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IZVLEČEK
Diplomsko delo temelji na teoretiĉni vsebini in opisu Ljubljanskega barja v povezavi s
fotografskim gradivom. Teoretiĉna podlaga predstavlja nastanek Ljubljanskega barja in njegov
razvoj skozi ĉas ter predstavlja posledice ĉlovekovega posega v ekosistem. S predstavitvijo
Barjanskega ekosistema ter njegove naravne in kulturne dedišĉine, smo delo povezali s
fotografijami, s katerimi smo skušali ujeti vsebino napisanega. Fotografiranje je zahtevalo veĉ
predogledov izbranega širšega obmoĉja in preverjanje dostopnosti terena. Za izdelavo slik je
bil uporabljen DSLR fotoaparat Fujifilm finepix s6500fd ter osebni raĉunalnik za prenos
fotografiranega gradiva.

Glavni namen dela je bil prikaz trenutnega stanja Ljubljanskega barja z okoljskega in
ţivljenjskega vidika skozi lastno fotografijo. Vsebina dela je bila izbrana na podlagi
ugotovitve, da se o Ljubljanskem barju piše ţe od 17. stoletja, da je to dinamiĉno obmoĉje, ki
posamezniku omogoĉa dovolj fotografskega izraţanja. Kot prednost fotografiranja barjanske
krajine se je izkazala uporaba DSLR fotoaparata in terenska dostopnost. Slabosti so se
pokazale pri izvajanju fotografiranja na teţje dostopnih mestih ter hitra sprememba naravnega
gibanja favne in flore glede na letni ĉas, kar je za samo izvedbo fotografiranja zahtevalo veĉ
ĉasa.
Ključne besede: Ljubljansko barje, barje, naravna in kulturna dedišĉina, biotska raznolikost
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ABSTRACT
The thesis is based on the theoretical content and the description of the Ljubljana Moors in
conjunction with the photographic material. Theoretical basis represents the genesis of the
Ljubljana Moors and its development over time and represents the effects of human
intervention in its ecosystem. With the introduction of Ljubljana Moors ecosystem and its
natural and cultural heritage, we linked the content to photography, and try to capture content
written. Photographing required several previews of the selected extensive area and check the
availability of the terrain. To make a photo we used a DSLR camera Fujifilm finepix s6500fd
and personal computer to transfer photographed material.

The main aim of the study was to present the current state of Ljubljana Moors and
environmental aspects of life through own photography. Thesis content has been selected on
the basis of the findings that Ljubljana Moors was mentioned as early as 17th century, for it's
dynamic range, which enables individual to lots of photographic expression. The advantage of
wetland landscape photography has been the possibility of using DSLR camera and terrain
accessibility. Weaknesses were found in the shooting at difficult of access terrain and rapid
seasonal change of natural movement of fauna and flora, which extended time for making
photos.

Key words: Ljubljana Moors, moors, natural and cultural heritage, biodiversity

IV

Ljubljansko barje skozi objektiv

KAZALO VSEBINE
IZVLEČEK ............................................................................................................................. III
ABSTRACT ............................................................................................................................ IV
1

UVOD ............................................................................................................................... 1

2

TEORETIČNI DEL ........................................................................................................ 2
2.1

LJUBLJANSKO BARJE ............................................................................................. 2

2.1.1

Zgodovina............................................................................................................. 3

2.1.2

Nastanek Ljubljanskega barja .............................................................................. 6

2.2

Geografske znaĉilnosti ................................................................................................ 7

2.2.1

Podnebje ............................................................................................................... 7

2.2.2

Tla in prst ............................................................................................................. 8

2.2.3

Voda ..................................................................................................................... 8

2.2.4

Rastlinstvo in ţivalstvo ...................................................................................... 10

2.2.5

Poselitev in prebivalstvo .................................................................................... 14

2.3

Naravna in kulturna dedišĉina ................................................................................... 16

2.3.1
2.4

Naravna in kulturno-zgodovinska dedišĉina po obĉinah ................................... 17

BIOTSKA RAZNOLIKOST ..................................................................................... 24

2.4.1

Zmanjševanje in varstvo raznolikosti ................................................................. 26

PRAKTIČNI DEL ........................................................................................................ 29

3
3.1

Uporabljena oprema in izvedba praktiĉnega dela...................................................... 29

3.1.1

Fotoaparat ........................................................................................................... 29

3.1.2

Stativ................................................................................................................... 29

3.1.3

Dostopnost in ogled terena ................................................................................. 30

3.1.4

Svetloba .............................................................................................................. 30

3.1.5

Fotografiranje ..................................................................................................... 30

3.2

Rezultati z razpravo ................................................................................................... 32

4

ZAKLJUČEK................................................................................................................ 62

5

LITERATURA IN VIRI .............................................................................................. 63

V

Ljubljansko barje skozi objektiv

SEZNAM SLIK

Slika 1: Zemljevid Ljubljanskega barja. ..................................................................................... 2
Slika 2: Pomlad na Ljubljanici .................................................................................................... 4
Slika 3: Jesen na Ljubljanici........................................................................................................ 5
Slika 4: Pot do Podpeĉi ............................................................................................................... 6
Slika 5: Poplave na Ljubljanskem barju .................................................................................... 10
Slika 6: Skupina srnjadi............................................................................................................. 11
Slika 7: Cvet je lep ................................................................................................................... 11
Slika 8: Sonĉen dan ................................................................................................................... 12
Slika 9: Sneg na Sv. Ani............................................................................................................ 19
Slika 10: Sv. Joţef ..................................................................................................................... 20
Slika 11: Sanjarjenje.................................................................................................................. 32
Slika 12: Delo na polju .............................................................................................................. 34
Slika 13: Ţareĉi travnik ............................................................................................................. 36
Slika 14: Zapušĉena Tomaţeva hiša ......................................................................................... 38
Slika 15: Moĉvirska logarica - Fritillaria meleagris.................................................................. 40
Slika 16: Cvet ............................................................................................................................ 42
Slika 17: Neskonĉna pot ............................................................................................................ 44
Slika 18: Travniški ples ............................................................................................................. 46
Slika 19: Zimska pravljica......................................................................................................... 48
Slika 20: Kraljevi cvet ............................................................................................................... 50
Slika 21: Pravljiĉni gozd ........................................................................................................... 52
Slika 22: Krim v meglici ........................................................................................................... 54
Slika 23: Sonĉen zimski dan ..................................................................................................... 56
Slika 24: Poplavljena realnost ................................................................................................... 58
Slika 25: Cerkev ........................................................................................................................ 60

VI

Ljubljansko barje skozi objektiv

1

UVOD

Veĉ kot 100-letno raziskovanje Ljubljanskega barja je prineslo ogromno arheoloških in
paleookoljskih podatkov. Kljub temu, pa naše razumevanje pokrajine Ljubljanskega barja iz
preteklosti, še vedno temelji na modelu iz sredine 19. stoletja, ki prikazuje romantiĉno sliko
»kolišĉa«, hiše na plošĉadi sredi jezera, obdanega z gorskimi vršaci. Ljubljansko barje
predstavlja pribliţno 180 km2 velika mokrotna ravnina v juţnem delu Ljubljanske kotline, pri
ĉemer je kot krajinski park zavarovanih 135 km2. Je eno najjuţnejših visokih barij v Evropi.
Mozaiĉen splet razliĉnih ţivljenjskih okolij, ki jih je s svojimi dejavnostmi ustvaril ĉlovek, so
zatoĉišĉa številnim rastlinskim in ţivalskim vrstam. Ljubljansko barje se ponaša z bogato
kulturno dedišĉino, ki so jo od paleolitika do današnjih dni, zapustile razliĉne kulture.
Veĉtisoĉletno soţitje narave in ĉloveka se je v zadnjih desetletjih krhalo. Zaradi varovanja
biotske in pokrajinske raznolikosti, ter spodbujanja trajnostnega razvoja, skladnega s krajevno
tradicijo, je bilo obravnavano obmoĉje jeseni 2008 razglašeno za Krajinski park Ljubljansko
barje (1).
Namen priĉujoĉega diplomskega dela je opredeliti teoretiĉno podlago s pomoĉjo znanstvenih
dognanj o razvoju Ljubljanskega barja. Namen je tudi predstaviti razvoj pokrajine skozi ĉas,
njene biotske raznolikosti. Preostalo vsebino bomo predstavili z vpogledom obravnavane
krajine skozi besedo in fotografski objektiv.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

LJUBLJANSKO BARJE

Ĉe se danes odpravimo po avtocesti do morja, se peljemo mimo Ljubljanskega barja. Pred sto
tisoĉ leti, je pod omenjeno cesto, tedaj na stebrih in viaduktih, veĉ deset metrov globoko
hrumela razpenjena voda pritokov reke Ljubljanice, ki je pridivjala po grapah Polhograjskih
Dolomitov (2).
Barje v slovenskem jeziku opredeljuje moĉvirnato obmoĉje z znaĉilnim rastlinstvom in
ţivalstvom. Je poseben tip ţivljenjskega okolja oziroma mokrišĉa, za katerega je znaĉilno
stalno ali obĉasno zastajanje voda. Ljubljansko barje, kot zemljepisno ime, pa zajema
obmoĉje, ki se razteza med Ljubljano, Vrhniko, Krimom in Škofljico (Slika 1). Razprostira se
na pribliţno 160 km2 v juţnem in jugovzhodnem delu Ljubljanske kotline (1). Na severu in
severovzhodu je do Ljubljanskih vrat omejeno z Golovcem, Grajskim in Šišenskim hribom,
medtem ko ga na severozahodu in zahodu omejuje Polhograjsko hribovje, na jugu dinarske
planote, na jugovzhodu pa Šmarska suha dolina (3).

Slika 1: Zemljevid Ljubljanskega barja.
(4)
Ljubljansko barje je pravzaprav edino niţinsko visoko barje v Sloveniji z relativno majhnim
povpreĉnim naklonom, tj. 2,1°, in nizko nadmorsko višino, ki v povpreĉju znaša 297,5 metrov.
2
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Zanj sta znaĉilna raven svet in obseţno, naplavljeno dno. V preteklosti je bilo to obmoĉje
velikega moĉvirja, na katerem ni bilo mogoĉe pridelovati hrane. S posegom ĉloveka, pa se je
ta del precej osušil in obdelal. Tako je nastalo obseţno polje, ki je obĉasno poplavljeno,
vendar so njegova najveĉja vrednost razprostrani vlaţni travniki, obdani z grmiĉevjem in
obvodnimi lokami. Ti v aprilu zacvetijo, kot mnoţice moĉvirskih tulipanov, medtem ko v
izsuševalnih jarkih, napolnjenih z vodo, uspevajo vodne rastline in ţivali (3,2).

2.1.1 Zgodovina
Ljubljansko barje je bilo v davni preteklosti le velik del obseţne površine, pokrite z mehko
blazino šotnih mahov (2). Narava je za oblikovanje takšne kotline, kot jo poznamo danes,
potrebovala veĉ milijonov let. Ker se razprostira na tektonsko-aktivnem obmoĉju, strokovnjaki
menijo, da je vzrok za njegov nastanek, v pogrezanju matiĉne kamnine. Tedaj so v udorino
odtekale kraške podzemne vode in potoki, ki so s seboj prinašali prod in druge usedline, reka
Sava pa je z nanašanjem veĉjih koliĉin proda, povzroĉila zajezitev Ljubljanice pri izlivu v reko
Savo ter poplavila celotno obmoĉje barjanske kotline. Zasipavanje jezera, zaradi tisoĉletnih
reĉnih nanosov, je povzroĉilo odtekanje vode. Prehod, iz kamene dobe v bronasto,
zaznamujejo kolišĉarji oziroma mostišĉarji. Kotlino je v tem obdobju prekrivalo tako
imenovano Mostišĉarsko jezero, ki je postopoma odtekalo, za seboj pa pustilo veliko moĉvirje.
Pred pribliţno šest tisoĉ leti, ko se je Kolišĉarsko jezero osušilo, je omogoĉilo nastanek
velikega moĉvirja, kasneje pa tudi nastanek nizkega in visokega barja. Takrat se je priĉela
oblikovati podoba Barja (5).
Zgodovina Ljubljanskega barja je vezana na veĉ podroĉij: od turizma do arheologije, in
povezana z raziskovanjem kolišĉ, ki so jih odkrili v ĉasu gradnje ţeleznice Ljubljana-Trst med
letoma 1876 in 1877. Posamezna odkritja kolišĉ so bila povezana z odkritji arheoloških najdb
pri izkopih prekopov (6). Najdišĉa so bila razkrita ob veĉjih posegih ter gradbenih in
osuševalnih delih. Tako se je ţe konec 19. stoletja na Barju odvijalo znanstveno arheološko
izkopavanje. Od takrat, so na Barju raziskovale številne generacije arheologov, ki so odkrile
ostanke 23 veĉjih kolišĉ in številnih predmetov, ki predstavljajo ţivljenja kolišĉarjev. Bogato
zgodovinsko in kulturno dedišĉino predstavljajo: rogovja, bakreni predmeti, ĉolni (izdolbeni iz
debla), leseno kolo in os dvokolesnika, ki je stara 5.600 let (1). Zaradi slednjih dveh obstaja
moţnost povezave takratnih prebivalcev z evropskim prostorom (7).

