdna posest, saj so ti lastniki od
gozda bolj odvisni in zato tudi poskrbijo, da so dela, predvidena z gozdnogospodarskim
načrtom tudi opravljena. Hkrati je površina posesti, s katero ti lastniki upravljajo, tako velika,
da del ne morejo opravljati sami, pač pa jih za njih izvršijo strokovno usposobljeni
gospodarski subjekti. (GGN Jelovica, 2002). Tako tudi z obsežnimi gozdovi ljubljanske
nadškofije na Jelovici upravlja Zavod za gozdove Slovenije (Poljanec, 2006).
Zaradi preteklega gospodarjenja so v gozdovih Jelovice še danes glavni problem
velikopovršinske monokulture smreke s plitvimi koreninami, v katerih so pogosti snegolomi
in vetrolomi z velikimi poškodbami gozdov in ogromnimi gospodarskimi škodami. Na lanski
(2006) predzadnji junijski dan je močan severozahodni veter povzročil enega največjih
vetrolomov v gozdovih Jelovice. Povsem je uničil 180 hektarjev gozda nad Ribčevo planino
do Ledin in povzročil za dobrih 500 milijonov tolarjev škode, veliki pa sta tudi ekološka
škoda in nevarnost erozije. Od leta 1900 je bilo na tem območju sicer 36 večjih vetrolomov,
tokratni je samo na blejski strani uničil približno 70.000 m3 lesa, kolikor bi ga pri normalnem
gospodarjenju v štirih letih posekali na celotni Jelovici ali povedano drugače, je uničil
desetkratno količino vseh predvidenih posekov. (Erjavec, 2006).
V sestojih čiste smreke, ki zgublja vitalnost, neprilagojenih na naravne razmere se z lahkoto
širi lubadar ter drugi škodljivci in bolezni (predvsem rjava in rdeča gniloba).
Zaradi premajhnega deleža listavcev in jelke so redka mladovja z dobro, rastišču prilagojeno
sestavo drevesnih vrst z vseh strani oblegana od divjadi. Obgrizanje in lupljenje predstavljata
resen problem pri vračanju jelke in listavcev v zasmrečene gozdove. Kljub bogati nasemenitvi
in vzniku pa višjo razvojno stopnjo doseže le majhen delež bukve in predvsem jelke. Skoraj ni
najti drevesa, ki ne bi bil poškodovan. (GGN Radovljica, 2002).
Danes v konceptu gospodarjenja torej prevladujeta dve težnji. Vzgojiti sonaravni, mešani
gozd, ki naj bi bil z močnejšim koreninskim sistemom in na splošno z mešanostjo, naravno
prilagojenostjo odpornejši na naravne nesreče, škodljivce in bolezni. Hkrati je namen vzgojiti
tudi dober tehnični les, ki se odlikuje po svoji izvrstni odpornosti in po pravem razmerju
branik, kajti dober tehnični les je najlažje vzgojiti v naravnem gozdu, saj so le na naravnem
rastišču najboljši pogoji za rast oz. ravno prav hitro rast in s tem za pravo razmerje branik.
Druga težnja pa je vzgojiti mnogonamenski gozd, ki na isti površini dosega čim več različnih
ciljev (proizvodne, ekološke, socialne) in omogoča kvalitetno življenje sedanjim in
prihodnjim rodovom.
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3.3.

LOVSTVO

Planota je lovski revir za razno divjad. Kot smo že omenjali v poglavju o živalstvu, na njej
žive lisice, zajci, srne, jeleni, kune, divji prašiči, divji petelini, medvedi, volkovi in gamsi.
Leta 1959 omenja Oblak celo vidro v Kroparici in potoku Lipnica, ki je danes ni več. Gamsi
se držijo bolj na skalovju in potujejo od Babjega zoba, nad Kolnico, Kroparsko goro in nad
Dražgoše ter nazaj proti bohinjski strani. Gamsi se drže tudi okoli Ratitovca in potujejo dalje
na zahod proti Možicu. Na Jelovici se pojavljajo celo volkovi in medvedi.
Divjad ima ravno v bližini Železnikov nekak prehod iz Trnovskega gozda čez Porezen v
Davčo, nato skozi Sorico na Jeloviško planoto in odtod med Sotesko in Bohinjsko Bistrico na
Pokljuko ter od tu naprej v Karavanke ali pa obratno. (Oblak, 1959, str. 16–17).
Najpomembnejšo lovno divjad predstavljajo jelenjad, gamsi in srnjad. Največ škode v
gozdovih povzroča jelenjad. (GGN Železniki, 2004).
Planota po lovski strani spada kar v osem lovskih družin: LD Jelovica (sedež v Ribnem), LD
Nomenj, LD Sorica, LD Železniki, LD Selca, LD Kropa, LD Jošt Kranj (območje južno od
Zidane skale) in LD Stara Fužina. Celotno lovišče imata v tej enoti le LD Jelovica in LD
Kropa, ostale lovske družine imajo svoja lovišča tudi izven planote.
Vsa lovišča lovskih družin spadajo v Gorenjsko lovskogojitveno območje. Lovskogojitvena
območja so prostorski okviri lovskogojitvenega načrtovanja, ki se izvaja vsako leto. Vsakih
10 let je treba izdelati tudi dolgoročne lovskogojitvene načrte območij. Letni lovskogojitveni
načrti območij so osnova za letne načrte gospodarjenja z divjadjo za posamezna lovišča.
Poleg tega pa lovske organizacije zaenkrat izdelujejo še petletne lovskogospodarske načrte
lovišč.
Za lovskogojitveno načrtovanje (letno in dolgoročno) je nosilec Zavod za gozdove, sodelujejo
pa lovske organizacije, kmetje, naravovarstveniki in drugi, ki imajo interes v določenem
prostoru. Vse analize, cilji in ukrepi v populacijah divjadi in njihovem življenjskem okolju so
navedeni v letnih lovskogojitvenih načrtih, ki jih lovske organizacije morajo izvesti. (GGN
Jelovica, 2002; GGN Radovljica, 2002).
Lovski gost oz. turist se mora za lov predhodno dogovoriti oz. najaviti Zvezi lovskih družin
Gorenjske, Stritarjeva 1, Kranj ali Lovski zvezi Slovenije, Župančičeva 9, Ljubljana. Lovski
gosti plačajo dnevno lovno pristojbino (za organizacijo in vodenje lova, uporabo lovnih
naprav v lovišču, pripravo trofej za transport, pri lovu na malo divjad tudi za uporabo enega
lovskega psa) in odstrelno takso za uplenjeno divjad. Lovski gost lahko po dogovoru odkupi
meso uplenjene divjadi (divjačino). (Vidic, 1994).
Po mnenju g. Resmana, lovca in gospodarja lovske koče na Martinčku, je lovski turizem na
Jelovici le redko prisoten in danes tudi nima dobrih možnosti za razvoj. Včasih, ko so bile
senožeti, pašniki in goloseki veliki po več hektarov, so bili za lovstvo veliko boljši pogoji.
Danes je divjadi sicer veliko, vendar je problem, da je planota zelo nepregledna, ker so se
goloseki, senožeti in planine zaradi drugačnega gozdarskega gospodarjenja in opuščanja
planinskih pašnikov in senožeti, zarasle. (Resman, S., 2006).

3.4.

NEKDANJE RUDARSTVO, FUŽINARSTVO IN OGLARSTVO

Rudarstvo, fužinarstvo in oglarstvo so bile še v 19. stoletju glavne gospodarske panoge naselij
pod Jelovico, bile pa so tudi glavni vzrok poselitve njenih vznožij. Te tri gospodarske panoge
so privabljale ogromno število ljudi. Za primerjavo jih je v Kamni Gorici pred 300 leti živelo
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približno 1000, danes, ko so te gospodarske panoge večinoma zamrle (obratuje le še Umetno
kovaštvo v Kropi, nekaj kovačev v Kropi, en v Kamni Gorici in en na Spodnji Lipnici), pa je
v Kamni Gorici le še okoli 550 prebivalcev (decembra 2005 549 prebivalcev (Statistični…,
2006)), večinoma zaposlenih izven vznožij Jelovice.

3.4.1. RUDARSTVO
Kot smo že omenjali, apniške kamnine na Jelovici vsebujejo v drobnih enotah, v majhnih
gmotah železovo rudo, največ v obliki bobovca. Za moderni rudarski obrat ni nikjer v
Julijskih Alpah dovolj železove rude, toda za stare oblike rudarskega pridobivanja je
zadoščala.
Kdaj so na Jelovico prišli prvi rudarji in talivci železa, lahko samo ugibamo. Za Bohinj
arheologi z gotovostjo pravijo, da so tam talili železo že tisoč let pred našim štetjem, v železni
dobi. Druga železarska središča iz teme davnine izstopijo dva tisoč let pozneje v ohranjenih
srednjeveških dokumentih, čeprav tudi tu ljudsko izročilo, imena krajev nad Železniki
(Železo, Na železu) in zlasti na dražgoškem delu Jelovice najdbe žlindre pričajo o železarski
dejavnosti neznanega davnega ljudstva. Rudnik Železniki je prvič omenjen v dokumentih v
letu 1348, železarstvo v Kamni Gorici v 15. stoletju, zanesljiva sled za železarstvo in
rudarstvo v Kropi pa so izkopane ruševine t.i. Slovenske peči iz 14. stoletja. Največ virov in
znanja o rudarjenju na Jelovici imamo od približno 15. stoletja pa do opustitve železarske
dejavnosti v teh krajih konec 19. stoletja. (Dolžan Eržen, 2003).
Po Šmitku so se na Jelovici, kot posledice rudarjenja, iz dobe fužinskega železarstva ohranile
številne rudne jame in rudarski rovi kot naravna in tehniška kulturna dediščina. Rudne jame
so naravne kraške jame v apnencu in dolomitu, napolnjene z naplavljeno ilovico in železovo
rudo, po obliki pretežno navpične ter globoke do 40 metrov. Rudarske rove pa so izkopali
rudarji vodoravno v pobočje pod rudnimi nahajališči v upanju, da bodo z rovom prišli do
neznanih bogatih zalog rude. (Šmitek, 2003).
Rudna nahajališča so bila torej povsod po Jelovici, kjer najdemo karbonatne kamnine.
Kamnogoričani in Lipničani so iskali železovo rudo v pobočjih nad svojimi vasmi, na
severovzhodnem pobočju pa tudi v osrednjem in zahodnem delu Jelovice, prebivalci Selške
doline v okolici Ratitovca, planine Klom in za grebeni Dražgoške, Lajške, Jamniške gore ter
Kroparji za grebeni Kroparske gore. O rudnih jamah na Jelovici ne vemo veliko, največ je
bilo raziskanega in napisanega zaradi interesov Kroparskega muzeja o tistih na vzhodni
Jelovici.
Dražgoška, Lajška in Jamniška gora glede rudarstva še niso načrtno raziskane in opisane. Kot
lokacije rudnih jam domačini omenjajo Cok, Rajh, Kevdrc, Dolgo njivo, Pstino, Rženico,
Novine in Kozlovino. Gozdarji, gozdni delavci in nekdanji pastirji bi mogli pokazati še veliko
rudnih jam in kraških brezen. Družbe domačih planincev so iskale sledove rudarjenja in
raziskale brezno Tavčar, jamo v Bodlajki ter nekaj brezen okoli Vodic in Mošenjske planine.
Posebno pozorni so bili na vodne luže pred vhodi v jame, kjer sloji ilovice kažejo na nekdanja
perišča rude. V Kroparski gori in bližnji okolici so začeli z raziskavo sledov rudarjenja po
ustanovitvi Kovaškega muzeja v Kropi. Tako sta leta 1955 Filip Legat in Janez Šmitek
raziskovala rudno območje zahodne Kroparske gore. Izmerila in skicirala sta tri rudarske rove
in nekaj rudnih jam. (Šmitek, 2003).
Naj jih za lažjo predstavo na tem mestu nekaj na kratko opišemo, saj v njih vidimo možnosti
razvoja turizma.
Rudarski rov pod Črnim vrhom je na nadmorski višini okoli 1200 m v pobočju severno od
kote 1307 in dolg 21 m. Rudar je sledil razpoko v skladih apnenca tako, da je na prvi polovici
gladka desna stena, na drugi polovici pa leva stena, sledov železove rude ni bilo nikjer. Kot
ostanek razstreljevanja so vidni sledovi svedra. Mogoče se na ta rov nanaša podatek, da sta
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Janez Jurij Toman in Ignac Kapus vložila v izkop rudarskega rova v Črnem vrhu 793
florintov.
Rudarski rov pod Streharjevo skalo. Streharjeva skala se imenuje razgledišče ob planinski
poti na Vodice, na odseku, ki ga domačini imenujejo »Osel strada« okoli 930 m visoko, blizu
kopišča, kjer je po prvi svetovni vojni kuhal kope stari Strehar. Ob stezi, ki vodi od Perčevega
laza mimo Mežnarjevega studenca, je ob razpoki v apnencu 18 m dolg rudarski rov, razširjen
z razstreljevanjem. Na sredi se proti površju navzgor vzpenja klinasta razpoka brez sledov
rude.
Rudarski rov pod Markovo potjo je še en primer neuspešnega poskusa priti do neznanih
rudnih bogastev pod Plankarijo. Nahaja se ob planinski poti na Vodice nad Farovškim lazom
na nadmorski višini okoli 800 m. Rov poteka vodoravno v smeri vzhod zahod, dolg je 64 m,
širok povprečno 1,30 m in visok okoli 2 m. Vodoravni vhod je zasut s skalnim usadom, z
manjšo delovno akcijo bi ga lahko odprli in omogočili ogled zanimivega primera rudarske
dediščine. Sedaj je rov težje dostopen po naravnem jašku, globokem 8 m, kakih 12 m za
zasutim vodoravnim vhodom. (Šmitek, 2003). Ta rudna jama je najprimernejša za povezavo s
Kroparskim muzejem, saj je relativno lahko dostopna, zanimiva in le okoli 20 minut
pešačenja oddaljena od Krope. (Eržen, 2007).
Ves zahodni rob Kroparske gore je močno razkopan z rudnimi jamami. Ob koncu izkopavanja
so jame zaradi varnosti zakrili z debli in zasuli. Lep primerek ohranjene rudne jame je jama
nad Perčevim lazom 925 m visoko, vendar je ogled zelo nevaren zaradi slabo zavarovanih
skladov zloženega kamenja v stranskih razpokah jaškov. Jama je precej razčlenjena, glavni
kamin je dostopen skozi dva vhoda, v globino vodita dva jaška, zahodni jašek se na dnu
odpira v manjši spodnji kamin. Globoka je okoli 40 m, na dnu obeh jaškov, kjer danes lahko
najdemo še nekaj bobobvca, so našli ostanke dvigalnega vitla in sledi ognjišča s ponvico za
topljenje zabele.
Na istem grebenu, samo 20 m proti Vodicam, je manjša rudna jama, globoka 13 m, po obliki
značilen kraški jašek z gladkimi zasiganimi stenami. Ker je vhod zelo ozek, ga ni bilo treba
zakrivati, na dnu je razčlenjen v ozke razpoke.
Jelovica skriva še mnoge rudne jame opazne po okroglih ogradah iz zloženega kamenja, ki so
ga dvignili iz njih. (Šmitek, 2003).
Rudarji so si ob rudnih jamah postavljali preprosta bivališča. V postavitvi rekonstrukcije
rudarskega bivališča in opreme vidimo možnosti za razvoj turizma, zato bomo bivališče na
tem mestu na kratko opisali, o rudarskem orodju, razsvetljavi, prehrani, obleki, transportu
rude in še o marsičem v zvezi z rudarjenjem na Jelovici, pa si lahko preberemo v člankih
Jožeta Gašperšiča in v Vigenjcu, Glasilu Kovaškega muzeja v Kropi iz leta 2003.
Po Dolžan Erženovi so bile rudarske bajte podobne preprostim oglarskim bivališčem ob
kopah, le da je na njih ali blizu jame morala biti tabla s številko rudoslednega dovoljenja.
Oglarske bajte so z dovoljenjem lastnika morda uporabljali tudi rudarji. Rudarske bajte so bile
nizke in so imele v preprosti notranjščini ognjišče in pograd. Prav nič udobja ni bilo v njih, le
nekaj posode za prinašanje vode in za kuhanje. V njih so živeli med tednom, v sobotah
popoldne so šli v dolino med ljudi in nabavljati živila za naslednji teden, v nedeljah so šli k
maši, si privoščili nekaj oddiha v ljubi jim družbi sorodnikov in prijateljev in bili zvečer že na
svojem mestu ob jami. (Dolžan Eržen, 2003).
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Slika 9: Rudar na Jelovici