3
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V rimskem ĉasu so reko Ljubljanico ĉastili predvsem kot »vodno ţilo«, ki je igrala pomembno
prometno vlogo. Promet, ki je bil povezan s strateškimi motivi, trgovskim udejstvovanjem in
upravno funkcijo, je predstavljal poglavitni gospodarski temelj, ki je privabljal ljudi v Emono
oziroma današnjo Ljubljano, ter ga povezoval z barjansko pokrajino. S propadom Rimskega
cesarstva, se je priseljevanje narodov na obmoĉju tedanje Emone, umirilo. Ko je postopoma
prišlo do ponovne vzpostavitve prometa med Italijo in Osrednjo Evropo, so na Ljubljanici
oţiveli ĉolnarji, zaĉeli pa so se tudi druţabni dogodki na vodi. Ĉolnarji so pridobivali les iz
gozdov, ki je rastel ob straneh reke. Ker so ĉolnarji bukve in hraste posadili sami, so bili
upraviĉeni do njihove seĉnje, jeseni pa so lahko v gozdu pasli prašiĉe. Razlog za seĉnjo je bil
pravzaprav v tem, da je gozd odnašal viharje in moĉne vetrove. Ti so bili z blagom
natovorjenim ladjam sicer nenevarni, a zelo neprijetni, saj so jih zadrţevali pri veslanju. Kot
zanimivost poudarjamo, da je leta 1840 po Ljubljanici zaplula ladja na parni pogon. Imenovala
se je Nadvojvoda Ivan. Ĉe so pred tem s ĉolnom potrebovali od Ljubljane do Vrhnike 8-10 ur
voţnje po reki, je parnik premagal enako razdaljo v dveh urah in 45 minutah. Potnike je
pripeljal nazaj pol ure hitreje. Parnik je vozil potnike celo desetletje. Po veĉ nesreĉah, ni upal
nihĉe pluti z njim, zato sta ga lastnika prodala na Vrbsko jezero (2).

Slika 2: Pomlad na Ljubljanici (1/100, f/4.5, ISO 64, 4.6mm)
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Slika 3: Jesen na Ljubljanici (1/30, f/3.2, ISO 100, 4.6mm)
Veĉji razmah so raziskave Ljubljanskega barja doţivele po drugi svetovni vojni, ko so se
zaĉela naĉrtnejša dela pri osuševanju Barja, gradnji cest, iskanju novih zalog in odkritju novih
kolišĉ. Medtem ko je raziskovanje tega krajinskega parka v poznih 70. in 80. letih skoraj
zamrlo, se je zanimanje ponovno obudilo ob koncu 20. stoletja. Raziskovalci so se usmerili
tudi v podvodne, naravoslovne in paleobotaniĉne in druge raziskave (6,8).
Strokovnjaki ţe stoletja stremijo k raziskovanju skrivnosti Barja - tudi globoko pod zemljo. Te
odkrivajo v številnih kamnolomih na obrobju barjanske ravnice (Kuclerjev kamnolom) in
ostankih barja (Kozlarjeva gošĉa, Mali blatec-Mali plac, Goriški mah). Ţe v rimski dobi pa je
ĉlovek na obmoĉju Barja posegal vanj in vplival na njegovo podobo. V 18. stoletju so priĉeli z
naĉrtnim izsuševanjem, pri ĉemer je prvotno kmetovanje kmalu zamenjalo izkopavanje šote
oziroma ĉrno barjansko zlato. Po koncu šotne industrije so se domaĉini izselili ali kmetovali.
V obdobju med 18. in 20. stoletjem so kmetje s košnjo mokrotnih travnikov prepreĉevali
zarašĉanje površin z gozdom in omogoĉili naselitev travniškega rastlinstva in ţivalstva ter
tako s svojimi posegi barjansko pokrajino obogatili. Zaradi intenzivnega kmetovanja in
urbanizacije, je današnja pokrajina osiromašena, ogroţene so zaloge pitne vode ter kakovost
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prsti. Leta 2008 je bilo Ljubljansko barje oznaĉeno kot krajinski park, s ĉimer so ţeleli ohraniti
naravo in pokrajino (9).

Slika 4: Pot do Podpeĉi (1/200, f/4.5, ISO 100, 4.6mm
V drugi polovici 19. stoletja so odkrili avgustijansko cesto, ki je bila skoraj tri metre pod
površjem. Strokovnjaki so zato prepriĉani, da bo današnja avtocesta ali vsaj njeni najbolj
ohranjeni deli, »najkasneje ĉez dva tisoĉ let, najmanj toliko pod površjem, brez upoštevanja
mahu, pa vsaj dva metra niţje« (2).

2.1.2 Nastanek Ljubljanskega barja
Preko sto let raziskav Ljubljanskega barja so prinesla veliko arheoloških in paleookoljskih
podatkov. Znanstveniki še danes preuĉujejo njegovo dinamiko in spremembe v dolgoroĉni
perspektivi. Poskušajo ugotoviti, kakšna je bila nekoĉ ta pokrajina, kako se je spreminjala in
kako so v njej ţiveli prazgodovinski ljudje. Pridobljene podatke zdruţujejo z obstojeĉimi in
novimi arheološkimi ter paleookoljskimi podatki (sedimentološkimi analizami, analizami
stabilnih izotopov). Podatke analizirajo v geografskih informacijskih sistemih in ustvarjajo
novo sliko pokrajine Ljubljanskega barja iz preteklosti (10).
Dinamiĉna geološka preteklost Ljubljanskega barja sega v ĉas najmlajše ledene dobe, pred
pribliţno milijon let. Je tektonska udorina, ki se je do danes ugreznila pribliţno 100 metrov. V
6
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kotanjo na robu Krasa so odtekale kraške podzemne vode s pritoki iz bliţnjih dolin. Vodotoki
so v obdobju med poledenitvami, prinašali debelejši material, predvsem flišni pesek in gline.
V toplih, medledenih obdobjih, pa veĉinoma v vodi raztopljen apnenec in suspendirane gline.
Ĉe zasipavanje ni dohitevalo ugrezanja, je kotanje preplavilo jezero, pri ĉemer danes znaĉilne
jezerske usedline dokazujejo, da naj bi se to zgodilo veĉkrat. Pred 400.000-250.000 leti, v
obdobju mindelsko-riške medledene dobe, je bila tektonika na Barju neznatna, saj je bila to
enotna ravnica. Po vsej verjetnosti je bilo to plitvo moĉvirje. V ĉasu riške poledenitve (pred
250.000-180.000 leti) pa se je Barje po dolgem prelomilo. Njegov juţni del se je zaĉel
ugrezati, kar se dogaja še danes, severni del pa se je intervalno ugrezal in dvigoval ter ob
koncu zadnje poledenitve umiril (2).

2.2

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

2.2.1 Podnebje
Ekosistem Ljubljanskega barja je zelo odvisen od vremenskih oziroma podnebnih razmer.
Globalno podnebje pogojujejo fizikalne in kemijske lastnosti ozraĉja, razporeditev sonĉnega
obsevanja, razporeditev kopnega in morja, lastnosti tal, kroţenje oceanov in ozraĉja ter relief.
Posebnosti Barja so predvsem posledica dinamike lastnosti tal, reliefa ter razporeditve
sonĉnega obsevanja (11).
Podnebje Ljubljanskega barja je zmerno celinsko, padavinski reţim pa je submediteranski
(12). Letno povpreĉno pade med 1350 in 1550 milimetrov padavin, jugozahodni del obmoĉja
je bolj namoĉen kot severovzhodni. Najveĉ padavin pade na Vrhniki (v povpreĉju 1601
mm/leto), v Lipah (1374 mm/leto) in v Ljubljani (Beţigrad; 1394 mm/leto). Padavine so preko
leta neenakomerno razporejene. Izrazitejši višek padavin nastopi jeseni in pozno spomladi.
Pomanjkanje padavin je pozimi in poleti. Termalni pas dosega predvsem v zimskih in poletnih
mesecih na prisojnih poboĉjih med 600 in 800 metrov nadmorske višine povpreĉno letno
temperaturo, in sicer 8,3° C, kar je za stopinjo veĉ kot 200 metrov niţje (12). To je posledica
»mestnega toplotnega otoka v Ljubljani, vetrov iz podolja juţno od Vrhnike, ki premešajo
zrak, in poveĉane vlaţnosti osrednjega dela Ljubljanskega barja, saj se velik del toplote porabi
za izhlapevanje« (13). Ugodne podnebne razmere so povzroĉile porast poseljevanja
prebivalstva in poslediĉno nastanek velikih naselij (12).
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2.2.2 Tla in prst
Ljubljansko barje sestoji iz menjavanja razliĉnih plasti, saj je sestava prsti odvisna od reliefa in
prepustnosti tal. Tako na Barju naletimo na prodnata, šotna in glinena tla. Zato se Barje
pojavlja kot velika prodnata ravnica s posameznimi vodnimi zalivki, ali nastopa kot bolj ali
manj plitvo jezero z bogatim rastlinskim in ţivalskim svetom. V njem obĉasno naletimo na
šotišĉe in neprehodno moĉvirje (14,3).

Drobnozrnate usedline na neravnem terenu ovirajo odtekanje padavinske vode v katerokoli
smer, kar povzroĉa zastajanje voda. Zaradi pomanjkanja kisika, se organske snovi ne
razkrajajo in pride do pojava znaĉilnih šotnih tal, najbolj znaĉilnih za Barje. Kopiĉenje
organskih snovi je povzroĉilo ustavljanje osuševanja barja in toliko poveĉalo deleţ mineralnih
snovi, da so tla postala primernejša za kmetovanje (3).
Pri Ĉrni vasi se kmalu pod površjem nahaja pribliţno petnajst metrov debela plast polţarice. V
njej se nahaja bogata favna polţev in školjk. Plasti nad polţarico sestavljajo rastlinski ostanki,
kot so rjava glina, šotno blato, šota in humus (14). Strokovnjaki delijo prsti na Ljubljanskem
barju na avtomorfne in hidromorfne. Prve so nastale na nepoplavljenih obmoĉjih Barja, ter
tam, kjer ni bilo visoke talne vode (osamelci in vršaji). Preostale so nastale kot posledica
zadrţevanja vlage v tleh, zato je na teh mestih teţje obdelovati zemljo. Primernejša je za
travnike (15). Ti pokrivajo 46 % površine, njive in vrtovi 31 %, gozdne površine pa 5 %
obmoĉja (16).

2.2.3 Voda
»Voda je glavni element nastanka in obstoja barjanske ravnice, hkrati pa element, ki ga je na
Ljubljanskem barju venomer premalo oziroma preveĉ. Voda ima tu dve podobi. Prva je
umazano rdeĉa, mirujoĉa in se odceja z barjanskega zemljišĉa. Imenuje se Barjanska voda.
Druga podoba je ţivahna, ĉista voda kraškega izvora, ki se steka iz številnih kraških izvirov
izpod Krima v potoke in reĉice. Njihova zadnja barjanska postaja je reka Ljubljanica.
Poznamo jo pod imenom Reka sedmih imen, saj v svojem toku veĉkrat ponikne in se ponovno
prikaţe na površju. Nazadnje se prikaţe iz izvirov pri Moĉilniku in Retovju, kot Ljubljanica.
Kot niţinska reka s komaj metrskim padcem je vĉasih tekla od Vrhnike do Ljubljane v
okljukih, ki pa jih danes ni mogoĉe videti« (17). Pomembnejši površinski tok, ki se vije skozi
8
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Barje, predstavlja Gradašĉica. Njeno poreĉje sega v Polhograjsko hribovje, v Ljubljani pa se
izliva v Ljubljanico. Obilne padavine Gradašĉici omogoĉajo hitro narašĉanje, v relativno
kratkem ĉasu. To povzroĉa tok po strmih poboĉjih iz relativno visoke nadmorske višine. Sicer
pa glavni vodotok Ljubljanskega barja predstavlja reka Ljubljanica. Njeno padavinsko
obmoĉje obsega 1815 km2, od tega 60 % kraškega in 40 % ostalega površja (3).
Onesnaţenosti rek Ljubljanskega barja botrujejo razliĉni posegi ĉloveka v reĉne struge in
zajezitve, predvsem pa z onesnaţevanjem zraka in tal zaradi kmetovanja. Med najnevarnejše
onesnaţevalce tal prištevamo številne kemikalije (gnojila, fitofarmacevtska sredstva,
raztopljena topila, detergenti iz gospodinjstev itd.) in odlagališĉa, medtem ko razpadajoĉe
organske snovi, raztopljeni minerali in plini, onesnaţujejo zrak. Samoĉistilna sposobnost rek
se je vseskozi poslabševala, saj se je koliĉina odplak in strupenih snovi poveĉala ter
zreducirala odplake organskega izvora, ki jih razliĉni mikroorganizmi spremenijo in
presnovijo, ter tako omogoĉijo samoĉistilno sposobnost voda (18).
Razpoznavna znaĉilnost Ljubljanskega barja so poplave, ki obiĉajno pokrijejo 15 % celotne
površine (2364 ha), ob veĉjih padavinah pa celo veĉ kot polovico (8034 ha). Obmoĉje je
najpogosteje poplavljeno jeseni in pozimi, medtem ko je zaradi podnebja, najmanj padavin
poleti. Poplave so veĉinoma kratkotrajne (2-5 dni), globina vode pa le redko preseţe 70 cm.
Najveĉja poplavna obmoĉja leţijo na levi strani Ljubljanice in segajo od Sinje gorice, Blatne
Brezovice, Bevk, Plešivice do Notranjih Goric. Na desni strani reke, pa so najveĉja poplavna
obmoĉja od Ljubije pri Vrhniki do Ĉrne vasi in med Ljubljanico, Borovnišĉico in cesto
Podpeĉ-Borovnica ter med Podpeĉjo in Ĉrno vasjo. Veĉje poplave zalijejo površine ob
Borovnišĉici do Borovnice, ob Iški do Strahomera, ob Ţelimeljšĉici do Ţelimelj ter ob
Ljubljanici do Trnovega v Ljubljani (3).
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Slika 5: Poplave na Ljubljanskem barju (1/340, f/5.6, ISO 100, 21.6)
2.2.4 Rastlinstvo in ţivalstvo
Iz tipologije habitatnih tipov Slovenije je razvidno, da je na obmoĉju Ljubljanskega barja
popisanih 48 habitatnih tipov (19). Travišĉa so najpogostejši habitatni tip in nudijo ţivljenjsko
okolje nekaterim vrstam ptic in metuljev. Gozdovi, ki se raztezajo vzdolţ celotnega barja,
nudijo zatoĉišĉe ogroţenim ţivalskim gozdnim vrstam, kot so ĉrna štorklja, pegasti lesketnik
in rosnica. Pomemben ţivljenjski prostor nudijo tudi reke, potoki in umetni odvodni kanali
(20).
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Slika 6: Skupina srnjadi (1/160, f/4.9, ISO 100, 66.7mm)

Slika 7: Cvet je lep (1/220, f/3.8, ISO 100, 25mm)
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Slika 8: Sonĉen dan (1/600, f/5.6, ISO 200, 6.2mm)
Ljubljansko barje je zaradi naravne vegetacije minimalno ohranjeno. Njegova ekologija je
zaradi ĉloveških posegov, spremenjena. Prvotnega rastlinstva zato pravzaprav ali: skoraj ni,
saj veĉji del barjanskega zemljišĉa predstavljajo kmetijske površine, na katerih rastejo in
uspevajo tudi druge rastline in kulture. Na primarni zdruţbi opazimo na šoti osamelca
Kostanjevica pri Bevkah zdruţbo jesenske vrese in šotne mahove ter zdruţbo bora, breze in
šotnih mahov. Na manj vlaţnih tleh prevladujejo lesne rastline, izginjajo pa vrste visokega
barja. Na reliefnih, kamninskih in talnih razmerah, rastje prevladuje na osamelcih, in sicer
prevladujejo hrastov gozd, gozd belega gabra in prehlajenke. Ob jarkih in poteh pogosto
opazimo drevesa, grmiĉevja in hidrofilno vegetacijo (ĉrno jelšo, vrbo, ĉrni topol, dob in
navadno brezo). Nekatere rastlinske vrste se širijo na opušĉena kmetijska zemljišĉa, zato
prihaja do njihovega zarašĉanja, kar predstavlja groţnjo habitatnim tipom (3). Travno rastje
sestavljajo predvsem zdruţbe šaša in modre stoţke, zdruţba loĉja, moĉvirske krvomoĉnice in
brestovolistne srajĉice, zdruţba loĉja in modre stoţke ter zdruţba brestovolistne srajĉice in
jetiĉnika (21).
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Barvni spekter travnikov se spreminja od marca do septembra. Za temno vijoliĉne odtenke
poskrbijo moĉvirske logarice, roţnate barve pa jim dodajo kukaviĉje luĉce. Rumene zlatice in
kaluţnice popestrijo z belimi odtenki munec in penuše. S priĉetkom poletja se cvetovi oslada
in zlate rozge razbohotijo v rumeno. Prva majska košnja izbriše kromatiĉno travniško
raznolikost. Pogled nam tako zastane na zelenem strnišĉu in razgaljeni površini barjanske
zemlje (ĉrnice). Med ogroţene rastline prištevamo šotni mah, okroglolist, srednjo rosiko in
roţmarinko (22).

Ljubljansko barje pokriva odstotek slovenskega ozemlja, vendar na njem lahko najdemo
pribliţno 100 razliĉnih vrst ptic. Njihovo število dosega tudi 20 % in veĉ celotne slovenske
populacije. Še številĉnejše so vrste, ki samo prezimijo ali se na poti v tople kraje ustavijo na
obmoĉju Ljubljanskega barja. Takšna raznolikost je odvisna predvsem od travnikov, saj se
zaradi osuševalnih del, niso spremenili v plodne njive. Lastniki jih urejajo na tradicionalen
oziroma ekstenziven naĉin - z neredno in pozno košnjo ter ne dodajajo gnojil za rast (7,17).
Medtem ko mokrišĉa naseljuje 89 vrst metuljev, ki ţivijo na negnojenih travnikih, ţivi na
barju 48 vrst kaĉjih pastirjev. Prištevamo jih med ogroţene vrste (7). Preţivetje metuljev je
pogojeno z negnojenimi travišĉi. Nekatere vrste metuljev so zelo razširjene, kar velja zlasti za
srebrnolisega bisernika, moĉvirskega pisanĉka in moĉvirskega cekinĉka. Strašniĉin in svišĉev
mravljišĉar sta vezana na eno vrsto hranilne rastline (veliko strašnico oziroma moĉvirski svišĉ)
in doloĉeno vrsto gostiteljskih mravelj, ki so glavna hrana za gosenice teh metuljev (17). Na
širšem obmoĉju ljubljanskega barja ţivi 45 vrst sesalcev - od najmanjše male rovke in
pritlikave miši, ki v dolţino merita 5 cm - do najveĉje, srne. Njihovo število se poveĉa zaradi
obĉasnih obiskov jelenov, divjih prašiĉev in rjavih medvedov. Med ogroţene vrste prištevamo
vidro, o kateri sicer pišejo, vendar je o njej malo objavljenih podatkov. Ob Ljubljanici in Išĉici
so jih opazili le redki oĉividci. Na obmoĉju Ljubljanskega barja med sesalci najpogosteje
opazimo voluharice, ki zaradi svoje številĉnosti predstavljajo pomembnejši ĉlen barjanskega
ekosistema (22). Ker je barjanska zemlja vlaţna in hladna, predstavlja plazilcem neprijazno
okolje. Ob Ljubljanici in Išĉici sta pogosti belouška in kobranka, redkeje pa opazimo
moĉvirsko sklednico (ţelvo) (22).
Nekdanje moĉvirje zagotavlja pogoje za razmnoţevanje dvoţivk. Odtoĉni kanali so zgodaj
spomladi polni velikih in navadnih pupkov, poleti pa iz odvodnih kanalov odmeva regljanje
zelene rege. Vode v kanalih predstavljajo dom številnim paglavcem zelenih ţab in urhom. V
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gozdovih na robu Barja opazimo veĉ vrst rjavih ţab (22). Številni vretenĉarji na barjanskih
travnikih omogoĉajo raznolikost in številĉnost ptic (22).