Vir: Dolžan Eržen, 2003.

3.4.2. FUŽINARSTVO OZ. ŽELEZARSTVO
Kot smo že omenjali so se zametki fužinarstva pod Jelovico pojavili že v 12. in 13. stoletju.
Do 14. stoletja je bilo na Jelovici prisotno gozdno železarstvo. Rudarji so postavljali v bližino
rudnih nahajališč primitivne plavže oz. talilne peči, majhne, večkrat priložnostne, iz kamnov
zložene in z ilovico zamazane vetrne peči. Bobovec so s pomočjo velike količine lesa
pretopili v volka, se znebili žlindre ter si tako napravili lažji tovor za v dolino. Sprva so rudo
in oglje nasuli v jamo in vanjo z mehovi na nožni ali ročni pogon vpihovali zrak (kisik).
Kmalu so ugotovili, da lahko peči za taljenje železove rude postavijo na pobočje hriba, kjer
piha vzgonski veter, ki je delno nadomestil vpihovanje zraka z mehovi. Tako so od 10. do 13.
stoletja delovale vetrne peči na naravni podpih in z vpihovanjem zraka skozi lončene šobe.
Ko so želeli staliti večjo količino železove rude, so peč povišali, jo obzidali, po končanem
taljenju odprli (podrli eno stranico peči) ter izvlekli volka.
V 14. stoletju je prišlo do prehoda od gozdnega na dolinsko železarstvo, ko so talilne peči
preselili od rudnih nahajališč k potokom, iz Jelovice v doline pod njo. Takim pečem so pravili
peči na volka ali kmečke peči, njihove mehove za dovod zraka so poganjala vodna kolesa.
(Šmitek, 2003; Lačen Benedičič, 2003).
Kmalu so začele nastajati tudi prve večje fužine.
Nadaljnja predelava železove rude je potekala v kovačnicah, žebljarnah in v raznovrstnih
fužinah. Predelovalnice železove rude so bile v vznožju Jelovice, v Bohinjski Bistrici in
okolici, zelo močne pa na vzhodnem vznožju Jelovice, na Lipnici, v Kolnici, Kamni Gorici, v
Kropi ter na južnem vznožju, posebno v Železnikih. V času razcveta, v 16 stoletju, je bilo pri
eni fužini zaposlenih okoli 220 delavcev, proti koncu 18. stoletja je delalo pri treh fužinah v
Kropi in Kamni Gorici čez 700 delavcev (rudarjev, oglarjev in žebljarjev) pri Zoisovi fužini v
Bohinjski Bistrici pa je bilo leta 1787 na spisku 86 rudarjev in 99 oglarjev. (Šmitek, 2003).
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Slika 10: Vetrna peč

Vir: Gašperšič, 1962.

3.4.3. OGLARSTVO
Z rudarstvom, fužinarstvom in žebljarstvom je bilo povezano tudi oglarstvo, ki je iz obširnih
gozdov Jelovice pridobivalo velike množine oglja potrebnega za fužinarske obrate. V
največjem razcvetu fužinarstva je po gozdovih Jelovice žgalo oglje okrog 300 oglarjev (Izletn.
karta…, 2006).
Zelo veliko ljudi je bilo zaposlenih tudi pri prenašanju rude od rudarskih območij do fužin in
pri odnašanju in odvažanju oz. tovorjenju fužinarskih izdelkov.
Z izčrpanjem jeloviških rudnih nahajališč, razvojem industrije, novih tehnologij in z
odpiranjem velikih, sodobnih železarn (prva na Prevaljah leta 1835) je postalo fužinarstvo
pod Jelovico nekonkurenčno. S prenehanjem kopanja železove rude se je konec 19. stoletja
nehalo tudi fužinarstvo. Zadnje fužinarske delavnice so ugasnile v Bohinjski Bistrici leta
1890, plavž je v Kolnici ugasnil v 18. stol, v Kamni Gorici 1875, v Kropi 1880, v Železnikih
so fužine nadomestili z žagami 1909. (Kunej, 1999; Slovenija…, 1996, Eržen, 2007). Po
propadu rudarstva, fužinarstva, oglarstva, prevozništva in tovorništva se je nekaj prebivalcev
zaposlilo v modernejših industrijskih obratih v Kropi, na Jesenicah in Javorniku, nekaj se jih
je odselilo, nekateri pa so se lotili kmetijstva. (Gartner Lenac, 1995; Melik, 1950; Šmitek,
2003).
V preteklosti so bili ljudje gospodarsko močno navezani na Jelovico in njene vire, rudne in
vodne, tudi večino prebivalcev, živečih pod Jelovico se je preživljalo z ukvarjanjem z
rudarstvom, fužinarstvom in oglarstvom. Danes je na Jelovici glavna gospodarska panoga
gozdarstvo, v gramoznicah izkoriščajo zaloge proda. Tako je Jelovica vir preživljanja
zaposlenim v gozdarstvu, oskrbnikom Partizanskega doma na Vodiški planini, Planinskega
doma na Goški ravni ter oskrbnikom Lovske koče na Taležu, dodatni, sezonski vir zaslužka,
pa redkim pastirjem na še delujočih planinah. Večini, pod Jelovico živečim prebivalcem je
Jelovica rekreacijsko, meditacijsko, sprostitveno območje, območje gobarjenja in preživljanja
prostega časa (predvsem vikendašem).
V zgoraj opisani, preteklih gospodarskih dejavnostih vidimo ogromen potencial za razvoj
turizma. Menimo, da bi s postavitvijo kope, rekonstrukcijami vetrne peči, »jamne« oz.
rudarske bajte in oglarskega bivališča ter poleg vsega še ogleda rudarske jame in rova na
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Jelovico pritegnili veliko število obiskovalcev. Najzanimivejše bi bilo omenjene rekonstrukcije
postaviti v bližino rudne jame ali rova, ki bi si ga bilo mogoče tudi ogledati, vendar bi jih bilo
zaradi varnosti (pred krajo, uničenjem), oddaljenosti od rudnih jam in posegov v okolje
najprimerneje postaviti v okolico Vodiške planine. Rekonstrukcije bi bilo najbolje pokriti s
streho in ograditi. Ogled rekonstrukcij bi bil možen kot samostojen ogled, jih vključiti v voden
izlet po Jelovici ali pa kot dopolnilo k ogledu Kroparskega muzeja.

3.5.