2.2.5 Poselitev in prebivalstvo
Ljubljansko barje je imelo v prazgodovini pomembno prometno vlogo, saj je predstavljalo
kriţišĉe poti med Baltikom in Jadranskim morjem (Jantarna pot) ter pot med Zahodno Evropo
in Malo Azijo. Postopoma so nastajala antiĉna naselja. V rimski dobi na obmoĉju
Ljubljanskega barja ni bilo veĉ jezera, ostalo pa je moĉvirje in mlado barje. Rimljani so za
prometno povezavo izkorišĉali reko Ljubljanico, s ĉimer so najverjetneje izravnali njeno
strugo proti Vrhniki (Nauportusu). Soĉasno so zgradili nasipe, pri Podpeĉi pa strugo pribliţali
podpeškemu kamnolomu, kjer je bilo pomembno pristanišĉe. Nato je bilo barje veĉ kot tisoĉ
let prepušĉeno naravnemu razvoju. Takrat je po vsej verjetnosti, naraslo do najveĉjega obsega
(3). Na koncu 18. stoletja je gospodarstvo vplivalo na razvoj trgovine in poslediĉno na celotno
druţbo, ki je stremela k blaginji in obseţnejšem gospodarskem razcvetu. V ĉasu
razsvetljenstva je bil ustanovljen Joţefinski kataster, ki je predstavljal temelj za zemljiški
davek. Leta 1767 so ustanovili Kranjsko kmetijsko druţbo, ki ni vplivala le na razvoj trgovine,
ampak je izobraţevala kmete. Na takšen naĉin je priĉela nastajati podlaga za gospodarske in
kolonizacijske spremembe na Ljubljanskem barju (22). Cesarica Marija Terezija je leta 1769 z
dekretom ukazala, da se mora pripraviti naĉrt za osušitve in spremeniti prostor v rodovitni
svet. V naslednjih desetletjih je ĉloveške posege na Barju najbolj zaznamoval Gabriel Gruber.
Bil je avtor naĉrtov in vodja osuševalnih del. Poglobitve strug, izkopi odvodnikov, podrtje
jezov in izkop Cesarskega oziroma današnjega, Gruberjevega kanala, so povzroĉile zniţanje
gladine podtalnice, predvidljivost in obvladljivost poplav. Tako so Ljubljansko barje, nekaj
tisoĉletij kasneje, znova zaĉeli poseljevati (17, 23). Mestne oblasti so v zaĉetku 19. stoletja,
po zakljuĉenih osuševalnih delih, zaĉele prodajati zemljišĉa na Barju. Ţelele so, da se na njih
naselijo ljudje, ki bodo kultivirali svoje posesti. Pred zaĉetkom prve svetovne vojne je ţivelo
malo ljudi na obmoĉju Barja. Veĉinoma so poselili Volar, Ilovico, Havptmanico, Lipo in Ĉrno
vas. Obmoĉji Trnovega in Krakovega sta dobili vrtiĉkarski znaĉaj.
Oroţen Adamiĉ (24) poudarja povpreĉno rast ljubljanskega prebivalstva med letoma 1890 in
1980. Število prebivalcev v Ljubljani je do leta 1890 narašĉalo povpreĉno za manj kot 500
prebivalcev na leto, medtem ko je v naslednjem obdobju njihovo število naraslo na 834. To
število je predstavljalo pribliţek povpreĉnemu letnemu poveĉanju prebivalstva do leta 1948.
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Takrat je ljubljansko prebivalstvo narašĉalo z dobrimi 1000 novimi prebivalci na leto. Po tem
letu beleţimo hitrejšo rast Ljubljane, v kateri je znašala povpreĉna letna porast prebivalstva
2950 do leta 1953. Po konĉani vojni so se zaĉele oblikovati mestne ĉetrti (npr. Galjevica in
Sibirija), naraslo pa je tudi število ĉrnih gradenj (Rakova Jelša itd.) (3, 23).
V zadnjem obdobju, med letoma 1971 in 1981, pa je bilo v Ljubljani povpreĉno letno
poveĉanje prebivalstva, veĉje od 5000. Širitev in poveĉanje slovenskega glavnega mesta sta
povzroĉila postopno urbanizacijo na obrobju Ljubljane. Naselja na obmoĉju Ljubljanskega
barja, so do leta 1890 povpreĉno narašĉala z dobrimi 100-imi prebivalci letno, v obdobju do
leta 1980, pa ţe z nekaj manj, kot 600-imi. Deleţ ţiveĉega prebivalstva na tem obmoĉju, je v
tem obdobju znašal pribliţno 12 % (24). Severni del Ljubljanskega barja so priĉeli
intenzivneje poseljevati v obdobju po letu 1970, ko so bile cene zemljišĉ ugodne. V Murgljah
so gradili predvsem enodruţinske hiše, kasneje, v 80-ih letih, pa so intenzivno zgradili
stanovanjske soseske (npr. trnovski bloki). Soĉasno se je z razvojem urbanizacije urejal
prometni reţim v juţnem delu Ljubljane, ki so ga dodatno izboljšali z izgradnjo juţne
ljubljanske obvoznice. Širitev mesta je v 90-ih letih potekala v smeri Murgel - Mali graben,
juţno pa je bilo poseljevanje zgošĉeno na obmoĉju Ceste dveh cesarjev. Ĉeprav Rudnik tedaj
ni bil dovolj priljubljen za pozidavo, se je z obširno pozidavo površine, to spremenilo v novem
stoletju (25). Trenutno sta na obmoĉju Ljubljanskega barja najveĉji naselji Notranje Gorice in
Vnanje Gorice (26), vendar se pozidava in poseljevanje nadaljujeta tudi na manjših obmoĉjih.
Vse pogostejša je gradnja proizvodnih obratov, trgovin in stanovanjskih objektov, ki zaradi
neprimerne arhitekture ne sodijo v predstavljeno obmoĉje in slabšajo njegovo podobo.

Uradni statistiĉni podatki iz leta 2011 razkrivajo, da je bila dinamika gibanja prebivalstva, na
obmoĉju Ljubljanskega barja, velika. Leta 2010 je bil tako najvišji naravni prirastek v naseljih
Jezero, Notranjih oziroma Vnanjih Goricah, medtem ko je bil ta negativni v Mateni in
Strahomerju. Selitveni prirastek je bil tega leta najvišji v naseljih Jezero, Vnanjih Goricah,
Ĉrni vasi, Tomišlju in Vrbljenah. Najniţji pa je bil v Mateni, Bevkah in Blatni Brezovici, saj
je bilo izseljevanje veĉje, kot priseljevanje (26). Povpreĉna starost prebivalstva Ljubljanskega
barja je leta 2011 znašala 39,4 let, kar je bilo pod slovenskim povpreĉjem – od tega je bil deleţ
mladega prebivalstva 16,7 % (slovensko povpreĉje 14,2 %), deleţ starega pa 14,4 % celotne
populacije (slovensko povpreĉje 16,5 %).
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Ĉeprav se trend staranja ne razlikuje od trenda, znaĉilnega za celotno Slovenijo, opazimo
proces navideznega pomlajevanja prebivalstva, kar je najverjetneje posledica selitvenega
prirastka. Leta 2011 je bilo v naseljih na obmoĉju Barja skupaj 3.247 gospodinjstev, pri ĉemer
je imelo povpreĉno gospodinjstvo 3 ĉlane, in je bilo nad slovenskim povpreĉjem (2,5 ĉlana).
Prevladovala so gospodinjstva s tremi in štirimi ĉlani (41 % vseh gospodinjstev), kar je bilo
prav tako nad slovenskim povpreĉjem (34 % vseh slovenskih gospodinjstev). Na podlagi
prostorske razporeditve izobrazbene strukture ugotavljamo, da se je ta poveĉevala zaradi
priseljevanja, saj so se na omenjeno obmoĉje, najpogosteje priseljevali višješolsko in
visokošolsko izobraţeni (26).

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

2.3

Zavod za varstvo kulturne dedišĉine Slovenije opredeljuje pojem kulturne dedišĉine kot
obmoĉja in komplekse, ki so grajeni ali drugaĉe oblikovani objekti, predmeti ali skupina
predmetov oziroma so ohranjena materializirana dela in predstavljajo rezultat ustvarjalnosti
ĉloveka in njegovih razliĉnih dejavnosti, druţbenega razvoja in dogajanj, ki so znaĉilni za
posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru. Varstvo kulturne dedišĉine je zaradi
zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Kot kulturno
dedišĉino obravnavamo arheološka najdišĉa in predmete, naselbinska obmoĉja (stara, mestna,
trška in vaška jedra), oblikovano naravo (t. i. vrtno-arhitekturna dedišĉina), kulturno krajino,
stavbe, njihove dele ali skupine stavb (umetnostne, zgodovinske ali tehniĉne priĉevalnosti),
stavbe in druge predmete, ki so povezane s pomembnimi osebami in dogodki politiĉne,
gospodarske in kulturne zgodovine. Kot kulturno dedišĉino obravnavamo arhivsko in
knjiţniĉno

gradivo,

umetnostnozgodovinskega,

predmete

ali

arheološkega,

skupine
umetnostnega,

predmetov

zgodovinskega,

sociološkega,

antropološkega,

etnološkega in naravoslovnega pomena, ki izpriĉujejo zgodovinska dogajanja na Slovenskem
(27).
Obravnava kulturne dedišĉine je odvisna od njenih lastnosti in vsebine:
∙

nepremična: predstavlja nepremiĉnino ali njen sestavni del, skupine nepremiĉnin ali
obmoĉja;

∙

tip: doloĉa osnovno tipološko razvrstitev po znaĉilnostih varstva v urejanju prostora.
Razlikujemo arheološko, stavbno, memorialno, vrtno-arhitekturno, naselbinsko, kulturno
in zgodovinsko krajino ter integralno dedišĉino;
16

Ljubljansko barje skozi objektiv

∙

kulturna funkcija: pomeni neposredno vkljuĉevanje dedišĉine v prostor in aktivno ţivljenje
v njem, na primer, na podroĉju vzgoje, posredovanja znanj oziroma izkušenj iz preteklih
obdobij, v krepitvi narodne samobitnosti in kulturne identitete;

∙

kulturni spomeniki: posamezni objekti ali obmoĉja, ki so posebnega kulturnega pomena.
To se odraţa v višji stopnji javnega interesa in zahtevnejših prostorskih omejitvah. Po
lastnostih

razlikujemo

arheološke,

zgodovinske,

umetnostnozgodovinske

oziroma

umetnostne in arhitekturne, naselbinske, etnološke ter tehniške spomenike. Razlikujemo
tudi med spomeniki oblikovane narave in (spomeniško) kulturno krajino (27).

2.3.1 Naravna in kulturno-zgodovinska dediščina po občinah
2.3.1.1 Borovnica
Soteska Pekel: naredil jo je potok Otavšĉica. Ustvarja jo pet slapov, visokih 3-22 metrov.
Soteska je poznana po rastlinju (kranjski jegliĉ, mesojeda mastnica, dvocvetna vijolica,
dlakavi sleĉ itd.) in gnezdenju vodnega kosa. V Peklu najdemo redko rastlinje. Višje v
skalovju - nad dolino za Brezovico pri Borovnici pod Strmecem - lahko sreĉamo gamsa (1).
Golobja jama: je dostopna izkljuĉno jamarjem. Leţi pod Govešĉkom in skriva kapniški gozd,
v katerem se nahaja jezero. Dolga je 125 metrov in globoka 20 metrov (1).
Borovniški viadukt: je ostanek stebra veĉ kot 500 metrov dolgega zidanega ţelezniškega
viadukta Ljubljana-Trst, ki je bil odprt leta 1857 in je veljal za tehniĉno in arhitekturno
mojstrovino. Viadukt je dolg 561 metrov in se je v dvojnih lokih dvigal 38 metrov visoko. Za
njegovo postavitev so potrebovali 4000 v barjanska tla zabitih hrastovih pilotov, 24 obokanih
stebrov, 31 tisoĉ kubiĉnih metrov kamnitih blokov in 5 milijonov opek. Kot pomembno
strateško toĉko in oskrbovalno vojaško pot, ga je na zaĉetku druge svetovne vojne delno
porušila umikajoĉa se starojugoslovanska vojska. Italijani so ga usposobili za promet, vendar
ga je zavezniško bombardiranje, ob koncu leta 1944, uniĉilo. Danes nanj spominja osameli
steber, okoli katerega je kasneje nastal novi del Borovnice (1).
Jelenov viadukt: blizu ostaline Borovniškega viadukta se nahaja zapostavljen in neopaţen
Jelenov oziroma Dolinski most, ki je bil zgrajen leta 1857. Sezidan je iz opeke in kamenja.
Sestavljen je iz dvanajstih stebrov in enajstih obokov. Dolg je 219 metrov in visok 29.
Uvršĉamo ga med najstarejše slovenske mostove, ki imajo dvotirno ţeleznico. Ĉeprav je bil
izgrajen za niţje obremenitve, lahko tudi danes po njem vozijo teţji tovorni vlaki. Med
Borovniškim viaduktom in Jelenovim oziroma Dolinskim mostom je bila nekoĉ na vzpetini
ţelezniška postaja, ki so ji po prenehanju obratovanja razstavili nepotrebne tire, opremo in
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objekte. Od tedanje ţelezniške postaje sta ostala tira, v stavbi pa so zgradili stanovanja. Ta del
Borovnice imenujemo Stara postaja. Ţelezniška postaja in Jelenov oziroma Dolinski most so
vpisani v Register nepremiĉne kulturne dedišĉine (1).
Čuvajnica 666: tudi ta ĉuvajnica sodi med tipiĉne in najbolj razširjene ţelezniške stavbe
svojega ĉasa. V njih so ţiveli in delali ĉuvaji. Njihova osnovna naloga je bila zagotavljanje
varnega prometa. Na obmoĉju med Dunajem in Trstom so gradili ĉuvajnice v standardizirani
obliki in tehniki. V takšni smeri so bile tudi oštevilĉene. Ĉuvajnica 666 stoji na stari progi in je
bila zadnja pred viaduktom. Njena posebnost je, da stoji na zgornji strani proge in je
pravzaprav zrcalna podoba tedanjih ĉuvajnic. Tako kot »trasa« stare proge Preserje-Borovnica,
je tudi ĉuvajnica 666 vpisana v Register nepremiĉne kulturne dedišĉine (1).
Zabočevo, Cerkev sv. Janeza Krstnika: Zaboĉevo je obmoĉje prvega naseljevanja
borovniške doline. Cerkev je iz prve polovice 14. stoletja. Ohranjena freska Svetega Krištofa
je v zgodnjegotskem slogu. Strokovnjaki so prepriĉani, da je 150 let starejša od
hrastoveljskega Mrtvaškega plesa (1).
Ţupnijska cerkev sv. Marjete: prviĉ je omenjena leta 1351. Nato so jo leta 1828, zaradi
dotrajanosti zaprli, in leta 1830 sezidali novo. Popolnoma je bila obnovljena leta 1935 (1).
Cerkev sv. Miklavţa: prviĉ je omenjena leta 1521, ko je bila baroĉno predelana. Ohranjen je
tudi paški most stare ţelezniške proge (1).

2.3.1.2 Brezovica
∙

Podpeško jezero: je kraško jezerce, skoraj popolnoma okroglo, in premerom pribliţno
130 metrov. Njegova posebnost je, da pridobiva vodo iz sedmih površinskih kraških
izvirov, ki odteka podzemsko, skozi globok lijak. Najveĉ so izmerili 51 metrov globine, s
ĉimer je eno najglobljih naravnih jezer v Sloveniji. Jezero nima obiĉajnega jezerskega
bregu, ampak se okoliška ravnica brez pregiba spušĉa v vodo. Jezero pri Podpeĉi je
naravni spomenik in spada pod oţje varovano obmoĉje (1).

∙

Podpeški kamnolom: je zaradi pomembnejšega zgodovinskega pomena zašĉiten kot
naravna vrednota. Bele lupine fosilnih školjk v temno sivem apnencu so opazili ţe
Rimljani, zato so preusmerili strugo reke Ljubljanice mimo kamnoloma. Podpeški kamen
so s ĉolni vozili v Emono in z njim krasili pomembnejše stavbe (1).

∙

Uvala Ponikve: je majhno pretoĉno kraško polje, ki se nahaja med poboĉji Krima, ob cesti
med Preserjem in Dolnjo Brezovico. Na juţnem robu uvale so izviri, kjer se vode zberejo v
potok, ki preĉka polje do ponorov na severnem in vzhodnem robu. Tu ponikne. Na robu
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Ljubljanskega barja pod vasjo Kamnik ponovno izvira. Zaradi višjih voda, obĉasno
nastane manjše jezero (1).
∙

Goriški mah: leţi blizu vasi Goriĉica pod Krimom. Je najveĉje ohranjeno visoko barje na
obmoĉju Ljubljanskega barja, saj pokriva skoraj 19 hektarov površine. Šotne plasti, ki so
debele do dva metra, omogoĉajo ţivljenje raznoliki vegetacijski zdruţbi (šotni mah, sestoji
puhaste breze, rdeĉi bor, smreke in krhlike). V jesenskih mesecih pa medonosne planjave
jesenske vrese). Obmoĉje je razglašeno za Naravni rezervat Goriški Mah (1).

∙

Jezero Rakitna: leţi na plitvem kraškem polju in deloma valoviti dolomitni planoti na
nadmorski višini 780-820 metrov. Kraj obkroţajo borovi in smrekovi gozdovi, dolomitno
dno polja je mokrotno, po njem pa teĉe potok Rakitnišĉica, ki ponikne v Ponikvah (1).

∙

Kraško polje Ponikve: se nahaja med vasjo Preserje in Dolenjo Brezovico. Ob deţju je
poplavljeno, sicer pa po njem vijuga Kraški potok. Voda odteka skozi poţiralnik v niţjo
leţeĉo vas – Podpeĉ (1).

∙

Brinarjeva oziroma Klanška jelka: ima izredno gosto rašĉeno krošnjo in cipresasto
obliko. Je edina takšna jelka pri nas, zato sodi med spomenike naravne dedišĉine (1).

∙

Sv. Ana: hrib je potisnjen nad Barje, zato omogoĉa razgled s plošĉadi okoli cerkve po
celotnem Ljubljanskem barju - od Škofljice do Vrhnike. Cerkev svete Ane, v trenutni
obliki, je s konca 16. stoletja. Sezidana je na temeljih stare gotske cerkve (1).

Slika 9: Sneg na Sv. Ani (1/600, f/6.2, ISO 100, 76.3mm)
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∙

Gršakova domačija: je iz leta 1863 in ena najlepše urejenih kmetij »prvotnega videza« v
Vnanjih Goricah. Zanimivost je tudi ohranjeno druţinsko drevo od zaĉetka Gršakovega
rodu (1).

∙

Podpeška vila: je bila zgrajena 1925 po naĉrtih Joţefa Pleĉnika. Objektu sta pripadala
zunanji bazen in park, zasajen s tisami, vrbami, rdeĉimi bukvami itd. (1).

∙

Kušljanov grad (Podplešivica): manjša grašĉina je bila zgrajena v 15. stoletju. V svojem
delu jo je omenil Valvazor (1).

∙

Ostali sakralni objekti (1):
-

Baroĉna ţupnijska cerkev sv. Antona Pušĉavnika (Brezovica) je poznana po
poslikavah Ivana Šubica.

-

Cerkev sv. Duha (Vnanje Gorice) s freskami na lehnjaku, je bila zgrajena leta 1526.

-

Kapelica, ki zaznamuje središĉe Ljubljanskega barja (Notranje Gorice).

-

Cerkev sv. Martina (Notranje Gorice), v kateri je bil ţupnik – pisatelj, Janez Jalen.

-

Cerkev sv. Lovrenca (Podpeĉ), stoji na osamelcu (zgrajena konec 11. stoletja).

-

Cerkev sv. Joţefa (Preserje).

-

Cerkev sv. Vida (Preserje) - zgodnjebaroĉna arhitektura.

-

Cerkev sv. Tomaţa (Planinca), zgrajena 1321.

Slika 10: Sv. Joţef (1/450, f/7.1, ISO 100, 37.7mm)
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2.3.1.3 Ig
∙

Ribniki v dolini Drage: so nastali z zajezitvijo reke Drašĉice in potoka pod vasjo
Dobravica. Zaradi gojenja rib in kasnejšega kopanja gline za opekarno, so v 18. stoletju
izkopali sedem ribnikov. To obmoĉje ponuja dom številnim vrstam ptic. Tu ţivi Sklednica
- edina avtohtona ţelva pri nas (1).

∙

Soteska reke Iške - Iški vintgar: reka Iška je zarezala 300-400 metrov globoko sotesko s
strmimi bregovi, ki se zajedajo v apnenĉasto dolomitno planoto, od sotoĉja glavnih
vodotokov - Zale in Iške. Zdruţita se v Vrbici, kjer je stiĉišĉe štirih obĉin (1).

∙

Iški morost: je obmoĉje najbolje ohranjenih travniških habitatov (1).

∙

Krim: je najvišji vrh obĉine, ki ob lepem vremenu ponuja obširen razgled in predstavlja
najpomembnejšo geodetsko toĉko v Sloveniji (1).

∙

Koslerjeva gošča - Koslerjev gozd: je ohranjen kompleks visokobarjanskega gozda z
acidofilnimi drevesnimi vrstami (1).

∙

Iţanski grad: razkriva razvaline prvotnega t. i. Iţanskega turna iz 13. stoletja na hribu
Pungart. Danšanji grad Sonnegg se prviĉ omenja leta 1436. V revolucionarnem letu 1848,
pa je bil prizorišĉe zadnjega kmeĉkega upora in seţiga »gruntnih knjig«. Med zadnjo
svetovno vojno je bil grad poţgan, danes pa so v grajskih prostorih zapori. Grad z okolico
je zato zaprto obmoĉje (1).

∙

Stari dedec: je iz rimskih ĉasov v ţivo skalo vklesan nagrobni napis, ki se iz neznanega
razloga tako imenuje. Arheologi so na tem obmoĉju našli veĉ kot sto rimskih kamnitih
nagrobnikov, ţarnih grobov in zgodnjekršĉanskih oljenk. Tu je potekal tudi rimski zaporni
zid, ki je bil v dobi rimskega cesarstva (3.- 4. stoletje), utrjen obrambni pas z obrambnimi
trdnjavami, obzidanimi naselji, straţnimi stolpi in mitnicami za plaĉilo cestne pristojbine.
V 7. in 8. stoletju je »rimski zaporni zid« ponazarjal naselitveno mejo Slovanov (1).

∙

Iški turn: pozidan naj bi bil po propadu starega gradu. Najverjetneje je nastal iz gotskega
dvora, ki je stal jugozahodno od izvira Išĉice. Leta 1350 je omenjen kot pristava pod
gradom ob vodi, kjer je bil tudi mlin - last iških vitezov. Leta 1447 so Auspergi dobili
zgornji mlin ob Iškem turnu. Okoli leta 1964 so stavbo popolnoma prezidali in razširili (1).

∙

Cerkev sv. Martina: v pisnih virih jo prviĉ zasledimo leta 1361. V cerkvi stoji na
rimskem podstavku krstni kamen z upodobitvijo dveh levov (1).

∙

Cerkev sv. Mihaela: je bila prviĉ omenjena leta 1353. V njej je urejena zbirka iţanskih
rimskih nagrobnikov. Arheološka izkopavanja ob njej so dala tri rimske ţarne grobove in
razbite zgodnjekršĉanske oljenke.
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∙

Roţenvenska Marijina cerkev: je na ogled z veliko obmoĉij Ljubljanskega barja.
Današnja baroĉna cerkev z dvema stranskima kapelama in dvema zvonikoma je zgrajena
na mestu starejše, ki se omenja ţe leta 1526 (1).

∙

Cerkvica Marije Kraljice Miru na Kureščku: ima vsaj pet stoletij posveĉeno svetišĉe
Mariji. Prvotna gotska cerkev je na tem mestu stala ţe v 15. stoletju (1).

2.3.1.4 Log - Dragomer
∙

Arheološko najdišĉe pri cerkvi sv. Lovrenca;

∙

Cerkev sv. Lovrenca;

∙

Domaĉije Na vasi 6, Stara cesta 10, Stara cesta 25, Loška 20, hlev pri hiši Loška 22,
Vrhniška c. 4, hiša Pod Gradom 32;

∙

Kapelica sv. Antona Padovanskega;

∙

Kapelica ţalostne matere boţje;

∙

Cerkev sv. Janeza Krstnika;

∙

Mozaik Tito;

∙

Podvoz na Logu pri Brezovici;

∙

Spomenik padlim NOB;

∙

Spominska plošĉa dolomitskemu odredu;

∙

Šola na Loški cesti 21;

∙

Toplar pri hiši Loška cesta 21a;

∙

Kapelica na Lukovici pri Brezovici (1).

2.3.1.5 Škofljica
∙

Strajanov breg: je breg z mokrišĉi pri naselju Drenik, ki je rastišĉe loeselove grezovke
(1).

∙

Dolina Ţelimeljščice: je naseljena dolina s cvetoĉimi se moĉvirnatimi travniki, kjer so se
ohranile nekatere redkejše vrste metuljev in ptic (1).

∙

Dvorec Lisičje: zgrajen je bil v 16. stoletju. Grad se imenuje Lisiĉje, ker so se v okoliških
gozdovih v velikem številu potikale lisice (1).

∙

Cerkev sv. Simona in Jude: je razglašena za kulturni spomenik drţavnega pomena.
Zametki sedanje cerkve segajo v prvo polovico 15. stoletja. Domnevamo, da freske segajo
v leto 1456 in so delo gotskega slikarja Janeza Ljubljanskega (1).

∙

Cerkev sv. Peter Vrh nad Ţelimljami: stoji na vrhu Zakope (580 metrov). Je najvišje
leţeĉa cerkev v obĉini. Njegova lega je v preteklosti sluţila kot geo-strateški poloţaj (1).
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∙

Namršelj: je iz 15. stoletja pozidan lovski dvorec, ki je bil nekoĉ v lasti Auerspergov
(grofov Ursini-Blagaja in Engelshausov). Danes je v zasebni lasti (1).

∙

Robeţnikov toplar: je eden izmed 130 lesenih toplarjev, ki so evidentirani v obĉini in
najveĉji daleĉ naokrog (1).

∙

Spominska soba Frana Saleškega Finţgarja: je postavljena v ĉast pisatelju, ki je
najzasluţnejši, da so v tem kraju leta 1903 dobili prvo redno šolo (1).

∙

Cerkev Sv. Uršule, Lanišče: je zelo stara. Najverjetneje sezidana okoli leta 1000 (1).

2.3.1.6 Vrhnika
∙

∙

Trije izviri Ljubljanice - Retovje, Močilnik, Bistra:
-

Retovje - izvir Pod orehom, Pod skalo, Malo okence, Veliko okence;

-

Moĉilnik - Mali Moĉilnik, Veliki Moĉilnik, Grogarjev dol;

-

Bistra - Grajski izvir, Zupanov izvir, Trebija (Galetov izvir) (1).