INFRASTRUKTURA

V preteklosti je bila Jelovica prometno zelo pomembna. Preko planote so vodile najkrajše,
najpomembnejše in najvarnejše trgovske ter transportne oz. tovorniške poti med Brežami
(Friesach), Gospo Sveto (Maria Saal) in Oglejem (Aquileia) ter Trstom, poti, ki so preko
našega ozemlja, preko Ljubelja in Prevala, čez Jelovico proti Bači in naprej proti morju
povezovale Koroško in Goriško. Primorje je bilo celo zgodovino območje menjave dobrin ali
pa trgovanja. Proti morju so tovorili železo, železarske izdelke, kmečke pridelke in izdelke,
nazaj pa predvsem sol in vino, saj so kmetje svoji gosposki morali oddajati dajatve tako v
denarju kot tudi v pridelkih in v soli.
Čez Jelovico je vodilo pet pomembnih tovorniških poti.
Prva pot je del poti Radovljica – Kamna Gorica – Kropa – Jamnik – Železniki – Sorica –
Petrovo Brdo – Bača – Most na Soči (nekoč imenovan Sveta Lucija) – ob Soči do Gorice –
Oglej, ki so jo uporabljali predvsem Kamnogoričani in Kroparji pa tudi Radovljičani.
Druga pot oz. Jelovška pot je del poti Radovljica – Zavrtec – Goška ravan – Sv. Janez –
Selška planina – Ribčeva planina – Požlek – Danjarska planina – Sorica (tu se združi s prvo
varianto). Za radovljiški konec od Brezij, Mošenj do Lesc je bila ta pot do Bače za približno 2
uri krajša in udobnejša, brez vmesnega spuščanja na raven Save v Bohinju, kot preko Bleda,
Zajame, Gorjuš, Koprivnika in Bohinjske Bistrice.
Tretja pot je del poti Bled – Ribno – Ribenska - Selška planina (kjer se združi z drugo
varianto).
Četrta pot je del poti Bled (Želeče) – Selo (Mlino) – Tolsti vrh – Selška planina (kjer se
združi z drugo varianto).
Peta pot je del poti Bled (Želeče) – Selo (Mlino) preko Kupljenika – desni breg Save
Bohinjke do Soteske in ob Blatnici navzgor do Selške planine ali ob Savi naprej do Podkorit –
Bitenjska planina – Ribčeva planina (kjer se združi s prvo varianto) ali od Podkorit ob Savi
naprej do Plavžarice in navzgor v Lome in naprej na Baško sedlo – ali naprej v Bohinjsko
Bistrico, kjer se združi s četrto varianto. Ta pot je imenovana pot Sv. Heme in vodi mimo
vseh krajev, kjer je bilo na desnem bregu razvito železarstvo. Njeni ostanki so še danes vidni
v Soteski v Mošenacu.
Radovljiška pot v Bohinj se je »Pod Ličebom« odcepila od Jelovške poti navzdol čez Konfin
nad Bitenjsko planino na planino Vresje, v Lom in naprej preko Nemškega Rovta v Bistrico
od tu pa ali do Sv. Janeza (kjer se je začela Ortenburška posest) v Staro Fužino, ali pa preko
Senožetij v Studor. Na Vresju se je odcepila tudi pot, ki je preko Strm, Ravharskih rovt
(Raven) in Žlana peljala k Sv. Janezu. Ta pot je povezovala radovljiško posest (ortenburško
enklavo) v Bohinju (Stara Fužina, Studor) z matično posestjo v Lipnici (Spodnji urad na
Wallenbergu) oz. v Radovljici. Pot je bila posebno pomembna pred izdelavo Šteng, saj je za
dve uri hoda krajša kot preko Bleda in Zajame, saj poteka iz Radovljice skoraj naravnost in je
tudi krajša od poti po desnem bregu Save čez Kupljenik.
Te posamezne trase so se uporabljale tudi za lokalne namene. Večina rudarskih poti, ki so
prepredale Jelovico in so se uporabljale za prenašanje in prevažanje oglja in rude ter kmečke
poti za prevažanje lesa, sena itd. so potekale vsaj deloma po takih trasah. (Jarc, 1999).
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Pot z Bleda v Bohinj preko Zajame poteka večinoma po prisojni strani in je tako omogočala
potovanje tudi pozimi, pot iz Radovljice proti Selški planini oz. pot preko Jelovice, pa ni bila
tako ugodna, saj poteka večinoma po osojni strani, vendar ni nevarna, saj ni nikjer prepadna,
dviguje se zlagoma in spušča tudi neprimerno bolj zlagoma kot pa preko Vrha Bače. Pot
preko Jelovice je bila primerna predvsem za potovanje z živino, saj ni bilo nevarnih mest, kjer
bi se lahko poškodovala. Ta pot je bila že tako ali tako uporabljena za gonjenje živine na
planinsko pašo. Napajališč ob poti sicer ni na pretek, vendar so približno na vsaki dve uri
hoda (Goška ravan, Za breznom, Selška planina, Rovtarica, Ribčeva planina, Sorica).
Poti so potekale iz vseh strani predvsem proti Selški planini in Rovtarici, kjer je bilo glavno
križišče večine poti na Jelovici.
Poti so se razvijale počasi in stalno prilagajale trenutnim potrebam. Na Jelovici in drugod po
Selški dolini so pridobivali rudo in železo že pred rimsko dobo in najverjetneje je bil takrat
Požlek glavni prehod na Jelovico. Jelovica je bila sezonsko naseljena vse tja do Gradišča pri
Vodicah, Kališnika nad Dražgošami itd. Obstajale so povezave navzdol proti Baški grapi na
stičišče s potjo, ki je prišla iz Bohinja preko vrha Bače.
Povezava proti Radovljici dobi svoj pomen takrat, ko je bil odprt prehod proti Ljubelju.
Takrat postane povezava Ljubelj – Preval – Begunje – Radovljica – Plazgejov Rovt – Selška
planina – Petrovo brdo … najbližja pot med Gospo Sveto in Oglejem. Pravi pomen po dobi ta
povezava v drugi polovici 1. stoletja in v 2. stoletju, ko se razživi transport železa iz Norika v
Oglej. Ta tovorniška pot je bila primerna predvsem za poletne mesece zaradi hladne, osojne
strani, primerne trase, kratke razdalje, majhnih naklonov, konkurenčne višine sedel.
Najverjetneje je ta pot nastala potem, ko so se poletni obiskovalci Jelovice, ki so prihajali iz
Sv. Lucije nabirat rudo na Jelovico, spustili v dolino v smer proti Ljubelju.
Vse tja do 14. stoletja so krojili usodo poti predvsem interesi neposredno prizadetih ljudi.
Rimska država je posegala vmes samo tam, kjer so bili tudi njeni interesi. Za noriško železo
oz. jeklo je bila še kako zainteresirana. Oblasti so uporabljale in skrbele za pot čez Jelovico na
Primorsko dokler ni bila 1554 vsekana pot skozi Štenge (skozi Sotesko), saj s tem postane pot
čez Jelovico nekonkurenčna. Sel na konju je potreboval iz Radovljice v Bačo skozi Štenge 2
uri manj kot pa preko Jelovice, tovorni konji so potrebovali kakih pol ure več, vendar ob
manjšem trudu. Za tovorne konje sta si bili poti poleti precej enakovredni, pozimi pa je bila
pot čez Jelovico primernejša in precej varnejša od poti skozi Sotesko.
Nato so se spremenili interesi oblasti. Pot preko vrha Bače so vzdrževali Bohinjci, ki jim v
zameno za vzdrževanje ni bilo potrebno plačevati mitnine v Bači. Jelovške poti pa ni nihče
vzdrževal, saj po izumrtju Ortenburžanov in njihovih naslednikov Celjskih za to ni bilo več
specifičnega interesa, ki bi podpiral vzdrževanje te poti. Zato so jo uporabljali predvsem
kmetje za vse svoje dejavnosti in potrebe (redno tovorjenje svojih pridelkov in izdelkov na
Primorsko in nazaj predvsem soli in vina), predvsem pa za gnanje živine na Radovljiško
planino, kjer se je živina nekaj časa pasla, da je pridobila na teži, potem pa so jo preko Selške
planine odgnali proti Bači. Za kmečke dejavnosti je bil aktiviran vsaj del te poti že konec 1.
tisočletja, ko so bile na vrhu Jelovice uporabljene Mošenjska, Lipniška in Radovljiška
planina. Namenjena je bila tudi hitrim prehodom, slom na konjih ali peš. Ker je gosposka to
pot opustila, je postala ena izmed glavnih poti za tihotapljenje, ki je bilo v srednjem veku zelo
razvito.
Tovorniška pot z Ljubelja – Sv. Ana – Lajb – Preval – Begunje – Radovljica – Sv. Janez –
Selška planina – Ribčeva planina – Požlek – Rotek – Petrovo Brdo – Bača je dolga 53,5 km,
sedanja avtomobilska cesta Ljubelj – Tržič – Begunje – Lesce – Bled – Bohinjska Bistrica –
Soriška planina – Rotek – Petrovo Brdo – Bača pa 80 km. (Jarc, 1999).
Nekatere poti so bile prilagojene sodobnim prometnim sredstvom in zato nekoliko drugače
speljane, nekatere pa so zamrle.
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Danes je Jelovica dostopna sodobnim prometnim sredstvom iz štirih dolin. Iz Doline Save
Bohinjke, iz Lipniške, iz Selške doline, preko Petrovega brda in Soriške planine pa tudi iz
doline reke Bače. Ceste, ki vodijo na Jelovico, imajo tako izhodišča v Nemškem Rovtu, na
Spodnji Lipnici, v Dražgošah, v Spodnji Sorici ter na Petrovem brdu. Cesta iz Nemškega
Rovta je asfaltirana do Bitenjske planine, iz Spodnje Lipnice do Kolnice, cesta iz Dražgoš pa
do zadnje Dražgoške hiše. Od navedenih krajev naprej so vse ceste na Jelovici makadamske
oziroma neasfaltirane.
Nekatere poti po Jelovici so imele že v preteklosti zelo velik pomen in so ga obdržale do
danes. Preko Jelovice vodita zelo pomembni, najkrajši in najhitrejši cestni povezavi med
Bohinjem (Bohinjsko Bistrico) in Selško dolino (Dražgošami) ter po obronkih planote preko
Soriške planine in Petrovega brda med Bohinjem (Bohinjsko Bistrico) in Posočjem
(Podbrdom oz. Tolminom). Nekoliko manj pomembna, manj prometna, daljša in slabše
urejena cestna povezava kot po dolinah pa preko Jelovice vodi iz Spodnje Lipnice v
Bohinjsko Bistrico in v Dražgoše ter obratno.
Planota je kot labirint prepredena z makadamskimi, gozdnimi cestami, kolovozi, z vlakami in
stezami, poleg tega so le na redkokaterem križišču smerokazi, tako da je včasih tudi s
kompasom in karto v merilu 1 : 25.000 težko doseči cilj. Nekaterim obiskovalcem Jelovica ni
preveč priljubljena ravno zaradi tako težavne orientacije in slabe označenosti poti, drugim pa
je ravno to težavno orientiranje, uporabljanje kompasa in kart izziv.
Pozimi so ceste redno splužene od Spodnje Lipnice do Vodiške planine in od Nemškega
Rovta do odcepa proti Bitenjski planini, ostale pa le po potrebi gozdarjev ali ostalih
posameznikov (kmetov, vikendašev).
Razvoj turizma je zelo odvisen tudi od urejenosti cestišč. Na tem mestu bi Jelovico lahko
primerjali s Pokljuko, ki je po našem mnenju tudi zaradi lažjega dostopa (asfaltirana cesta
vodi iz Gorij čez osrčje planote do Rudnega polja ter od Bohinjske Češnjice do zadnje hiše v
Gorjušah) doživela veliko bujnejši razcvet turizma (smučišča, urejene tekaške poti,
planinarjenje) kot sorodna planota Jelovica. Tu bi se bilo potrebno vprašati, kakšne vrste
turizma želimo razvijati na Jelovici. Če želimo razviti turizem, kakršen je na Pokljuki, potem
bi morali urediti cestne povezave in označiti križišča, če pa želimo razvijati mehkejši,
vodniško vodeni turizem, pa so ravno te pomanjkljivosti prednost pri razvoju te panoge
turizma.
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Karta 10: Cestni dostopi na planoto
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4.

TURIZEM NA JELOVICI

Turizem je ena izmed gospodarskih panog, ki je v stalnem razvoju in rasti. Za države in
lokalne skupnosti je zanimiva, ker omogoča razvoj številnih drugih gospodarskih in
negospodarskih vej gospodarstva. Turizem nudi možnosti zaposlitve in tako zmanjšuje
brezposelnost ter omogoča boljši življenjski standard, povečuje družbeno blaginjo, pospešuje
regionalni razvoj, zadovoljuje pa tudi številne telesne, duševne in kulturne potrebe ljudi.
Poleg obnavljanja telesnih in duševnih moči se lahko ljudje ob doživljanju različnih naravnih
in kulturnih vrednot med turističnim izletom napajajo tudi z duhovno kulturo.
Dejavnosti turizma pa lahko prinašajo poleg vseh naštetih pozitivnih učinkov tudi negativne.
Množičnost turizma vnaša vedno več sprememb v pokrajino in povzroča neposredne in
posredne učinke na okolje. Na okolje lahko vpliva različno. Na eni strani je zaradi turizma
olajšano varovanje in izboljšanje okolja, saj je naravna in prijazna kulturna pokrajina podlaga
za različne zvrsti turizma, na drugi strani pa se v primeru nenačrtnega ali slabo načrtovanega
uvajanja turizma lahko pojavijo tudi škodljivi učinki na naravo.
Jelovica je kot ohranjeno naravno, mirno, gozdnato območje, območje številnih naravnih
lepot in čistega zraka priljubljeno območje rekreacije za bližnje in nekoliko bolj oddaljene
obiskovalce. Ocenjujemo, da obisk obravnavanega območja, razen v času rasti gob, ni
pretiran, vendar narašča, predvsem na račun gorskih kolesarjev.
V poglavju o turizmu smo prikazali turistično ponudbo na obravnavanem območju. Popisali
smo naravne in kulturne znamenitosti, nanizali različne možnosti rekreacije (pohodništvo,
kolesarstvo, tek na smučeh, sankanje, turno smučanje, jadralno padalstvo), popisali razgledne
točke, tradicionalne prireditve in turistične ponudnike.

4.1.

ANALIZA TURISTIČNE PONUDBE

4.1.1. NARAVNE VREDNOTE
V nadaljevanju bomo predstavili naravne vrednote na Jelovici, določene v Pravilniku o
določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04 in 70/06), ki smo jih povzeli
po Interaktivnem naravovarstvenem atlasu Agencije republike Slovenije za okolje, in sicer
varianto geoinformacijskega sloja za javno uporabo izdelano v skladu s 7. odstavkom 4. člena
navedenega Pravilnika.
Naravne vrednote na Jelovici so geološki pojavi, površinski in podzemski kraški pojavi,
podzemske jame, korita ter drugi geomorfološki pojavi, izviri, slapovi, barja, potoki,
rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi,
krajina in oblikovana narava.
V skladu z Uredbo o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03) so naravne
vrednote razvrščene na naravne vrednote državnega in lokalnega pomena. Poleg tega je vsaki
naravni vrednoti glede na lastnosti, ki jo opredeljujejo, oziroma glede na značilnosti naravnih
oblik in pojavov, določena ena ali več zvrsti. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot uvaja
naslednje zvrsti: površinska geomorfološka naravna vrednota, podzemeljska geomorfološka
naravna vrednota, geološka naravna vrednota, hidrološka naravna vrednota, botanična
naravna vrednota, zoološka naravna vrednota, ekosistemska naravna vrednota, drevesna
naravna vrednota, oblikovana naravna vrednota in krajinska vrednota.
Zaradi specifičnosti varstva naravnih vrednot – podzemnih jam so te podane v posebnem
točkovnem sloju. Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 02/04) določa, da je
podzemna jama na naravni način nastali prostor v kamnini, ki je v zunanji prostor zaključen z
navpično projekcijo roba pokritega dela jame, ali brezno z vhodno depresijo od tam, kjer
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naklon pobočja preseže 30 stopinj in katerega prehodni del je daljši ali globlji od 10 m, ne
glede na to, ali je vhod naraven ali je plod človekovega dela. Jame so votline, razpoke, brezna
in podzemni rovi in so lahko suhe ali stalno ali občasno, deloma ali v celoti zalite z vodo.
Zaradi morfoloških, hidroloških, favnističnih ali drugih posebnosti se lahko za jamo določi
tudi prostor, ki je krajši od 10 m. Ker so jame po definiciji podzemeljski objekti, so
prostorsko prikazane kot točke vhoda v jamo.
Strokovne podlage za pripravo Pravilnika je pripravila Agencija RS za okolje v sodelovanju z
osrednjo enoto Zavoda RS za varstvo narave ter z območno enoto Zavoda RS za varstvo
narave Kranj. Osnovne podatke o kraških jamah na ozemlju Republike Slovenije je v okviru
javnega pooblastila iz 9. člena Zakona o varstvu podzemnih jam zbral, strokovno preveril in
posredoval Inštitut za raziskovanja krasa Znanstvenoraziskovalega centra Slovenske
akademije znanosti in umetnosti.
Agencija RS za okolje uvršča med naravne vrednote državnega pomena celotno območje
visoke kraške planote Jelovice z značilnimi kraškimi pojavi, ki je zavarovano predvsem za
ohranjanje naravnega stanja. Med naravne vrednote državnega pomena pa uvršča tudi
posamezne naravne pojave na planoti:
• Babji zob
Babji zob je piramidast kamniti stolp v obliki ošiljenega zoba na skrajnem severozahodnem
koncu Jelovice, sredi 300 m visoke stene, južno od Bohinjske Bele. S pobočne smeri meri 30
m, druga stran je visoka 150 m. Izhodišče za na Babji zob je v vasi Kupljenik, vzhodno od
ceste Bled–Bohinjska Bistrica. (Vidic et al., 1994, str. 87). (Površinska geomorfološka
naravna vrednota).
Slika 11: Babji zob

Vir: Slovenija…, 1996.
• Babji zob – stene
Stene severozahodnega roba Jelovice pri Babjem zobu (Površinska geomorfološka naravna
vrednota).
• Vodiška planina – lipa
Preko 500 let stara lipa stoji tik ob domu na Vodiški planini. Pod njeno krošnjo so se nekdaj
na posvetih zbirali lastniki planin in fužinarji ter se dogovarjali o izrabi gozdov. (Stušek,
2006) (Drevesna naravna vrednota).
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Slika 12: Lipa na Vodiški planini