Kuclerjev kamnolom: je razglašen za naravni spomenik in je prava uĉilnica v naravi z
veliĉastnim prikazom narivanja zemeljskih plasti in bogatimi fosilnimi ostanki. Del
kamnoloma je geološka znamenitost, ki jo zaradi geoloških in fosilnih posebnosti,
uvršĉamo med bisere slovenske naravne dedišĉine. Zato je razglašen za naravni spomenik
(1).

∙

Mali plac in Jurčevo šotišče: sta zašĉitena naravna rezervata in edino še ţivo
šotnomahovno barje na Ljubljanskem barju. Je nenavadne lege, v plitvi kotanji jajĉaste
oblike in pribliţno deset metrov nad ravnino Barja, kjer najdemo redkejše primerke
barjanskih rastlin, kot so: rosika, barjanska vijolica in moĉvirska kukavica (1).

∙

Grad Bistra in Tehniški muzej Slovenije: Kartuzijanski samostan v Bistri je bil
ustanovljen leta 1255. Danes je v gradu muzej, kjer si lahko ogledamo stalne zbirke s
podroĉja kmetijstva, prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila, tiskarstva in
elektrotehnike (1).

∙

Cankarjeva spominska hiša in pot Po Cankarjevih obeleţjih: hiša, v kateri se je leta
1876 rodil Ivan Cankar, je bila lesena in pokrita s slamo. Ker je leta 1879 pogorela, so
morali Cankarjevi gostovati po opušĉenih hlevih in hišah na Vrhniki. Današnjo podobo so
ji dali novi lastniki leta 1880. Spominska hiša je razglašena za kulturni spomenik (1).

∙

Lavrenčičeva hiša: je ena najstarejših in najpomembnejših stavb na Vrhniki. Stoji na
bregu reke Ljubljanice, kjer je bilo nekoĉ potniško pristanišĉe. Zgrajena naj bi bila v 15.
stoletju. V njej so bili mitnica, pošta in gostišĉe. V njem je leta 1728 prenoĉil celo cesar
Karel VI (1).
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∙

Cerkev sv. Miklavţa na Kurenu: je bila zgrajena v 16. stoletju. Ima znamenit, lesen
poslikan strop, sloneĉ na dveh lesenih stebrih. V cerkvi so trije leseni pozlaĉeni oltarji.
Zelo dragocen dokument slovenske sakralne umetnosti je njen nespremenjen videz (1).

∙

Kapela sv. Lenarta: prvotno zgrajena v gotskem slogu in prviĉ omenjena leta 1444.
Današnjo baroĉno podobo je dobila v 18. stoletju (1).

Bogata naravna in kulturno-zgodovinska dedišĉina Ljubljanskega barja opozarja na njegovo
edinstvenost in nujnost njegove ohranitve. Obmoĉje, na katerem so nekoĉ domovali kolišĉarji
in prastare razvite kulture, je postalo zakladnica raznolikih ekosistemov. Barje nosi sledove
kamene, bronaste, ţelezne in rimske dobe in kaţe obrise gotike, baroka, arhitekturnih
preseţkov, mojstrstva ter kulturnega razvoja. Zato je slovenska vlada 9. oktobra leta 2008
sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Z njenim sprejetjem je obmoĉje
formalno zavarovala in zašĉitila izjemne naravne vrednote ter pokrajinsko in biotsko
raznolikost. Poleg varstvenih obmoĉij so znotraj krajinskega parka opredeljena še oţje
zavarovana obmoĉja, npr. Kozlarjeva gošĉa, Iški morost, Goriški mah, Podpeško jezero in
Ribniki v dolini Drage pri Igu. Park zajema ravninski del Ljubljanskega barja, ki ga omejujejo
avtocesta Ljubljana-Vrhnika, juţno ljubljanska obvoznica, Dolenjska cesta (od Rudnika do
Škofljice), cesta Škofljica-Pijava Gorica, severni rob Krimskega pogorja ter cesta BorovnicaVrhnika (11).

2.4

BIOTSKA RAZNOLIKOST

»Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost ţivih organizmov iz vseh virov, ki zajemajo med
drugim kopenske, morske in druge vodne ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so;
to vkljuĉuje raznovrstnost samih vrst, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov« (28).
Ljubljansko barje predstavlja enega veĉjih kompleksov mokrišĉ v Sloveniji, ki je zaradi naĉina
obdelave ohranilo relativno visoko biotsko raznolikost. Ker se to obmoĉje ĉedalje hitreje
razvija in spreminja, se krĉi tudi seznam tam ţiveĉih ţivalskih in rastlinskih vrst. Strokovnjaki
ugotavljajo, da je v zadnjih treh desetletjih izginilo deset vrst ptic gnezdilk. Glavni vzrok za
ogroţenost vrst pripisujejo poseljevanju prebivalstva in poveĉanju naselij, opušĉanju
kmetijske rabe, zarašĉanju zemljišĉ, spreminjanju travnikov v njive, širjenju monokultur,
širjenju tujerodnih rastlinskih vrst, uporabi pesticidov, neurejenem odvajanju odpadnih voda,
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nelegalnim odlagališĉem in agresivnim rekreativnim dejavnostim. Na podlagi biotske
raznolikosti izstopajo tri veĉja obmoĉja, in sicer (29):
∙

obmoĉje travišĉ na zahodnem delu Ljubljanskega barja med Notranjimi Goricami,
Bevkami in Borovnico,

∙

obmoĉje travišĉ na vzhodnem delu, med Škofljico, Ĉrno vasjo in Iškim vršajem ter

∙

gozdno-grmovno obmoĉje na severnem delu Ljubljanskega barja.

Na samo odstotku slovenskega obmoĉja domuje kar 20 % populacij nekaterih vrst travniških
ptic. Kosec predstavlja eno najpomembnejših ogroţenih vrst, pri ĉemer na Barju gnezdi kar
80 % ptic te populacije v Sloveniji. Na Barju se nahaja samo 5-10 parov velikega škurha,
pravzaprav edine stalne slovenske gnezditvene populacije te vrste. Med pomembnejše vrste
ptic, ki domujejo na Barju, prištevamo prepelico, pribo, poljskega škrjanca in repaljšĉico.
Skupaj najdemo 107 vrst rednih in obĉasnih gnezdilcev, hkrati pa na obmoĉju Barja prezimi
ali med selitvijo poĉiva, dodatnih 140 vrst (5, 22, 30). Veĉina vrst gnezdi na ekstenzivnih
travnikih, kjer je ĉlovekov vpliv trenutno manjši, pa tudi hrane imajo dovolj. Ptice, ki jim
travniki ne predstavljajo ţivljenjskega prostora, gnezdijo pri deponiji odpadkov. Pisana in
rjava penica ţivita v okolju suhih grmišĉ. Vijeglavke ţivijo v redkih gozdiĉkih, medtem ko so
lastovke poznane po bivanju v okolici hiš, na tramovih poslopij in v hlevih (22). Razliĉne vrste
ptic potrebujejo specifiĉen ţivljenjski prostor, zato je ohranjanje raznovrstnosti obmoĉja
Ljubljanskega Barja, kljuĉnega pomena za njihov obstoj. Ker je ţivljenjski prostor nekaterih
vodnih in moĉvirskih ptic preveĉ spremenjen oziroma uniĉen, je nujno potrebna renaturacija
tega obmoĉja. Le tako bi se ponovno vzpostavilo ustrezno ţivljenjsko okolje za ptice. Špendl
in Spruk (31) delita ptice gnezdilke na obmoĉju Ljubljanskega barja v tri skupine:
∙

Travniške ptice: potrebujejo nekaj 10 ha sklenjenih travniških površin. Slednje ne smejo
biti prekinjene z njivami ali prometnimi cestami. Nekatere vrste ptic potrebujejo
ţivljenjski prostor, celo veĉjega od kvadratnega kilometra. Vsem je najugodnejša
mozaiĉna razporeditev košenih in nekošenih površin, saj omogoĉajo iskanje hrane in
zavetja.

Njihov

habitat

ogroţa

kmetijska

proizvodnja

z

agromelioracijami,

hidromelioracijami, gnojenje, raba pesticidov, sejanje neavtohtonih travnih mešanic in
veĉkratno strojno košnjo. Vse to povzroĉa zmanjšanje raznolikosti in poslediĉno tudi
ţivalske in rastlinske vrste. Na drugi strani pa ţivljenje travniških ptic, ogroţa opušĉanje
kmetijskih površin, saj zarašĉanje povzroĉa spremembo ţivljenjskega prostora iz travnika
v gozd ali grmiĉevje.
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∙

Grmovne ptice: njihovo gnezdišĉe predstavljajo mejice, najveĉkrat z jelševo osnovo. V
podrasti so vrbe, bezeg, glog itd. Te vrste ptic pa potrebujejo tudi odprt travniški prostor,
saj zanje predstavlja vir hrane.

∙

Gozdne ptice: zanje so najpomembnejši veĉji kompleksi na severnem delu med
Ljubljanico in Cornovcem, kjer se nahajajo stari jelševi nasadi in sekundaren listopaden
gozd. Za obstoj te vrste ptic je najprimernejša prebiralna seĉnja z manjšimi goloseki.
Ogroţajo jih nasadi hibridnih topolov, veĉje površine golosekov in urbanizacija.

Na obmoĉju barjanske pokrajine se varuje 22 vrst ptic, poleg njih pa še 23 ostalih ţivalskih
vrst in 9 habitatnih tipov (29).
Ker je Barje vlaţno obmoĉje, se tam nahajajo številĉni nevretenĉarji, ki vplivajo na razvoj
višjih organizmov, ki se z njimi prehranjujejo. Na travnikih Barja je naseljenih 89 vrst dnevnih
metuljev, strokovnjaki pa navajajo tudi 48 vrst kaĉjih pastirjev. Dvoţivke na Barju
predstavljajo 70 % celotne populacije v Sloveniji. Med njimi najpogosteje naletimo na zeleno
rego, urha in zeleno ţabo (11). Ĉe so tla ugodna za dvoţivke, to ne velja za plazilce, izjemoma
za redko ţelvo, moĉvirsko sklednico, ki si dom najraje ustvari v kanalih in jarkih med
obdelovalnimi površinami. Ob rekah lahko veĉkrat naletimo tudi na dve vrsti kaĉ, belouško in
kobranko. Sesalcev na Barju je 45 vrst, od katerih je najbolj ogroţena vidra (22). Rastlinske
vrste so v grobem deljene na dve skupini – travniške in rastline na zarašĉenih delih barja. Med
prvimi prevladujejo cvetnice (moĉvirska logarica, navadna kaluţnica kukaviĉja luĉca,
preslica), med drugimi pa lesne rastline (jelša, hrast, rdeĉi bor, breza) (11, 22). Ĉlovek je del
biosfere, zato je odvisen od delovanja ekosistemov, a je ob tem premalo ozavešĉen o
pomembnosti njihovega ohranjanja. Veliko bolj ceni njihove neposredne koristi, ki jih
predstavljajo rastlinski pridelki, les, gobe, ţivalski proizvodi in ostale materialne dobrine (27).

2.4.1 Zmanjševanje in varstvo raznolikosti
Mršić navaja razloge za izginjanje raznovrstnosti ekosistemov (32):
∙

uniĉenje bivališĉ in zamenjava s sekundarnimi ali umetnimi bivališĉi;

∙

drobljenje ţivljenjskega okolja, s pretrganimi povezavami med prostori, ki jih ţivali
uporabljajo za ĉas svojega ţivljenja (razmnoţevanje, prezimovanje, dnevna bivališĉa);
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∙

posegi, ki privedejo do sprememb v strukturi in poslediĉno na funkcijo ţivljenjske zdruţbe
- ĉe izgine ena vrsta, posledice za celotni ekosistem niso znane, bodo pa za ĉloveka zelo
pomembne);

∙

vnos tujerodnih vrst, ki privedejo do izpodrivanja avtohtonih vrst;

∙

prekomerno izkorišĉanje - ĉezmeren odvzem rastlinskih in ţivalskih vrst iz narave (lov,
izlov v zbirateljske namene);

∙

onesnaţevanje – posredno ali neposredno.