Foto: Eržen, 2006.
• Za blatom
Visoko barje na Jelovici. Barje je podrobno opisano v poglavju o hidrogeografskih
značilnostih. (Hidrološka, geološka, botanična, zoološka naravna vrednota).
Leta 1999 je dobilo na podlagi Uradnega glasila občine Bohinj, št.1999/5 status naravnega
rezervata (GGN Jelovica, 2002).
• Ledine na Jelovici
Je nizko barje, le na severnem obrobju, kjer je teren rahlo dvignjen, kjer bila površina vedno
nad vodostajem jezera, sta razvita prehodno in visoko barje (hidrološka, geološka, botanična,
zoološka naravna vrednota). Na podlagi Odloka o razglasitvi barja Ledina na Jelovici (Ur.
vestnik Gorenjske, št. 15/99) je bilo barje z okolico razglašeno za naravni rezervat (Škrlep,
2000). Barje je podrobno opisano v poglavju o hidrogeografskih značilnostih.
• Bičkova skala oz. Jelenca
Skalni samotar nad Dražgošami. Iz apnenčevega roba Dražgoške gore moli kot obilen skalni
pomol in kaže, da so jo zemeljske sile odrinile proti dolini na mehkejšo drobo in skrilavec.
Njena južna stena pove tudi značaj kamnine, in sicer je sestavljena iz neskladovitega
masivnega grebenskega apnenca, ki je nastal iz neštetih ostankov morskih gob in apnenčevih
alg ter koral, ki pa so v manjšini. Nekdanje luknje v grebenu so zapolnile zanimive kalcitne
skorje z značilno strukturo in taki polirani kosi so prav čeden okras. Približno po sredini tega
velikega kamnitega bloka se vleče prelomna ploskev in ga deli na dvoje. Ob tej drsni ploskvi
se kdaj utegne odtrgati še kak večji del, manjši kosi pa posebno v zgodnji spomladi zaradi
zmrzovanja vode po razpokah odletavajo in se nabirajo pod skalo. (Bole, 1982). (Površinska
geomorfološka naravna vrednota).
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Slika 13: Bičkova skala

Vir: Dražgoše, 1982.
• Vse jame in brezna na Jelovici
Med naravne vrednote državnega pomena so uvrščene vse znane jame in brezna na Jelovici.
Na kratko bomo opisali le nekaj najpomembnejših oz. najzanimivejših:
- Jama pod Babjim zobom
Približno 300 m dolgo jamo krasijo lepe kapniške tvorbe. Posebnost so polžasto zaviti kapniki
– t. i. helektiti in veliki kalcitni kristali – t.i. skalenoedri, po katerih je jama najbolj znana in ki
so redkost v Sloveniji. Tu je tudi najdišče dvojnonoge (Mecogonopodium bohiniense
bohiniense). Je edina »klasično turistična« jama na Jelovici. Tradicijo vodenih turističnih
ogledov iz 19. st. (v jami so bile že 1861 nadelane turistične poti) od 70. let naprej nadaljuje
Društvo za raziskovanje jam Bled, ki je jamo zaščitilo in uredilo poti in električno
razsvetljavo v jami.
Jama leži na nadmorski višini 1008 m, pod navpično steno, južno od Babjega zoba in do
njenega vhoda je potrebno premagati 350 m višinske razlike po gozdni poti (približno 45 min
hoje). V jami je stalna temperatura 8 ˚C. Za obisk jame priporočajo planinsko obutev, toplo
obleko, rezervno majico, tekočino in malico.
Jamo priporočajo vsem, ki radi hodijo v naravo in uživajo v njeni lepoti.
Organizirani ogledi so možni junija, julija in avgusta – vsako nedeljo ob 10.00, 12.00 in
14.00 uri ali po predhodnem dogovoru.
Prodaja kart ter zbirno mesto je pred jamo. (Turizem Bled, 2005; Vidic et al., 1994, str. 87;
Kranjc, 1981, str. 89).
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Slika 14: Jama pod Babjim zobom

Vir: Turizem Bled, 2005.
- Kristalna jama nad Kupljenikom
Je vodoravna jama, dolga 220 m, globoka 10 m. V jami so ohranjeni do 25 cm veliki kristali
kalcita. DRJ Bled jo namerava zaradi ropanja kristalov zapreti. (Kataster…, 2006; Vidic et al.,
1994, str. 87).
- Jama (Brezno) pri Leški planini
Je eno najglobljih brezen na Gorenjskem, ob odkritju 1978 se je uvrstilo na tretje mesto
najglobljih brezen v takratni državi. Po katastru jam Jamarske zveze Slovenije je bila januarja
2006 devetnajsta (19.) najgloblja in sedeminštirideseta (47.) najdaljša jama v Sloveniji
(Jamarska…, 2006).
Globina jame je 536 m, dolga je 1264 m, največji rov je 220 m dolga in 30 m visoka
Kapniška ali Velika dvorana. V zadnjih skoraj dvajsetih letih so raziskovalci odkrili veliko
novih rovov, skupna dolžina znaša že več kot 5 km. Jama je dostopna le z jamarsko opremo in
za adrenalinski turizem prezahtevna. Vhod vanjo je nedaleč od Leške planine pod Goško
ravnijo. Čeprav se je brezno sicer že davno umaknilo z lestvice desetih naših najglobljih, še
vedno vabi jamarje, saj še ni razkrilo vseh skrivnosti. O raziskovanju Brezna pri Leški planini
je izšla knjiga Matjaža Chvatala z naslovom "Brezno". (Strani…, 2007; Vidic et al., 1994, str.
128).
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Slika 15: Brezno pri Leški planini

Vir: Strani…, 2007.
- Franceljnova konta
Leta 1983 so jamarji iz DRJ Bled obiskali brezno pri Oblakovi planini, ki so ga odkrili po
zaslugi Franca Prešerna in ga tudi poimenovali po njem "Franclnova konta". V to brezno so
delavci GG Bled spuščali jekleno vrv, vendar breznu niso prišli do dna.
V neposredni bližini se nahajajo ostanki partizanske bolnice, ki jo je Prešeren poiskal na željo
doktorja, ki je v njej deloval od 1941 do 1945 leta.
Vhod v brezno se nahaja na dnu kotlaste vrtače, na višini 1200 m, v tektonski prelomnici, ki
poteka v smeri SV in je vidna še kakih 100 m. Vhod je okrogle oblike, premera 15 m. Zraven
vhoda je še manjši kamin, ki se združi po 20 metrih z glavnim. Pod 80 metrov globokim
vhodnim breznom se skriva dvorana jajčaste oblike, ki meri kar 180 x 240 metrov, s površino
1,4 ha. Višina stropa od najvišje točke poligona je približno 30 m, od najnižjega približno 60
m. Na SV delu jame je manjši sistem z lepimi kapniškimi tvorbami, ki so še v razvoju.
Relativna vlaga v jami je 100 %. Kapljanje vode je v dvorani konstantno, le ob vhodu se pri
zunanji otoplitvi ali deževju kapljanje močno poveča. Stalna temperatura jame je sorazmerno
nizka, saj je za polovico manjša od povprečne jamske temperature in znaša 4 oC.
V jami lahko opazimo rjavega uhatega netopirja (Plecótus auritus) in malega podkovnjaka
(Rhinólophus hipposidéros). Zanimiva so poleg posameznih odmirališč (1–3 primerki rjavega
uhatega netopirja in malega podkovnjaka) še množična odmirališča, kjer lahko najdemo tudi
do 100 in več primerkov teh vrst netopirjev. Poleg netopirjev je v jami opažen pajek iz rodu
matija (Opilio). Zunanji prihod tega pajka je izključen, zaradi vhoda v jamo in pigmenta v
tem pajku, katerega skoraj ni opaziti.
Danes je dvorana v Franclnovi konti površinsko ena največjih v Sloveniji. (Društvo za…,
2006).
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- Brezno Tavčar
Je jama z vodoravnim vhodom, v kateri je voda in občasno led, v vrhu Rajh, zahodno od
Jamnika. Brezno je brez kapnikov, 95 globoko in prav toliko dolgo. Ugotovili so, da voda iz
brezna teče proti Kropi. (Oblak, 1959; Kataster…, 2006).
Status naravnih vrednot lokalnega pomena imajo naslednje naravne vrednote:
• Grofova in Ribenska planina – vrtače
Največjo planino na Jelovici, Ribensko in podružno Grofovo planino sestavljajo značilni
površinski kraški pojavi – vrtače (velike konte). Največja meri v premeru kar 500 metrov.
(Stušek, 2006). (Površinska geomorfološka naravna vrednota).
Slika 16: Ribenska planina

Vir: Ribenska planina, 2007.
•

Blatnica – korito
Korita Blatnice, desnega pritoka Save Bohinjke pri Soteski (površinska geomorfološka in
hidrološka naravna vrednota).

•

Ledena dolina – vrtača
Izrazita vrtača – mrazišče na Jelovici (površinska geomorfološka naravna vrednota).

•

Zidana skala
Strmo in slikovito pobočje Jelovice jugozahodno od Krope (površinska geomorfološka
naravna vrednota).
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•

Mošenjska planina – lipa
Lipa velikih dimenzij na Mošenjski planini na Jelovici (drevesna naravna vrednota).

•

Mošenjska planina – ponor
Kravji potok ob Mošenjski planini na Jelovici (hidrološka, površinska geomorfološka
naravna vrednota).

•

Sovražnik - kraški pojavi
Značilni površinski kraški pojavi – vrtače in ponor na Sovražniku na Jelovici (hidrološka,
površinska geomorfološka naravna vrednota).

•

Jelovica – severovzhodno pobočje
Strm in slikovit zaključek planote Jelovice proti severovzhodu (površinska geomorfološka
naravna vrednota).

•

Kupljenik – slap
Slap pod Kupljenikom na severnih pobočij Jelovice, ki pada v dolino Save Bohinjke
(hidrološka, površinska geomorfološka naravna vrednota).

•

Grabnarica – izvir in potok
Naravno ohranjen potok s povirjem pod Jelovico (hidrološka, ekosistemska naravna
vrednota).

•

Lipnica – izvir in potok
Kraški izvir potoka Lipnice, desnega pritoka Save, na južnih pobočjih Jelovice
(hidrološka, ekosistemska naravna vrednota).

•

Kamna Gorica – nahajališče tufita
Kamnolom tufita in keratofirja z valovnimi sipinicami pri Kamni Gorici (geološka
naravna vrednota).

•

Kroparica - izvir
Močan kraški izvir v zatrepu pod Kroparsko goro (hidrološka, površinska geomorfološka
naravna vrednota).

Predlagamo, da se med naravne vrednote vsaj lokalnega pomena uvrsti tudi Smreko z osmimi
vrhovi in Debelo smreko. Obe smreki sta vredni ogleda.
•

Smreka z osmimi vrhovi
Smreka se nahaja pri Pižovem rovtu pod Kodrastim vrhom (pod Kodrašem).

• Debela smreka
Smreka se nahaja jugozahodno pod Goškim vrhom na območju imenovanem Stara hleva. Naj
bi bila največja in najdebelejša na Jelovici. Na njej je božje znamenje.
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Slika 17: Smreka z osmimi vrhovi

Foto: Eržen, 2007.
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4.1.2. KULTURNA DEDIŠČINA
Popis kulturne dediščine na Jelovici smo povzeli po Registru nepremične kulturne dediščine,
ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. V register nepremične kulturne dediščine je vpisana vsa
nepremična kulturna dediščina ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status
enote. Pobudo za vpis v register lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba pri Ministrstvu za
kulturo, predlog za vpis pa vedno pripravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
oziroma njegova območna enota.
Na Jelovici je prevladujoči tip kulturne dediščine memorialna dediščina, posvečena
dogodkom (bojem) in padlim iz druge svetovne vojne, v obliki spominskih znamenj,
spominskih plošč, grobov, spomenikov. Naselbinsko dediščino predstavljajo le tri planine in
en rovt s pripadajočimi objekti. Ugotavljamo, da bi v ta tip kulturne dediščine lahko vpisali še
veliko objektov na planoti (npr. sirarco, pastirsko kočo in stan na Planini Tamar, objekte na
Žnidarjevi planini, furmanske in gozdarske stavbe na Martinčku, na Rovtarici itd.).
Arheološko dediščino predstavljajo najdbe na Gradišču na Vodiški planini, na robovih planote
pa najdbe na Kupljeniku in Jelenščah. Pri arheološki dediščini zaradi zahtev po njenem
varovanju podrobnejša lokacija ni navedena.
Na obravnavanem območju imamo le en tehniški spomenik državnega pomena, Pantzovo
žičnico. Spodnja postaja je sicer izven obravnavanega območja, v vznožju planote, vmesna in
zgornja postaja pa se nahajata na obravnavanem območju.
Arheološka dediščina:
Arheološka dediščina na Jelovici je uvrščena v vrsto nepremične kulturne dediščine.
• Jelovica – Naselbina na Gradišču na Vodiški planini
Tri arheološke sonde so dale fragmente poznosrednjeveške keramike in oglje. Nasipi z
zunanje strani in raven teren na vrhu hriba pa bi lahko pričali o obstoju bivanja v omenjenem
obdobju (v poznem srednjem veku).
• Kupljenik – Prazgodovinska postojanka v jami pod Babjim zobom
Gre za jamsko postojanko in lovsko postajo. Jama ima obliko rova, katerega dno je pokrito s
podornimi skalami in ilovico. V njej je ugotovljena arheološka kulturna plast iz mlajše
železne dobe, ki pa ni ožje časovno opredeljena (najverjetneje iz latena).
Profana stavbna dediščina:
• Blatni graben – Pantzova žičnica
Pantzova žičnica je najstarejša še stoječa gozdarska žičnica v Evropi. Je gravitacijska žičnica,
enovrvna samotežna spuščalka za prevoz lesa z vmesno postajo (beksel) in lomljeno linijo
obratovanja. Zgornja postaja, ki sameva tik nad prepadnimi pobočji Jelovice ima vso
najpomembnejšo opremo (zavoro in izvirni sistem koničnih bobnov za navijanje in odvijanje
vlačilne vrvi). Vse objekte povezuje stara žičničarska pot. Žičnico so uporabljali za spravilo
lesa s planote Jelovica v zaselku Soteska. Njena izgradnja je prinesla razcvet gozdarstva na
Jelovici. Omogočila je gospodarno rabo gozdov (nižji stroški spravila, omogočila spravilo
oblovine). Z njenim delovanjem se je pričelo obdobje načrtnega gospodarjenja v jelovških
gozdovih. Žičnico je leta 1882 zgradila Kranjska industrijska družba (KID), ki je bila takrat
lastnica gozdov Jelovice in Pokljuke. Projekt je pripravil in patentiral ravnatelj družbe ing.
Lambert Pantz. Delovala je neprekinjeno od leta 1882 do 1964. Leta 2001 je bila razglašena
za spomenik državnega pomena. Uvrščena je v vrsto nepremične kulturne dediščine.
(Pantzova…, 2007).
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Slika 18: Pantzova žičnica – beksel