Poleg naštetega, na zmanjševanje raznolikosti ekosistema vplivajo še: podnebne spremembe,
preveliko kopiĉenje hranil v okolju, preveliko izkorišĉanje naravnih virov, uvajanje novih
tehnologij in kultur, intenzifikacija in opušĉanje kmetijskih zemljišĉ, pospeševanje
monokultur, pretirana uporaba gnojil in zašĉitnih sredstev, razvoj infrastrukture in
nenadzorovana urbanizacija, regulacije vodotokov, izsuševanje mokrišĉ, pomanjkljiva zavest o
pomenu biotske raznovrstnosti, neizvajanje predpisov in pomanjkljiv nadzor (31, 33).
Našteti razlogi vplivajo tudi na zmanjševanje raznolikosti ţivalskih vrst. Mršić pravi, da lahko
med razloge vkljuĉimo (32):
∙

industrijske in komunalne odplake;

∙

izpuhe in izpuste v ozraĉje;

∙

tehnizacijo infrastrukturnih objektov (cestnega in ţelezniškega omreţja);

∙

mnoţiĉni turizem in rekreacijo;

∙

intenzivno izkorišĉanje nekaterih rastlin in ţivali.

Posledice zmanjševanja raznolikosti so razliĉne, in sicer (32):
∙

fragmentacija ekosistemov in habitatov;

∙

degradacija ali popolno uniĉenje habitatov;

∙

motenje rastlin in ţivali v njihovem naravnem okolju;

∙

gensko onesnaţenje in uniĉenje vrst;

∙

izgubljanje dednega zapisa.

Zaradi varovanja narave in biotske raznolikosti v svetovnem merilu, nastajajo številni
mednarodni dogovori in sporazumi. Potem, ko je Slovenija leta 1992 podpisala Konvencijo o
biološki raznovrstnosti, je štiri leta kasneje prevzela odgovornost za njeno izvajanje. Dogovor
daje potrebna priporoĉila in navodila za varovanje razliĉnih vrst in ekosistemov. Obveznosti,
ki jih mora Slovenija izpolniti, so: ugotavljanje, nadzorovanje in spremljanje biotske
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raznovrstnosti ter ustanavljanje zavarovanih obmoĉij za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
obnavljanje in vzpostavljanje prvotnega stanja v degradiranih ekosistemih. Naša drţava mora
prav tako poskrbeti za izboljšanje stanja ogroţenih vrst, upoštevati, ohranjati in vzdrţevati
tradicionalna znanja uporabe biotske raznovrstnosti, prepreĉevati vnašanje, nadzorovati in
zatirati tujerodne vrste, ki lahko ogrozijo ekosisteme, habitate ali domorodne vrste. Nujno
potrebno je nadzorovanje tveganj, ki lahko povzroĉijo gensko spremenjene organizme,
pridobljene z novo biotehnologijo. Dogovor o biološki raznovrstnosti našo drţavo zavezuje k
vkljuĉevanju in podpiranju sodelovanja z javnostjo; njenem izobraţevanju in ozavešĉanju o
pomembnosti biotske raznovrstnosti. Za prepreĉitev upadanja biotske raznolikosti, se je
slovenska vlada vkljuĉila v Operativni program upravljanja obmoĉij Natura 2000, ki izboljšuje
ohranjanje celotne biotske raznolikosti. Tako ţelijo na varstvenih obmoĉjih ohraniti ţivalske
in rastlinske vrste ter habitate (34,35). Najpogostejše oblike varovanja narave so naravni
rezervati, parki in druga zavarovana obmoĉja (31). Ker je pomen ohranjanja narave preveĉkrat
samo zapisan, to predstavlja teţavo zavarovanih obmoĉij. Reţim, ki naj bi v njih veljal, pa se
ne izvaja. Rezervati so velikokrat preslabo zavarovani; prihaja do kršitev in divjega lova. Zato
zavarovana obmoĉja za ohranjanje biotske raznovrstnosti niso primerna rešitev (36).
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3

PRAKTIČNI DEL

3.1

UPORABLJENA OPREMA IN IZVEDBA PRAKTIČNEGA DELA

3.1.1 Fotoaparat
Zaradi fotografiranja barjanske krajine smo izbrali priroĉen, vsestransko uporaben in cenovno
ugoden digitalni fotoaparat, znamke Fujifilm finepix s6500fd, z lastnostmi:
∙

Tip kamere: DSLR;

∙

Št. toĉk na tipalu: 6.3 milijona;

∙

Velikost tipala: 1 / 2.5;

∙

Maksimalna loĉljivost: 2848 x 2136;

∙

Število efektivnih pikslov: 6.1 milijona;

∙

Vrsta tipala CCD .

Veĉ pozornosti smo namenili resoluciji oziroma loĉljivosti, ker smo ţeleli ujeti ĉim veĉje
število podrobnosti, ki jih bomo razbrali s fotografij. Dinamiĉnost pokrajine zahteva od
fotografa malo strokovnega znanja oziroma ta ne potrebuje tehniĉno zahtevnega fotoaparata,
medtem ko teren in okolje od njega zahtevata veĉ strokovnosti. Resolucija slike predstavlja
število pik na sliki in nam sporoĉi zapisano število pikslov na doloĉeni razdalji. Število pik
nam torej sporoĉi kakovost fotografije pri njenem poveĉanju do toĉke, ki jo popaĉi. Boljšo ali
slabšo resolucijo hitro opazimo pri fotografiranju z oddaljenih razdalj, fotografiranju veĉjih
objektov itd. Ĉe ţelimo doseĉi optimalno kakovost fotografije, moramo uporabiti fotoaparat z
boljšo loĉljivostjo in izbrati primerno oddaljena stojišĉa.

3.1.2 Stativ
Stativ omogoĉa, da fotoaparat med sproţitvijo miruje. S tem doseţemo veĉjo jasnost in boljšo
loĉljivost. Priporoĉljivo ga je uporabljati v pogojih slabše svetlobe, ker je zaslonka odprta dlje
ĉasa. Prav tako je smiselno uporabljati stativ za slikanje pokrajine, arhitekture, vodnih in
svetlobnih pojavov, noĉne scene, panorame itd. Ĉe ga v doloĉenih pogojih ne uporabimo,
dobimo nejasno in zamegljeno sliko, saj je nemogoĉe toliko ĉasa drţati roko pri miru.
Upoštevati moramo, da je s stojalom teţje doseĉi popolno mirovanje zaradi vplivov okolja
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(vremenske razmere, promet itd.), vendar je šum na fotografiji v primerjavi z roĉnim
fotografiranjem, zanemarljiv.

3.1.3 Dostopnost in ogled terena
Izbira lokacije za izvedbo projekta je pomembna zaradi dostopnosti terena in morebitnih
moteĉih faktorjev pri fotografiranju (preveĉ urbano obmoĉje, strm teren, veliko gozdnate
površine, vode idr.), kar omogoĉa predvidevanje morebitnih neugodnih razmer. Barjansko
okolje neprestano ustvarja dinamiko svetlobe in barv, zato dobra dostopnost terena izboljša
natanĉnost slike.

Ogled terena smo opravili zaradi priprave ustrezne fotografske opreme. Pri razgledovanju
krajine smo opravili poskusno slikanje testnih polj zaradi kalibracije fotoaparata. S
pridobljenimi informaciji o delovnem okolju smo pripravili na takšne nastavitve na
fotoaparatu, da so ustvarile najoptimalnejšo konĉno podobo fotografije, vendar nimajo vpliva
na notranjo geometrijo fotoaparata (npr. izklop autofocus-a). Preuĉili smo oblike, barve,
velikosti, dostopnosti, umešĉenosti in doloĉili najprimernejše lokacije za izvedbo projekta.
Slabša dostopnost terena in prav takšne vremenske razmere so zahtevale veĉje število
fotografij, zato smo za izvedbo projekta potrebovali tudi veĉ ĉasa. Slike smo shranili v format
JPEG, ki ne vpliva na geometrijo slike, zmanjša pa velikost datoteke.

3.1.4

Svetloba

Nekatera okolja Ljubljanskega barja so za fotografiranje privlaĉnejša. Takšno okolje smo
povezali z vodo, jezeri, rekami, slapovi, ki ponujajo dobro izhodišĉe za takšne motive, kjer
voda bolj izstopa. Pri fotografiranju smo upoštevali, da lahko veĉ svetlobe naredi boljšo
fotografijo. Zato smo izkoristili svetlobne odboje, ki jih je dala površina vodne gladine. V
takšnem okolju je dobro fotografirati v razliĉne smeri in se ravnati po poloţaju sonca.

3.1.5 Fotografiranje
Po postopku priprave na izvedbo projekta, smo se odpravili na izbrane lokacije. S pomoĉjo
pripravljene opreme, smo glede na poloţaj in vremenske razmere, doloĉili razliĉne naĉine
fotografiranja. Vsebino izbranih motivov smo vseskozi povezovali z napisano vsebino

30

Ljubljansko barje skozi objektiv

diplomskega dela. Na takšen naĉin smo besedam pravzaprav »vdahnili ţivljenje in utrip
obmoĉja«, saj smo ustvariti predstavo o napisanem.

31

Ljubljansko barje skozi objektiv

3.2

REZULTATI Z RAZPRAVO

Slika 11: Sanjarjenje
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/6,4
Ekspozicijski ĉas: 1/800 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 6,2 mm
Fotografijo je bila posneta med sedmo in osmo uro zveĉer med poleţavanjem v visoki
razgibani travi na Ljubljanskem barju v veĉernih urah. Najzanimivejše je bilo opazovati
spreminjanje in potovanje oblakov, saj se je pribliţevala krajša nevihta. Visoka trava, pa je v
vetru s šelestenjem listov, priĉarala poezijo. Na fotografiji opazimo najprej okrogel sij, ki
privablja v skrivnostni potep med visokimi travami. Ob opazovanju fotografije, nas premami
obĉutek, da bi kar tekli in tekli in ujeli ĉarobni sij.

Na fotografiji najdemo belo, modro, zeleno in rjavo barvo. Slednji delujeta toplo, modra barva
hladno, bela ki pa ju med seboj loĉuje pa deluje skoraj nevtralno. Lahko bi rekli, da sta nebo in
trava v nasprotju. Moĉan kontrast, ter prehodi barv so tisti, ki fotografijo obogatijo z
drugaĉnostjo, ter ji dajejo dramatiĉnost in globino. Fotografija je bila narejena brez stativa.
Pomagali smo si tako, da smo fotoaparat postavili na tla, s ĉimer smo ujeli ostrino slike.
Kljub oblaĉnemu vremenu, je fotografija relativno ostra. K temu pripomore ISO vrednost, ki
je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila f/6,4, ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/800 sekunde.
Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 12: Delo na polju
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/3,6
Ekspozicijski ĉas: 1/480 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 12.8 mm

Fotografija je bila posneta med sprehajanjem po makadamskih poteh Ljubljanskega barja v
popoldanskem ĉasu. Za fotografijo me je navdušila »strast kmeta, ki jo ĉuti do zemlje«, ki jo
obdeluje. Med fotografiranjem se je nam zazdelo, da »kmet z motiko pleše ples«, saj je bilo
njegovo okopavanje vse drugo, kot to. Poudariti moramo, da je kmetijstvo na fotografiranem
obmoĉju, kljub omejitvam in teţavam zaradi specifike in naravnih danosti, kljuĉnega pomena
(v eni od naslednjih fotografij, so poplave).