Vir: (Pantzova…, 2007).
Naselbinska dediščina:
Spada v vrsto integralne dediščine.
• Jelovica – Lipniška planina
Lipniška planina je pašna planina z enim prenovljenim stanom, potokom in spomenikom
NOB. Stan je postavljen na temelje starega stanu iz 18.stoletja, z zidanim pritličjem in
nadstropjem iz brunaste konstrukcije s streho dvokapnico na čop.
Slika 19: Lipniška planina

Foto: Eržen, 2006.
• Nemški Rovt – Planina Na Vresju
Planina Rovtarske srenje za jesensko pašo s štirimi objekti iz 18. stol. Iz kamna zidana stan
in staja s streho dvokapnico na kašto, zidana staja ter lesen stan. Vodnjak ima iz kamna
zidan obod.
• Nemški Rovt – Planina Pečana
Planina Rovtarske srenje za poletno pašo s petimi vrhhlevnimi stanovi s kamnitimi temelji,
brunaste konstrukcije z linami in podstreho kot pastirjev bivalni del iz 19. stol. Strehe
dvokapnice so krite s skodlami.
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Slika 20: Planina Pečana

Vir: Planina Pečana, 2007.
• Nemški Rovt – Rovt Strme
Strme so rovt vasi Nemški Rovt. Na območju je pet objektov, ki dajejo vtis domačije: večja
in manjša zidana hiša, sodoben betonski kozolec na psa in lesena staja z dvokapno streho iz
desk.
Memorialna dediščina – spomeniki 2. svetovne vojne:
Spadajo v vrsto nepremične kulturne dediščine.
• Jelovica – Spominsko znamenje na Vodiški planini
Spominsko znamenje, ki je bilo postavljeno leta 1956 je v obliki naravne skale s posvetilom.
Posvečeno je zaprisegi Jelovške čete 29. 7. 1941. Pri zaprisegi je bil navzoč Stane Žagar.
Spominsko znamenje stoji na Gradišču na Vodiški planini.
• Jelovica – Spominsko znamenje na Selski planini
Spominsko znamenje je v obliki naravne neobdelane skale z vklesanim posvetilom boju 31.
divizije Prešernove brigade z nemškim okupatorjem 19. 6. 1944 in sedemnajstim padlim
borcem. Postavil ga je Okrajni odbor ZZB NOV Kranj 1957. Spominsko znamenje stoji
zahodno ob cesti, ki pelje s Selske planine do Rovtarice na Jelovici.
• Jelovica – Spominsko znamenje žrtvam izdaje na Oblakovi planini
Neobdelana skala z vklesanim napisom je posvečena boju in žrtvam izdaje 2. bataljona
Gorenjskega odreda in 2. grupe odredov z oddelki nemške policije. Postavljeno je bilo leta
1975 po ideji narodnega heroja Antona Dežmana. Spominsko znamenje stoji v bregu nad
potjo na Oblakovi planini.
• Talež – Spominska plošča kurirski postaji G-33
Marmornata plošča z vklesanim napisom je posvečena delovanju relejne kurirske postaje G33 med NOB na Taležu. Postavila jo je komisija partizanskih kurirjev in ZZB NOV
Radovljica 20. 6. 1981. Spominska plošča je pritrjena na južno steno koče Lovske družine
Jelovica na Taležu.
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• Žnidarjeva planina – Spominska plošča Alojziju Novaku na Papežu
Marmornata plošča na naravni skali je posvečena borcu Kranjskega bataljona, Alojziju
Novaku, padlemu na tem mestu 31. 7. 1943. Postavljena je bila leta 1961. Spominska plošča
je pritrjena na skalo, pri studencu ob vozni poti na Papežu na Žnidarjevi planini
• Jelovica – Spomenik NOB na Mošenjski planini
Ostanki požgane koče in spomenik s posvetilom pesnika M. Bora, posvečen enajstim 13. 1.
1942 padlim borcem Cankarjevega bataljona. Uredila ga je leta 1957 ZZB NOB Kranj, po
načrtu arhitekta J. Krančiča.
Slika 21: Spomenik na Mošenjski planini

Foto: Eržen, 2006.
• Jelovica – Spominsko znamenje NOB na Lipniški
Spominsko znamenje sestavlja skupina naravnih skal s posvetilom, posvečeno je boju Selške
čete 8. 8. 1941, Jožetu Gregorčiču in 24 soborcem padlim 9. 9. 1942. Postavila ga je ZZB
NOV Kranj, leta 1959, arh. Jože Krančič, na severovzhodni del Lipniške planine.
• Jelovica – Spominsko znamenje NOB na Martinčku
Spominsko znamenje je naravna skala s posvetilom, postavljena v spomin na enajst ubitih
ranjencev Prešernove brigade 21. 5. 1944. Postavila ga je ZZB NOB Kranj po načrtu arhitekta
Jožeta Krančiča leta 1957.
• Jelovica – Spominsko znamenje partizanom na Rovtarici
Naravna skala z vklesanim posvetilom padlim partizanom na območju Rovtarice od 1941–
1945. Spominsko znamenje je postavil Okrajni odbor Zveze borcev NOV Kranj 1960.
Spominsko znamenje stoji jugovzhodno od vzhodnega križišča na Rovtarici.
• Jelovica - Spominsko znamenje ustanovitvi Cankarjevega bataljona
Naravna skala z vklesanimi podatki o ustanovitvi Cankarjevega bataljona 5. 8. 1941.
Spominsko znamenje je postavila Zveza borcev NOB Kranj leta 1957. Spominsko znamenje
stoji na Pogrošarjevi plani jugozahodno od Vodiške planine
• Jamnik – Ciklostilna tehnika štaba 1. grupe odredov
Ciklostilna tehnika Meta je bila tiskarna, ki je delovala od oktobra do decembra 1942 v
opuščeni rudni votlini kot prva vojaška tehnika na Gorenjskem med NOB, v okviru štaba prve
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grupe odredov. Obnovljena je bila 1983 s prvotno opremo. Tehnika Meta je zahodno nad
Jamnikom, južno od Mihove gore, na vzhodnem pobočju Jelovice.
• Jamnik – Grob Lojzeta Kebeta-Štefana
Spomenik iz istrskega marmorja sestavljajo prelomljen steber, napisna plošča in grob heroja
Lojzeta Kebeta–Štefana, padlega 20. 10. 1942. Grob je bil prvotno urejen 1948 in preurejen
1962 po načrtu arhitekta N. Jocifa. Grob s spomenikom leži severno od vasi, zahodno nad
cesto Dražgoše – Kropa, pri odcepu steze, ki vodi k cerkvi sv. Primoža.
• Jamnik – Spominski znamenji Janezu Gartnerju in Franciju Hlebcetu
Naravni skali s spominsko ploščo in napisom sta bili postavljeni leta 1966 v spomin na tem
kraju 27. 2. 1944 padlemu partizanu Franciju Hlebcetu–Dušanu in aktivistu osvobodilne
fronte Janezu Gartnerju, padlemu 5. 10. 1944. Spominski znamenji stojita samostojno eno
zraven drugega, zahodno nad cesto Dražgoše – Kropa, na severovzhodnem pobočju Jelovice,
pri Sv. Soboti, južno pred kapelico na Petelinovcu.
• Dražgoše – Skupni grob dveh borcev Selške čete
Nagrobnik je lesen in ima obliko kužnega znamenja s kvadratno bakreno napisno ploščo. V
grobu, urejenem leta 1947, sta pokopana borca Selške čete, komisar Mirko Šušteršič in njegov
neznani tovariš, ki sta padla v boju z Nemci septembra 1942. Grob leži v gozdu na Jelovici,
vzhodno od Jelenovega vrha.
• Dražgoše – Spominska plošča na Bičkovi skali
Šesterokotna bronasta plošča z reliefnim napisom, delo kiparja Marijana Keršiča – Belača,
postavljena 1981, je posvečena uspešnim bojem Bičkovega voda med dražgoško bitko od 9.
do 11. januarja leta 1942. Plošča je vzidana v naravno skalo ob cesti iz Dražgoš na Dražgoško
goro.
• Podlonk – Spominski kamen posvetovanju aktivistov OF
Na visokem, neobdelanem kosu apnenca je pritrjena pravokotna, svetla kamnita plošča z
vklesanim napisom. Spominski kamen, odkrit leta 1954, je posvečen posvetovanju gorenjskih
aktivistov OF maja 1944 na Mosteh na Jelovici. Kamen stoji na travniku nasproti gozdarskih
koč na Mosteh na Jelovici.
• Podlonk – Spominska plošča Jožetu Mihevcu-Rudarju
Pravokotna granitna plošča z vklesanim napisom, ki je bila odkrita leta 1984, je posvečena
komandantu Vojkove brigade in narodnemu heroju iz Idrije Jožetu Mihevcu–Rudarju, ki je
junija 1944 padel na tem mestu v boju z Nemci. Plošča je vzidana v živo skalo pod
Jesenovcem, na ovinku stare vojaške ceste na Jelovico.

4.1.3. REKREACIJA
Včasih je bil človek lovec, nabiralec, kmetovalec itd. in za vse te dejavnosti je moral biti
dovolj vzdržljiv in spreten. Današnji človek pa je vse prej kot to. Zaradi avtomatizacije dela je
vse več ljudi fizično neaktivnih in zaradi hitrega tempa življenja ter vse zahtevnejšega dela, ki
se ravna po krutih kapitalističnih načelih, pod stresom. Ti ljudje se zelo hitro utrudijo, se
hitreje starajo in so bolj podvrženi različnim boleznim. Splošno mnenje je, da slaba fizična
pripravljenost občutno zmanjšuje človekove telesne in duševne sposobnosti. Redna rekreacija
človeku veča telesno vzdržljivost in utrjuje zdravje, posledično pa vpliva tudi na vztrajnost,
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odločnost, višjo delovno učinkovitost in zbranost. Prav zaradi slednjih ugotovitev želimo vse
več prostega časa nameniti rekreaciji v mirnem in »zdravem« okolju.
Jelovica nudi kar nekaj različnih tipov rekreacije, pohodništvo, kolesarjenje, tek na smučeh,
sankanje, jadralno padalstvo, gobarjenje in lov. Predstavlja rekreacijsko območje predvsem za
bližnjo okolico, za prebivalce iz njenih vznožij, za Dražgošane, Jamničane, Kroparje,
Kamnogoričane, Lipničane, prebivalce Ribna in okolice, za Radovljičane, Leščane in Blejce.
Vse več, in predvsem v času rasti gob ter ob koncih tedna, pa je tudi obiskovalcev iz nekoliko
bolj oddaljene okolice, iz Kranja, Ljubljane itd.

4.1.3.1.

POHODNIŠTVO

Jelovica je prepredena z različnimi potmi. S starimi tovorniškimi, rudnimi, gozdnimi,
pastirskimi in žičničarskimi (ob Pantzovi žičnici, ob Premzu od Spodnje Lipnice do Razpoka
itd.) potmi. Nekatere so uporabljane še danes, spet druge opuščene in zaraščene.
Markiranih in urejenih je kar nekaj različnih poti, uvrščajo se med nezahtevne označene poti:
• Kupljenik – Jama pod Babjim zobom (1h spodnja pot, 2h zgornja pot)
• Kupljenik – Babji zob (1h 30 min)
• Kupljenik – Talež (Lovska koča na Taležu) (2h 30 min)
• Selo pri Bledu – Talež (Lovska koča na Taležu) (1h 30 min)
• Ribno – Talež (Lovska koča na Taležu) (1h 30 min)
• Bodešče – Talež (Lovska koča na Taležu) (1h 15 min)
• Kolnica – Apen – Počivalo – Peči – Ravan – Vrtača – Suharna (povratek čez Lazi)
(2h)
• Kamna Gorica – Suharna (1h 30 min)
• Kamna Gorica – Vodiška planina (Partizanski dom na Vodiški planini) (2h 30 min)
• Miklavževec – Vodiška planina (Partizanski dom na Vodiški planini) (1h 15 min)
• Kropa – Vodiška planina (Partizanski dom na Vodiški planini) (1h 30 min)
• Jamnik – Vodiška planina (Partizanski dom na Vodiški planini) (1h 30 min)
• Vodiška planina – razgledna točka nad Vodicami (10 min)
• Vodiška planina – Lipniška planina – Rastoka – Ledine – Planina Klom – Vratca –
Gladki vrh na Ratitovcu (Krekova koča na Ratitovcu) (4h)
• Podkorita – Bitenjska planina (1h)
• Pečana – Krekova koča na Ratitovcu (40 min)
• Soriška planina (Soriška peč) – Ratitovec (3 h 15 min)
Glede na število urejenih in markiranih poti ima Jelovica velike možnosti za pohodništvo.
Možno bi bilo urediti še več poti. Kovaški muzej v Kropi ima že kar nekaj let v načrtu s
kažipoti označiti in urediti stare rudarske poti. Veliko starih rudnih poti je sicer v uporabi
(npr. za pot na Vodice, na Jamnik, okrog Kroparske gore), vendar ljudje večinoma ne vedo,
da hodijo po njih. Podobno je tudi s starimi tovorniškimi, pastirskimi in žičničarskimi potmi,
ki so aktivne, ki jih uporabljamo, pa ne vemo za njihov izvor, za njihovo bogato preteklost.
Zato predlagamo, da se poleg rudarskih poti, s kažipoti in z informativnimi tablami opremi
tudi stare tovorniške, o katerih smo podrobneje govorili v poglavju o infrastrukturi, ter
pastirske in žičničarske poti.

4.1.3.2.

KOLESARJENJE

Planota postaja vse bolj priljubljeno območje kolesarjev. Na planoti ni posebej urejenih
kolesarskih poti, kolesarji se poslužujejo makadamskih, gozdarskih poti, ki pa jih zaradi
strmega vzpona na več kot 1000 m visoko planoto in razgibanega terena uvrščamo med
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zahtevne in orientacijsko zahtevne kolesarske poti. Kolesarjenje je zaradi nižjih temperatur na
planoti in zaradi senčnih poti (senco nudijo prostrani gozdovi) še posebej prijetno v poletnem
času. Dve krožni poti po Jelovici sta tudi del Gorenjske kolesarske transverzale:
• Bohinjska Bistrica – Nemški Rovt – Bitenjska planina – Blatni graben – Za blatom –
Rovtarica – Gladka dolina – Vršan vrh – okoli Strmca – Žnidarjeva planina – Španov
rovt – razpotje s kažipotom Planina Talež/Goška ravan – Lovska koča na Taležu –
razpotje Planina Talež – na prvem razpotju levo – Selce – Na pečeh – Selo pri Bledu –
Mlino – Zaka – Železniška postaja Bled, od koder nas vlak popelje na izhodišče poti.
Lahko je izhodišče poti tudi železniška postaja Bled, od koder se najprej z vlakom
popeljemo do Bohinjske Bistrice, kjer pričnemo s kolesarjenjem. Vožnjo z vlakom
uvrstimo glede na vozni red na začetek ali na konec poti. Opisana pot je dolga 47,4
km, zahtevna in traja približno 3 – 3h 30 min.
• Spodnja Lipnica – Planina Talež – Lovska koča Talež – Goška ravan – Razpok –
Partizanski dom na Vodiški planini – Vodice – Črni vrh – Jamnik – Kropa – Kamna
Gorica. Opisana gorskokolesarska tura je dolga 38,2 km, zahtevna in traja 3 – 3h 30
min. (Vrečko, Maher, 1997).
Na izletniški karti Gorenjska je predlaganih več možnosti za kolesarske izlete po Jelovici:
• Nemški rovt – Planina Vresje – Bitenjska planina – Ribčeva planina – Planina Pečana
• Nemški rovt – Planina Vresje – Bitenjska planina – Rovtarica
• Nemški rovt – Planina Vresje – Bitenjska planina – Blatni graben – Za blatom –
Rovtarica
Iz Rovtatice se lahko po drugi poti vrnemo nazaj v Nemški Rovt ali pa pot nadaljujemo v
smereh:
- Rovtarica – Gladka dolina – Žnidarjeva planina – Spodnja Lipnica in nato po
dolini Save in višje Save Bohinjke čez Kupljenik nazaj v Nemški Rovt (od
Bohinjske Bele do Bohinjske Bistrice gremo lahko na vlak);
- Rovtarica – Gladka dolina – Žnidarjeva planina – Goška ravan – Razpok –
Vodiška planina – nato pot nadaljujemo po našem predlogu po poti (na karti
označena z rumeno) – Martinček – Selška planina – Rovtarica – Nemški Rovt
- Rovtarica – Rastoka – Ledine – Prtovč – Torka – Zabrdo – Zgornje Danje –
Soriška planina – Bitenjska planina – Nemški Rovt.
•

Spodnja Lipnica – Španov rovt – Žnidarjeva planina – po našem predlogu pot
nadaljujemo mimo Ribenske planine (nekoliko težja orientacija) – Gladka dolina –
Rovtarica
Iz Rovtarice lahko pot nadaljujemo v več različnih smereh:
- Rovtarica – Bitenjska planina – Nemški rovt – Bohinjska Bistrica (lahko tudi z
vlakom do Bohinjske Bele) – Kupljenik – ob Savi Bohinjki in nižje ob Savi do
Spodnjega Lancovega (Pižovega mosta) – Spodnja Lipnica (pot smo že
zapisali v obratni smeri, s startom v Nemškem Rovtu)
- Rovtarica – Rastoka – Dražgoše – Jamnik – Kropa – Kamna Gorica – Spodnja
Lipnica
- Rovtarica – Marinček – Vodice – Jamnik – Kropa – Kamna Gorica – Spodnja
Lipnica
- Rovtarica – Marinček – Vodice – Razpok – Goška ravan – Španov rovt –
Spodnja Lipnica
- Spodnja Lipnica – Španov rovt – Goška ravan – Razpok – Vodice – Črni vrh –
Jamnik (še zanimivejša možnost gre mimo Kosovca – Belih peči – Homa –
Bičkove skale – do Dražgoš in Jamnika) – Kropa – Kamna Gorica – Spodnja
Lipnica (ta pot je zaradi hitrejših vzponov bolj priljubljena iz nasprotne smeri).
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Zapisali smo možnosti kolesarskih izletov, ki nas vodijo mimo naravnih in kulturnih
znamenitosti Jelovice ter večinoma tudi mimo krajev, kjer nudijo gostinsko ponudbo.
Poskušali smo izbrati tudi krožne poti, ker se nam zdijo najzanimivejše in so med kolesarji
najbolj priljubljene. Za kolesarjenje lahko izberemo tudi druge gozdne poti, vendar jih
priporočamo le s karto v merilu 1 : 25.000 in s kompasom ali pa s GPS napravo, kajti brez teh
pripomočkov se lahko v labirintu neoznačenih gozdarskih cest zelo hitro izgubimo. Opisane
kolesarske poti lahko tudi povežemo in naredimo več dnevni kolesarski izlet (npr. Bohinjska
Bistrica – Rovtarica – Ribenska planina – Goška ravan – prenočimo v Partizanskem domu na
Vodiški planini – Martinček – Rovtarica – Rastoka – Ledine – Prtovč – Torka – Zabrdo –
Zgornje Danje – Rotek – Soriška planina – Bohinjska Bistrica).
Iz zapisanega lahko ugotovimo, da Jelovica nudi zelo velike možnosti za kolesarjenje.
Slika 22: Dobrodošlica kolesarjem na Vodicah

Foto: Eržen, 2006.

4.1.3.3.

TEK NA SMUČEH

Tekaške proge so ob zadostni debelini snežne odeje urejene od Jelenšč ali Bičkove skale do
planine Kališnik in naprej proti Mošenjski planini. Pred leti so jih urejali tudi na Goški ravni,
a so jih, odkar do Vodic plužijo, opustili.

4.1.3.4.

SANKANJE

Pozimi 2005/2006 je bilo sankanje organizirano po cestnih odsekih Rudlajka – Kolnica in
Poljanka – Bitenjska planina. Za sankanje na »Lipniški strani« se je bilo potrebno prijaviti.
Organizatorji so po cesti uredili »sankaško progo«, ob progi namestili bakle in po želji
sankače pripeljali na startno mesto. K sankanju so ponudili tudi topel čaj in obrok na Goški
ravni. Letos zaradi premajhne količine snežne odeje podobnih turističnih ponudb ni bilo
mogoče izvesti.
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4.1.3.5.

TURNO SMUČANJE

Jelovica je večinoma za turno smuko dovolj zasnežena le po vrhu planote, po robovih planote
do doline pa je navadno zadostna debelina snežne odeje le takrat, ko je tudi v dolini veliko
snega, npr. pozimi 2005/2006. Turna smuka po Jelovici je zaradi zadostne debeline snežne
odeje možna na vrhu planote, kjer so na razpolago le blage strmine in zato priljubljena bolj
med smučarji pohodniki. Med turnimi smučarji, ki uživajo v hoji, ki jim je glavni cilj pohod,
vmes pa se s smučmi še malo popeljejo. Med turnimi smučarji, ki ne marajo prevelikih
strmin, ekstremnih pogojev, nevarnosti in prevelikega adrenalina. Slednji, bolj adrenalina
željni smučarji, smučajo po južnih pobočjih Ratitovca v Selško dolino (proti Prtovču, Povdnu
itd.), ki je že izven našega obravnavanega območja. Smučarji pohodniki pa po gozdnih poteh
po planoti in nato v dolino. Ob zadostni debelini snežne odeje hodijo – smučajo po že
opisanih markiranih poteh, na primer iz Lipniške doline do Ratitovca in nazaj ali pa po
nekoliko krajših turah iz Lipniške doline do Vodic proti Goški, Taležu in nazaj v dolino. Pravi
poznavalci Jelovice ali lastniki navigacijskih naprav pa smučajo – hodijo tudi po neoznačenih
poteh.

4.1.3.6.

VZLETIŠČA ZA JADRALNE PADALCE

Priljubljena vzletišča za jadralne padalce so na Dražgoški gori in na Vretenu nad Kropo.

4.1.4. RAZGLEDNE TOČKE
Jelovica je zaradi visoke gozdnatosti in zaradi visokih gozdov slabo razgledna. Razgledne
točke so le na določenih mestih:
• Lovska koča na Taležu
Izpred lovske koče na Taležu se nam odpira prelep pogled na Blejski kot, Deželo, Karavanke
in del Julijcev.
• Goška ravan
Izpred planinskega doma se lahko uzremo na Karavanke.
• Suharna
Na vrhu Suharne je vpisna knjiga, štampiljka, klop in miza ter prelep razgled na Lipniško
dolino, Deželo, Dobrave in Karavanke.
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Slika 23: Del razgleda s Suharne

Foto: Eržen, 2005.
• Razgledna točka Vidikovec nad Vodiško planino
Deset minut hoje od Partizanskega doma je razgledna točka Vidikovec, s katere se v jasnih
dneh vidi po vsej Gorenjski (Stušek, 2006).
• Zidana skala
Čudovit razgled na Kropo, Zgornjo Savsko dolino, Dobrave, Deželo, v ozadju se bleščijo
Karavanke, pred njimi pa Tržič z Begunjščico in Kofcami v ozadju, desno se razteza greben,
ki se zaključi tik pred Kranjem z dobro obiskano cerkvijo sv. Jošta.
• Bela peč
Razgled na Dražgoše, Podblico, Ratitovec, Šmarno goro, na Škofjeloško hribovje.
• Bičkova skala
Razgled je podoben razgledu iz Bele peči. Na vrhu skalnega samotarja je spominsko
znamenje, klop, miza in vpisna knjiga.
• Dražgoška gora
Podobno razgledu z Bele peči, le da od tu seže pogled celo na Triglav.
•

Rob planote nad Savo Bohinjko od Soteske do Babjega zoba (Vršan vrh, Planina
Tamar, Rjavi vrh, Babji zob)
Razgled na dolino Save Bohinjke, Bohinjske gore in Triglavsko pogorje.
Na Babjem zobu je prostor za počitek in okrepitev, žig in vpisna knjiga.
Na Izletniški karti Gorenjske sta kot razgledni točki označeni le Lovska koča na Taležu in
Vidikovec nad Vodiško planino. Nepoznavalci Jelovice menijo, da je planota slabo razgledna
in zato dolgočasna, mi pa smo z naštetimi razglednimi točkami dokazali, da temu ni tako in da
očitno ljudje ne vedo zanje. Glede na slednje ugotovitve bi bilo tudi ostale razgledne točke
smiselno označiti s kažipoti.
Morebitna postavitev razglednega stolpa bi pomenila dodatno ponudbo, ki bi zagotovo
povečala pozitiven občutek doživetij v obravnavanem prostoru.
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4.1.5. TRADICIONALNE PRIREDITVE
•

30. aprila Prostovoljno gasilsko društvo Kropa organizira kresovanje na Zidani
skali. (Ministrstvo za javno…, 2007).

•

1. maja je na Vodiški planini tradicionalno družabno športno srečanje.

•

24. junija, na predvečer državnega praznika, ob 18 h Krajevna skupnost Lancovo
organizira kresovanje na Suharni ob dnevu državnosti. Ob 20 h kresovanje popestri
Društvo kamnogoriških strevcev možnaristov s streljanjem z možnarji. (Ministrstvo
za javno…, 2007).

•

prvo soboto v avgustu Območna zveza borcev Radovljica organizira tradicionalno
srečanje borcev in občanov na Vodiški planini ob obletnici ustanovitve
Cankarjevega bataljona.

4.1.6. TURISTIČNI PONUDNIKI
Prenočišča in gostinsko ponudbo nudijo v Partizanskem domu na Vodicah, ki stoji na višini
1108 m n. m., v prostranih gozdovih Jelovice na Vodiški planini. Odprt je preko celega leta,
med 8. in 22. uro. Obiskovalcem nudijo zdrav oddih v smrekovih gozdovih, ki so še posebno
primerni za astmatike. V okolici doma je veliko možnosti lažjih oblik rekreacije, sprehodov,
kolesarjenje na označenih kolesarskih stezah, balinanje, teki, gobarjenje, nabiranje zdravilnih
zelišč in še mnogo drugega. Dom in bližnja okolica nudita mir in možnost počitka ter
nabiranja novih moči. Dom je dobro oskrbovan in urejen. V njem je možno prenočiti tudi
daljši čas, saj imajo preko 60 ležišč. Poleg dobre domače hrane nudijo tudi pravi planinski čaj
ter druge specialitete. Po predhodnem naročilu si je možno privoščiti tudi ribje jedi, po čemer
je kuhinja nasploh poznana. Nudijo dvo- in tro-posteljne sobe, imajo pa tudi skupna ležišča.
(Društvo vojnih…, 2006).
Slika 24: Partizanski dom na Vodiški planini

Foto: Eržen, 2005.
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Prenočiti in se okrepiti z okusno domačo hrano in pijačo je možno tudi v Lovski koči na
Taležu in v Planinskem domu na Goški ravni (Vidic et al., 1994, str. 128).
Vsi trije »gostinski obrati« nudijo okusno domačo hrano, kar dokazujejo tudi obiski. Nad
kvaliteto gostinske ponudbe nimamo pripomb, svetovali bi le ureditev sanitarij v
Partizanskem in Planinskem domu.
Oskrbniki vseh treh domov trdijo, da je število nočitev na leto zanemarljivo in niso želeli
govoriti o konkretnih številkah, tako da na tem mestu ne moremo postreči s podatki o številu
nočitev. K večjemu obisku bi pripomogla objava nastanitev in gostinske ponudbe na spletu,
kajti o Lovski koči in Planinskem domu na spletu ne izvemo ničesar, o Partizanskem domu pa
najdemo zgornje informacije na spletni strani Vojnih veteranov.
Na Rovtarici je možno najeti Gozdarsko kočo s 30 ležišči. V koči je učilnica, sobe in apartma
za družine. Primerna je tudi za šolske dejavnosti. Za najem se je potrebno dogovoriti z
Zavodom za gozdove Slovenije Krajevne enote Bohinj.
Gozdno gospodarstvo Bled oddaja v najem gozdarsko kočo s šestimi posteljami na
Martinčku. Na Martinčku je možno najeti tudi lovsko kočo, z možnostjo prenočitve 6 šestih
oseb, ki je v lasti Lovske družine Kropa.
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Karta 11: Možnosti turizma na Jelovici
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4.2.

SWOT ANALIZA

Ugotavljamo, da je na planoti sprejemljivo izvajati le ekološki oziroma naravi prijazen,
sonaravni oziroma trajni tip turizma. Izdelali smo analizo notranje moči in šibkosti ter zunanje
priložnosti in ovire za razvoj naravi prijaznega turizma.
PREDNOSTI:
- ugodne naravne danosti: blage reliefne oblike, kraški svet (jame, brezna, ostali kraški
pojavi), ugodna klima (poleti osvežujoče, pozimi podaljšane možnosti za zimski
turizem), velika gozdnatost, pestrost rastlinskega in živalskega sveta;
- visoka kakovost okolja: visoka stopnja naravne ohranjenosti, razmeroma
neonesnaženo območje, čisti zrak, visoka estetska vrednost;
- pestra naravna dediščina: šotna barja, mogočna in zanimiva drevesa, ogrožene rastline
in živali;
- bogata kulturno-zgodovinska dediščina (planine, oglarjenje, rudarjenje, železarjenje);
- težavna orientacija;
- slaba cestna infrastruktura (neasfaltirana cestišča);
- razvejan sistem gozdnih cest (ugodno za gorsko kolesarjenje).
SLABOSTI:
- zaenkrat še ni izdelanega načrta upravljanja za Jelovico (pripravlja ga Natura 2000);
- nesodelovanje različnih občin pri skupnem razvoju turizma na planoti;
- ni nadzora nad škodljivimi učinki turizma (vožnja z motornimi štirikolesniki);
- ni organizirane vodniške službe.
PRILOŽNOSTI:
- vključevanje lokalnih prebivalcev;
- organiziranje vodniške službe;
- turistično oživljanje starih dejavnosti (prikaz oglarjenja, rudarjenja, železarjenja
spravilo lesa – stare žičnice, življenja na planini);
- v okolici prisotni izobraževalni ustanovi za turistično dejavnost (Srednja gostinsko
turistična šola v Radovljici, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled);
- ugodna izobrazbena struktura prebivalstva okolice;
- povezava turizma na Jelovici s Kroparskim muzejem;
- povezovanje turistične ponudbe na celotni planoti;
- povezovanje turistične ponudbe s ponudbo v okolici;
- pritegnitev investitorjev za zavarovanje narave in za pomoč pri izvedbi projektov.
NEVARNOSTI:
- propadanje naravne dediščine in kulturne dediščine (opuščanje planin);
- množičnost obiska, ki bi preobremenjevala okolje;
- nadaljnje širjenje vikend območij;
- širjenje okolju neprijaznih dejavnosti – nevarnost onesnaževanja okolja.
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5.

ZAKLJUČEK

Na podlagi naravno in družbeno geografskih značilnosti, analize aktualnega stanja in ponudbe
turizma smo ugotovili, da ima Jelovica razmeroma velike možnosti za razvoj turizma.
Delovno hipotezo tako lahko potrdimo, vendar jo moramo dopolniti, kajti možnosti za razvoj
turizma ne temeljijo le na naravnih danostih ampak v veliki meri tudi na kulturno-zgodovinski
dediščini.
V diplomskem delu ugotavljamo, da je Jelovica oaza skoraj nedotaknjenega, ohranjenega
naravnega okolja, prava divjina na pragu Julijskih Alp. Je kraljestvo gozda, voda in izkrčenih
planin, geološka sestava apnencev in porfirjev pa je v preteklosti skrivala tudi vabljiva ležišča
črnega zlata oz. železove rude. Za planoto je značilen mir, zakotnost, razmeroma naravno
okolje, slaba dostopnost in težavna orientacija. Zanimivo je, da ni pretiranega zanimanja
zanjo. Množice iz Ljubljane drvijo mimo nje, na »sestro« Pokljuko, na Jelovico pa zaidejo le
redki mira in divjine željni avanturisti, v času rasti gob gobarji, vikendaši in nekateri bližnji
rekreacije željni obiskovalci.
Najbolj priljubljene, najbolj poznane in obiskane točke na Jelovici so Vodiška planina, Goška
ravan, Planina Talež, Babji zob in Bičkova skala. Nekoliko manj, a čedalje bolj obiskane, so
vse delujoče planine, razgledni točki Suhrna in Zidana skala ter opisane kolesarske in
pohodne poti. Obiskovalci se do teh točk povzpnejo z avtom, kolesom ali peš.
Vendar kljub vsemu menimo, da Jelovico pravi razvoj, zanimanje še čaka. Menimo, da bo
zaradi ohranjenega naravnega okolja postala območje zanimanja, turizma prihodnosti, kamor
bodo naši vnuki lahko hodili občudovat ohranjeno naravo.
Na planoti vidimo možnosti za razvoj turizma v povezavi:
• z geološkimi značilnostmi, in sicer z opisi geoloških značilnosti na informativni tabli,
s postavitvijo profila značilnih kamnin;
• z blago razgibanimi reliefnimi oblikami, ki so primerne za pohodništvo, za
kolesarjenje, tek na smučeh, krpljanje, turno pohodništvo;
• s kraškimi pojavi, in sicer z alternativnimi ogledi jam in brezen, z ogledi značilnih
kraških pojavov;
K alternativnemu jamskemu turizmu moramo dodati, da le-ta slabša stanje jam, zato bi jih za
to vrsto turizma žrtvovali le nekaj (največ tri). Jamarske turiste bi pred ogledom jame morali
seznaniti z jamam prijaznim jamarstvom, jih naučiti primernega gibanja in jih telesno
pripraviti na ogled. Vodniki jamarji bi morali imeti varstveno izobrazbo, v jame naj bi zaradi
boljšega nadzora vodili čim manjše skupine (4 do 6 oseb). (Simić, 2000).
• z naravnima rezervatoma barij Za blatom in Ledina;
• z rastlinstvom in živalstvom, s spoznavanjem gorskih, zeliščnih, vlagoljubnih rastlin, s
fotolovom, z opazovanjem živali, stopinj;
• s planinami, na katerih bi bilo možno preživeti dan ali več, spoznati pastirsko
življenje, pastirsko hrano, pesmi, igre, bivališča in delo, na primer ogled in poizkus
molzenja krav, izdelovanje sira;
Predlagamo, da bi pastirske koče, ki bi se ukvarjale s pastirskim turizmom morale imeti
urejeno čiščenje odpadnih vod (hišne čistilne naprave), varčno in okolju neškodljivo
energetsko oskrbo, kontrolirano pitno vodo, ponudbo lokalno in regionalno tipičnih
prehrambenih proizvodov, prehrambeno oskrbo s kontroliranimi kmetijskimi pridelki iz
neposredne okolice.
• z nekdanjim rudarstvom, z ogledom rudnih jam in rovov, z ureditvijo rudnih poti,
rekonstrukcijo rudarske »bajte«;
• z železarstvom, z rekonstrukcijo vetrne peči;
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•
•
•
•
•

z oglarstvom, s postavitvijo kope;
z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi;
z urejenimi razglednimi točkami;
s pohodniškimi, kolesarskimi, tovorniškimi potmi;
z vključevanjem lokalnih prebivalcev.

Predlagane možnosti za razvoj turizma se navezujejo na že obstoječe gozdne ceste in na že
obstoječe tovorniške, rudne, pohodne poti, ki bi jih bilo potrebno obnoviti in urediti. Tako da
za razvoj predlaganega turizma ne bi bilo novih posegov v naravo.
Najprimernejša lokacija za morebitne rekonstrukcije bi bila, zaradi bližine Kroparskega
muzeja in zaradi že skoncentriranega obiska, na Vodiški planini.
Predlagamo tudi, da bi planota še vnaprej ostala čim manj označena s kažipoti, tako da bi
lahko turizem temeljil na organiziranem vodenju lokalnih vodnikov z “ekoturistično
izobrazbo”. Kajti le z organiziranim vodenjem lahko kontroliramo obisk, nadzorujemo
škodljive posege v naravo (hoja, kolesarjenje izven urejenih poti, uničevanje naravne in
kulturne dediščine) in le na ta način imajo lahko tudi lokalni prebivalci koristi od turizma.
Denar zaslužen s turizmom naj bi bil uporabljen tudi za vzdrževanje poti, rekonstruiranih
objektov in druge turistične infrastrukture ter za ohranjanje narave.
Reklame za različna organizirana vodenja manjših skupin po Jelovici bo potrebno objaviti na
spletu. Informacije o vodenjih naj bi nudili na lokalnih turističnih organizacijah v bližnjih
mestih (Železniki, Škofja Loka, Kranj, Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica) in na
informativnih točkah v vaseh pod Jelovico, na primer v Kovaškem muzeju v Kropi, v
gostiščih pod in na Jelovici.
Na Jelovici bo potrebno načrtovati turizem in rekreacijo zaradi zelo ohranjene narave,
relativne nedotaknjenosti in divjine, občutljivega kraškega sveta s številnimi vodnimi izviri, v
dolini še posebno premišljeno, pazljivo in preudarno ter s skrbno izdelanimi strokovnimi
presojami vplivov na okolje. Sprejemljivo je uvajanje trajnostnih, sonaravnih, ekoloških oblik
turizma.
Priporočljivo je izvajati le namenske, premišljene, skrbno vodene, nadzorovane, obvladujoče
projekte, ki se jih da kontrolirati.
Pri posebej zavarovanih projektih (barja, jame, ostale naravne vrednote) bo potrebno
predvideti posebne omejitve, poseben režim obiskov posameznih območij ali omejiti število
obiskovalcev. Na najbolj ranljivih mestih bo potrebno onemogočiti turistični obisk.
Turistične dejavnosti bodo morale omogočati trajnostni razvoj tako na ekološkem,
ekonomskem, družbenem in tudi na kulturnem področju.
Turizem bo moral skrbeti za ohranjanje biotske raznovrstnosti z njeno predstavitvijo ali s
pomočjo denarnih sredstev, ki bi jih usmerjali v ohranjanje narave.
Turizem bo moral upoštevati povezanost in nosilnost ekosistemov in habitatov, pri tem bo
moral upoštevati značilnosti posameznih ekosistemov, kot so gozdovi, travniki, mokrišča,
gore itd.
Potrebno bo preučiti vpliv turistične infrastrukture na naravo.
V turizmu morajo biti vključeni razni nosilci, kot so industrija, vladne in nevladne
organizacije, krajevne skupnosti, denarna sredstva se morajo usmerjati v ohranjanje narave in
njeno trajnostno rabo.
Turizem bo moral upoštevati vrednote, način življenja, kulturo in koristi krajevnih skupnosti,
ki bi sodelovale pri načrtovanju in izvajanju različnih dejavnosti.
Potrebno bo prepovedati gibanje zunaj označenih poti.
Turizem na Jelovici naj temelji na izogibanju motornim prevoznim sredstvom, temelji naj na
kolesarjenju, pešačenju, turni smuki, krpljanju ipd. in na vodenju majhnih skupin.
Temelji naj na okolju prijazni tehnologiji.
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Smiselno bi bilo pripraviti otroške in družinske programe spoznavanja in doživljanja narave
ter programe za starejše turiste.
Pri načrtovanju turizma bo za varovanje naravnih vrednot in kulturnih posebnosti potrebna
soodgovornost vseh udeležencev, ki so vključeni v ekoturistične programe. To velja za
obiskovalce, lokalno prebivalstvo, predvsem pa za tiste, ki te programe tržijo.
Z diplomskim delom smo naredili obsežen geografski oris Jelovice z nekaterimi predlogi za
razvoj turizma. Želimo si in tudi načrtovalcem in upravljavcem predlagamo, da planoto
poskušajo čim bolje ohraniti vsaj v obliki današnjega stanja. Predlagamo, da iz nje ne delajo
velikopoteznih načrtov in naj je ne žrtvujejo turizmu. Planota naj se ohrani v čim večji meri v
naravnem stanju, vsakršni posegi pa naj bodo kontrolirani, zelo premišljeni in strokovno
pretehtani, morebitni turizem pa sonaraven oz. trajen, ekološki oz. naravi, torej Jelovici
prijazen.
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6.

SUMMARY

On the basis of natural and social - geographical features, analysis of actual state and offer of
the tourism, we have found out, that Jelovica has quite big possibilities for the development of
tourism. Our working hypothesis can be therefore confirmed, but we must add, that
possibilities for development of tourism are not based only on natural but also on cultural and
historical inheritance.
This diploma thesis shows the plateau Jelovica as an oasis of untouched, preserved natural
environment, real wildness on the threshold of the Julian Alps. Peace, remoteness, relatively
natural environment, bad accessibility and difficult orientation are its features. It is
interesting, that people show no interest for this plateau. Lots of people pass by it and they
visit its 'sister', plateau Pokljuka. Only rare visitors visit Jelovica, mainly local people, looking
for mushrooms or those in search of recreation.
The most popular, best known and most visited spots on Jelovica are Vodiška planina, Goška
ravan, mountain pasture Talež, Babji zob and Bičkova skala. Less known but recently more
and more visited are all mountain pastures, view points Suhrna and Zidana skala and all
described cycling and hiking routes. Visitors can access those places by car, by bicycle or on
foot.
Despite all we believe that Jelovica can expect real development and interest of the people in
near future. The preservation of its natural environment will become interesting, especially
four our grandchildren, who will be able to visit and admire the preserved nature.
The possibilities for development of tourism on the plateau Jelovica are connected with:
- geological features (descriptions of geological features on info board, given profile of
rock);
- hilly landscape types, suitable for hiking, cycling, cross–country skiing, off–slope
hiking;
- Karst phenomena offering alternative visits of the caves and abysses;
For alternative cave tourism we should add, that it does damage to the caves, so for this kind
of tourism we should sacrifice few caves only (three at the most). Cave tourists should be
introduced to caving, friendly to caves, and they should be taught to move around caves
safely. Leaders through the caves should only lead smaller groups (4–6 people) for better
control and safety. (Simić, 2000)
- natural reserves of marshland called Za Blatom and Ledina;
- flora- recognizing the mountain plants, herbs;
- fauna - and photo hunt, watching the animals, their prints …;
- mountain pastures, where one could learn about the life of shepherds, their cuisine, songs,
games, dwelling and work, such as milking the cows, making cheese …;
We suggest that shepherd’s dwellings, which are involved in tourism, should have cleaning
devices for waste water, economical and environment friendly energy supply, controlled
drinking water, offer of local and regional cuisine …;
- Mining tradition–visiting disused mine shafts, cleaning and arranging paths through the
mines, reconstruction of miner’s dwelling …;
- Showing the iron industry tradition, reconstruction of wind furnace;
- Charcoal burning, setting up a charcoal pile;
- Natural and cultural places worth seeing;
- Places, which offer fine views of the valley;
- Inclusion of local residents.
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All suggested possibilities for development of tourism are taking into consideration forest
paths and roads, cargo roads, mine shafts and hiking routes, which already exist. They just
need to be restored. The development of suggested tourism should have no harmful
interventions in the environment.
The most appropriate location for possible restoration would be Vodiška planina, because it
already has a lot of visitors and Kropa museum is in the vicinity.
We also suggest that the plateau should have a small number of sign-posts, so the tourism
could be based on organized tours by local tourist guides with knowledge about eco - tourism.
Only organized guiding tours can provide control over visits, harmful interventions (like
walking, off–road cycling, destroying natural and cultural inheritance) and with that the local
people can also benefit from developing tourism. The profit from tourism should be used for
maintenance of roads, reconstructed buildings, other tourist infrastructure and for preservation
of natural environment.
Advertising of organized guiding tours for smaller groups should be published on the internet.
Information about tours should be offered at local tourist organizations in nearby cities
(Železniki, Škofja Loka, Kranj, Radovljica, Bled, Bohinjska Bistrica) and also on info points
in villages below Jelovica, for example in Kropa museum, in restaurants and inns below and
on Jelovica.
The planning of tourism and recreation on Jelovica should be careful, considerate and it
should include the effects it would have on the environment. That is necessary, because of the
well preserved nature, wildness and fragile karst world with numerous water springs. The
only acceptable type of tourism is the one that includes ecological awareness and respect for
nature.
Only considerate, carefully guided and controlled projects should be organized. Projects,
which are being held in reserves (marsh lands, caves …), should provide special limitations.
On the most fragile places the tourist access should be completely banned.
Tourist activities should enable ecological, economic, social and cultural development.
Tourism should consider the connection between ecosystems and habitats and also the
features of individual ecosystems, such as forests, meadows, marsh lands, mountains etc.
The influence of tourist infrastructure on nature should be evaluated.
Industry, governmental and non-governmental organizations should be included in the
development of the tourism and the money should be spent for preserving the nature.
The tourism on Jelovica should base on cycling, walking, hiking, skiing and not on riding in
or on motor vehicles. It should be based on environment – friendly technology.
Special programs for children, families or elderly should be prepared.
The planning of tourism will include the protection of natural and cultural inheritance as the
responsibility of all participants – visitors, local residents and especially those, who market
these programs.
This diploma thesis did an extensive geographical description of plateau Jelovica and gave
some suggestions for development of tourism. We wish and also suggest to the planners, that
the plateau stays as it is today. Do not ‘sacrifice’ the plateau to the mass tourism. The plateau
should be kept in current natural state, all interventions should be controlled, thought through
and considered, the possible tourism should stay natural, ecological and friendly to nature.
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8.

PRILOGA

PRILOGA 1: NATURA 2000
Območje Jelovice je v letu 2004 dobilo naravovarstven status evropske pomembnosti, ki ga
imenujemo NATURA 2000.
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih, ekološko pomembnih območij narave
razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko
raznovrstnost za bodoče rodove. Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju
živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi
dejavnosti človeka. To najpogosteje pomeni, da je na teh območjih treba vzdrževati ugodno
stanje z različnimi ukrepi, bodisi zgolj nadaljevati z obstoječimi dejavnostmi, na primer s
pašo ali košnjo suhih in vlažnih travnikov po cvetenju in gnezdenju, bodisi nekatere
dejavnosti opuščati ali njihovo uvajanje preprečiti, npr. agromelioracije mokrišč. Po enotnih
merilih izbrana območja sleherne države tvorijo skupaj mrežo čezmejnega varstva in
ohranjanja naravne dediščine. (Natura 2000, 2007).
Območja Natura 2000 so opredeljena na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih.
Direktiva o ohranjanju ogroženih prostoživečih vrst ptic ali Direktiva o pticah, sprejeta leta
1979, nalaga državam članicam EU opredelitev Posebnih varstvenih območij (SPA območja
– Special protected area) z namenom varovanja ogroženih vrst ptic in redno pojavljajočih se
migratornih vrst ptic, če so potrebne varstva. Območja vključujejo tako njihova gnezdišča kot
tudi prezimovališča in počivališča.
Leta 1992 sprejeta Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov in prostoživečih živalskih in
rastlinskih vrst ali krajše Direktiva o habitatih nalaga opredelitev območij namenjenih
varovanju ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov oz. opredelitev območij
narave pomembnih za Evropsko skupnost (Posebna ohranitvena območja) (SCI območja Sites of Community Interest).
Direktiva o habitatih določa državam članicam EU splošno zavezo za monitoring, vrednotenje
in poročanje o ohranitvenem stanju vrst in habitatov pomembnih za Skupnost. Predpisuje le
pravne in administrativne zahteve spremljanja stanja ne pa tudi dejanskih praktičnih navodil o
sami izvedbi.
Danes je mreža območij Natura 2000 eden od stebrov varstva narave v Evropi.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se tedanje članice Evropske unije obvezale, da bodo
do leta 2000 določile tista najbolj pomembna in najbolj vredna naravna območja, ki jih bodo
varovale. Od tod tudi ime projekta Natura 2000.
Starejše članice Evropske unije so torej vzpostavile svoja območja Nature do leta 2000, za
nove članice pa je veljala ta obveza do dneva vstopa v Unijo (za Slovenijo je bil to 1. maj
2004). Vsaka država je izbrala svoja območja na osnovi seznamov življenjskih okolij in vrst
iz obeh direktiv.
Natura 2000 ni sistem strogih naravnih rezervatov, ki bi omejevali vse človekove dejavnosti
na teh območjih. Gre za varovana območja, kjer naj se izvajajo takšne aktivnosti, ki
omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti in upoštevajo načela obeh direktiv. (Natura
2000, 2007; Zavod…, 2006).
Na Jelovici je pod okriljem Nature 2000 zavarovanega 11.216,92 ha ozemlja.
Določeno je bilo »posebno območje varstva« (SPA), s katerim se zagotavlja ugodno stanje
življenjskega okolja določenih vrst ptic, in sicer divjega petelina, ruševca, gozdnega jereba,
kozače, malega skovika in koconogega čuka, ki so pretežno gozdne ptice ter sokola selca in
planinskega orla, ki gnezdita v skalnih stenah Jelovice.
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Poleg varstva ptic so na območju Jelovice predlagana tudi tri »posebna ohranitvena območja«
(pSCI) Blato na Jelovici, Ledina na Jelovici in Ratitovec, katerih cilj je ohranjanje naravnih
habitatnih tipov predvsem ruševja, gorskih travnikov in visokih barij.
Zelo pomembna komponenta območja so štiri visoka barja, ki jih v Sloveniji najdemo še na
Pohorju in Pokljuki. Največje barje na Jelovici je Ledina (23.20 ha), drugo zelo pomembno pa
visoko barje je Za blatom.
Jelovici je bilo določeno »posebno območje varstva« (SPA):
- ker je na njej eno najpomembnejših območij divjega petelina v Sloveniji (Tetrao urogallus)
ter območje gozdnega jereba (Bonasa bonasia) in ruševca (Tetrao tetrix);
- ker so njeni ekstenzivni iglasti gozdovi prebivališče sov (najbolj pomembna je mali skovik
Glaucidium passerinum);
- ker so apnenčaste stene na Jelovici idealni habitat pomembnih in ogroženih ujed planinskega
orla (Aquila chrysaetos) in sokola selca (Falco peregrinus));
- ker je na njej pomembno ekološko prehodno območje rjavega medveda ( Ursus arctos );
občasno lahko na tem območju najdemo tudi druge večje mesojedce, kot je ris (Lynx lynx);
- ker imajo tudi visoka in prehodna barja ohranitveni status;
- ker sta na njej dva prednostna gozdna habitatna tipa (veliko območje jelke in bukovega
gozda (Abieti-fagetum prealpinum dinaricum ) in ilirskih gozdov Fagus sylvatica ( AremonioFagion ); barja so obkrožena z barjanskimi gozdovi).
V posebnem območju varstva za ohranitev vrst in habitatov (SPA) Jelovica so naslednje
nevarnosti:
- zaraščanje gorskih pašnikov in travnikov po celi planoti;
- intenzifikacija kmetijstva na okoliških območjih gorskih pašnikov in barij;
- upravljanje z gozdom;
- vznemirjenje zaradi povečanega dostopa ljudi.

Zaraščanje pašnih površin na Goški ravni.

Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi, ki opredeljujejo območje Natura 2000 so:
SPA Jelovica
131

Kvalifikacijske vrste:
črna žolna (Dryocopus martius)
divji petelin (Tetrao urogallus)
gozdni jereb (Bonasa bonasia)
koconogi čuk (Aegolius funereus)
kozača (Strix uralensis)
mali skovik (Glaucidium passerinum)
planinski orel (Aquila chrysaetos)
ruševec (Tetrao tetrix)
sokol selec (Falco peregrinus)
triprsti detel (Picoides tridactylus)
pSCI Blato na Jelovici
Habitatni tipi:
- aktivna visoka barja;
- barjanski gozdovi;
- naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode.
pSCI Ledina na Jelovici
Habitatni tipi:
- prehodna barja
- barjanski gozdovi.
pSCI Ratitovec
Kvalifikacijske vrste :
črtalasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria).
Habitatni tipi:
- karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok;
- gorski ekstenzivno gojeni travniki;
- alpinska in subalpiska travišča na karbonatnih tleh;
- ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio – Fagion)).
Predvidene in udejanjene akcije na območju Jelovice
1. Izdelava načrta upravljanja
Z načrtom upravljanja bodo lahko uskladili in povezali vse uporabnike in možne načine
uporabe zemljišč. Tako bo zagotovljena preglednost nad posegi na zemljiščih in zagotovljeno
trajno varovanje območja.
2. Postavitev informacijskih tabel
Na območju Jelovice so decembra 2006 postavili 10 informacijskih tabel, ob vhodnih točkah
v NATURA 2000 območje (Jamnik, Prtovč, Goška ravan, Vodice, Ledena dolina, Bitenjska
planina, Soriška planina) ter ob pomembnih naravovarstvenih točkah znotraj območja (barja–
Ledine, Blato oz. Rovtarica, Ratitovec). Informacijske table podajajo informacije o NATURA
2000 območju Jelovice in hkrati tudi opozarjajo na ranljivost habitatov in vrst v območju.
3. Predavanja in delavnice za pašne skupnosti, revirne gozdarje in kmetijske svetovalne
službe
Z delavnicami želijo približati pomen območja in naravovarstveni status, da bodo lahko
posamezni uporabniki delovali v skladu z varovanjem okolja in stanja. Želijo izpostaviti vroče
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probleme in potencialne nevarnosti ter črne točke uporabe prostora na Jelovici (pretiran
turizem, športno plezanje in padalstvo, motenje gozdnih ptic, gobarjenje, …).
4. Ozaveščanje javnosti
Z ozaveščanjem želijo uporabnike in obiskovalce opozoriti na nevarnosti slabšanja stanja na
območju Jelovice ter jih spodbuditi k varstvu narave. V ta namen bodo organizirana
predavanja za širšo javnost in za učence osnovnih šol v ožjem območju Jelovice, izdelane in
izdane brošure, zgibanke ter material za šole (beležka, mapa). (Zavod…, 2006).
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