Glavni element fotografije je kmet, ki obdeluje zemljo. Pri tej fotografiji velik poudarek dajejo
horizontalne linije, ki se zdruţijo z vertikalnimi linijami dreves v ozadju. Poleg linij pa
fotografija vsebuje veliko toĉkovnih elementov, ki jih najdemo v njivi, krošnjah dreves,
travnati površini in v ozadju. Na fotografiji najdemo belo, modro, zeleno in rjavo barvo.
Prevladuje zelena barva, ki fotografiji daje toplino. Lahko bi rekli, da sta nebo in trava v
nasprotju zaradi kontrasta, med spodnjo in zgornjo polovico fotografije.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila f/
3,6; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/480 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 13: Ţareĉi travnik
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/5
Ekspozicijski ĉas: 1/160 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 75.7 mm
Ljubljansko barje ponuja veliko moţnosti za aktivnosti na prostem. Najbolj primeren ĉas za
odkrivanje lepote narave je zagotovo zgodnja pomlad, ko so travniki polni cvetoĉih cvetlic. Ko
smo se sprehajali po ekstenzivnih travnikih, smo bili oĉarani nad lepoto cvetlic, zato smo
posneli nekaj fotografij.
Fotografija je bila posneta med sprehajanjem v dopoldanskem ĉasu. Najbolj so nas oĉarale
rumene kaluţnice (Caltha palustris), ki so nas popeljale skozi objektiv v »ples barve sonca«
(rumena barva simbolizira svetlobo, vedrino in optimizem). Teţko je verjeti, kako zelo so se
spreminjali Barjanski travniki skozi stoletja. Gre za edinstven preplet travnikov, kjer je bilo
moĉvirje, in pred njim, domnevno plitvo jezero. Pri fotografiranju barjanskega travnika smo
ugotovili, da je njegova lepota samo odsev ţivali in rastlin, ki iz njega priĉarajo najlepši
botaniĉni vrt. Na fotografiji prevladujeta rumena in zelena barva, ki ustvarjata kontrast in
dajete sliki toplino. Ravno tako lahko opazimo razliĉne linije in teksture.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila f/
6,4; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/800 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 14: Zapušĉena Tomaţeva hiša
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/2.8
Ekspozicijski ĉas: 1/250 s
ISO: 200
Gorišĉna razdalja: 29,5 mm
Na fotografiji je zapušĉena Tomaţeva hiša, ki stoji v naselju Ĉrna vas. Zgrajena je bila
daljnega leta 1884. Hiša, ki je bila razglašena za kulturni spomenik, je ohranjena v prvotni
obliki. Na fotografiji najprej opazimo veje dreves, ki se razprostirajo proti hiši, kot, da jo ţelijo
zavarovati pred zunanjimi dejavniki. Je tipiĉna - kmeĉka barjanska hiša-, ki prikaţe zaĉetke
naseljenosti Ljubljanskega barja po njegovi delni izsušitvi. Pri fotografiranju je bilo obĉutiti
njeno zgodovino, ki je skozi objektiv ujela hladno zapušĉeno realnost.

Fotografija ima tako horizontalne, kot vertikalne linije. Slednje predstavljajo drevesa in veje,
horizontalno pa hiša. Vidimo veliko toĉkovnih vzorcev: drevesa, veje, hiša, trava, mah. Glavni
element fotografije je zagotovo hiša. Drevesa v ospredju malo razgibajo fotografijo, saj so
prisotne zavite linije. Na fotografiji najdemo belo, zeleno in rjavo barvo. Prevladujeta rjava in
zelena barva, ki fotografiji dajeta toplino. Lahko bi rekli, da bela barva v zgornjem delu
fotografije ustvarja kontrast, med spodnjo in zgornjo polovico fotografije.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 200. Odprtost zaslonke je bila f/
2,8; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/250 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 15: Moĉvirska logarica - Fritillaria meleagris
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/3
Ekspozicijski ĉas: 1/320 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 34.2 mm
Na fotografiji je izstopajoĉ moĉvirski tulipan, ki se z vinsko rdeĉimi cvetovi srameţljivo
spogleduje z objektivom. Njegov ples je bil v rahlem vetriĉu, kot, da se ţeli pokazati v vsem
svojem sijaju. Plesal je tako, kot da bi se zavedal spoznanja, da je zašĉitena vrsta, ki jo ĉedalje
redkeje sreĉamo. Zato smo ga še bolj navdušeni ujeli v objektiv.
Glavni element fotografije je moĉvirski tulipan, njegova lepota pa se prepleta ĉez celotno
fotografijo. Fotografija je zelo razgibana, linije potekajo v vse smeri in so razliĉnih oblik.
Poleg linij so prisotni tudi toĉkovni elementi- cvet, trava v ozadju, razliĉne oblike listov,
cvetlice v ozadju. Najdemo pa tudi razliĉne vzorce in teksture. Na fotografiji prevladujejo zelo
tople barve, sonĉni ţarki v ozadju pa se dodatno zbujajo toplino. Sonce kot simbol ţivljenja,
energije in toplote. Spodnji del fotografije je temnejši, zgornji del pa je svetel in obsijan s
soncem. Prisoten kontrast med njima doda fotografiji dinamiĉnost in globino.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila f/
3, ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 320 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 16: Cvet

42

Ljubljansko barje skozi objektiv

Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/3,8
Ekspozicijski ĉas: 1/220 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 25 mm
Pri fotografiranju smo opazili poln travnik cvetoĉih marjetic. Vsaka je bila lepša od druga.
Ĉeprav smo nameravali fotografirati vse, je našo pozornost pritegnila samo ena, vendar vseeno
ni bila osamljena. Na fotografiji vidimo, da smo slikali cvet marjetice, kjer si je v njenem
središĉu, poiskal zavetje lisasti hrošĉ. Ker smo ţeleli izpostaviti hrošĉa in goreĉe središĉe,
smo poleg tega, izostrili tudi liste cvetov. Ob pogledu skozi objektiv se je nam zazdelo, da je
sporoĉilo fotografije v tem, da je vĉasih bistvo oĉem nevidno.
Glavni element fotografije je hrošĉ na cvetu marjetice. Osrednja toĉka cveta je tudi osrednja
toĉka fotografije. V ozadju je neostra trava, ki fotografiji doda vrednost in še bolj poudari
osrednjo toĉko. Na fotografiji lahko opazimo veliko toĉkovnih elementov in tekstur ( tekstura
cvetliĉnih listov, cvetnega jedra, hrošĉa). Na fotografiji najdemo belo, rumeno, zeleno in ĉrno
barvo. Prevladujeta bela in rumena barva, ki fotografiji dajeta toplino. Zanimivo je, da na
fotografiji lahko opazimo kontrasta. Prvi kontrast v zunanjem delu fotografije je med zeleno in
belo, ki ga ustvarijo beli cvetovi marjetice in zelena trava v ozadju. Drugi kontrast pa rumena
in ĉrna barva, ki ga ustvarita rumeno jedro cvetlice in ĉrn hrošĉ. Oba kontrasta dodata
fotografiji dinamiko in globino.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila f/
3,8; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 220 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 17: Neskonĉna pot
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/3,2
Ekspozicijski ĉas: 1/600 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 6,2 mm
Slikana pot na fotografiji nam pomeni zelo veliko, saj poteka blizu našega doma. Po njej se
velikokrat sprehajamo z druţino. Pot nas vodi do reke Ljubljanice v kraju Podpeĉ, kjer nas
pogledi pritegnejo k cerkvi Sv. Ane in mogoĉni Krim. Nekateri pravijo, da je Krim juţni ĉuvaj
Ljubljanskega barja. Makadamska pot predstavlja središĉe in glavno povezavo fotografije, saj
nas usmerja do konca poti. Na fotografiji ga ne vidimo. Predstavljamo si lahko, da je to pot, ki
nas vodi tja, kamor ţelimo.

Fotografije je preprosta z bogato kompozicijo. Posneta je bila med deveto in deseto uro, ko je
bilo sonce še za oblaki. Drevesa, travnik na levi in njiva na desni strani, grmiĉevje, obrisi
hribov v ozadju in pot so elementi, ki sestavljajo fotografijo. Glavni element slike je pot, ki se
nadaljuje in ne vidimo njenega konca. Na fotografiji prevladujejo zelena, modra in rjava
barva. Veliko je temno-svetlih kontrastov. Spodnja polovica je v toplih, zgornja pa v hladnih
tonih. Lahko bi rekli, da sta nebo in trava v nasprotju zaradi kontrasta, med spodnjo in zgornjo
polovico fotografije.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila f/
6,4; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 800 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 18: Travniški ples
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/4,4
Ekspozicijski ĉas: 1/160 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 7,5 mm
Fotografija je bila posneta v sonĉnem vetrovnem vremenu, kjer vidimo poigravanje vetra s
svilnato travo pšenice. Najbolj nam je všeĉ, da ob pogledu nanjo, hitro opazimo, kako
elegantno je narava ustvarila svoje kreacije. Velik pomen dodajo fotografiji sonĉni ţarki, ki jo
naredijo še bolj ĉarobno in ţareĉo.

Na fotografiji prevladuje zelena barva. Zgornji del fotografije, ki daje fotografiji toplino je
svetel in obsijan s soncem, spodnji pa temen. Prisoten kontrast med njima dodatno poudari
toĉkovne elemente. Fotografija je bila narejena brez stativa. Pomagali smo si tako, da smo
fotoaparat postavili na tla, s ĉimer smo ujeli ostrino slike. Fotografija je zelo razgibana, linije
potekajo v vse smeri in se prepletajo. Poleg linij so prisotni tudi toĉkovni elementi – linije,
toĉke, trikotne oblike.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila f/
6,2; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 800 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 19: Zimska pravljica
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/8
Ekspozicijski ĉas: 1/1000 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 27 mm
Fotografija je bila posneta konec januarja v zelo hladnem jutru. Vidimo, kako se sonce poĉasi
prebuja, in kot bliskavica osvetljuje to lepo, idiliĉno zimsko pokrajino. Lepo je videti meglico,
ki fotografiji dodaja poseben ĉar. Navdušila nas je lepota dreves, ki se kljub teţi snega, zelo
elegantno gibljejo sem in tja.

Fotografijo sestavljajo samo hladni toni. Sneg in meglica ustvarjata kontrast, ter tudi nebo, ki
se preliva iz bele v modro. Linijo so vertikalne in horizontalne, dinamiko dodajo drevesa in
grmiĉevje posuto s snegom. Prisotne so razliĉne teksture in toĉkovni elementi- sneg, veje
dreves, meglica. Fotografija nima posebne dinamike, vendar drevesa v svoji veliĉini in
meglica ustvarjajo zanimive detajle.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila f/
6,4; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 800 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.

0
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Slika 20: Kraljevi cvet
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/5
Ekspozicijski ĉas: 1/420 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 6,9 mm
Ta fotografija je nastala v kraju Mali plac, kjer se nahaja redkejši ostanek šotno-mahovnega
visokega barja po niţinah juţne Evrope. Dan je bil, kot druge dni. Sonce je sijalo, na nebu so
se preganjali oblaki, vendar jih je sonce vseskozi raztapljalo. Pogled na perunike je bil
oĉarljiv, kriĉeĉe rumeni cvetovi so se zlivali z bujnim rastjem in zrcalili v mastni vodi, ki jo
opazimo v meglenem ozadju. Ob pogledu na cvet na fotografiji smo bili oĉarani nad lepoto in
moĉjo rumena barve. Središĉe slike je zagotovo cvet, velik poudarek pa je zagotovo v
kontrastu barv.
Glavni element fotografije je rumeni cvet, njegova lepota pa se prepleta ĉez celotno
fotografijo. Fotografija je zelo razgibana, linije potekajo v vse smeri in so razliĉnih oblik.
Poleg linij so prisotni tudi toĉkovni elementi- cvet, trava v ozadju, mastna voda v ozadju.
Najdemo pa tudi razliĉne vzorce in teksture. Na fotografiji prevladujejo zelo tople barve in
kontrast, ki je zelo izrazit in doda fotografiji dinamiĉnost in globino.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila
f/ 6,4; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 800 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.

.
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Slika 21: Pravljiĉni gozd
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/2.8
Ekspozicijski ĉas: 1/85 s
ISO: 200
Gorišĉna razdalja: 29.5 mm
Fotografija je nastala v poznem popoldanskem jesenskem ĉasu na sprehodu proti naselju
Vnanje Gorice. Gozd nas je spominjal na pravljico, v kateri drevesa prepletajo mreţo svojih
korenin. Ravno korenine, ki na fotografiji precej izstopajo so bile razlog, da smo se ustavili.
Neverjetno se nam je zdelo, kako moĉen kontrast nam je priĉarala narava. Korenine,
porašĉene z mahom, tako moĉne v primerjavi z obilico listja naokoli. Po moĉnem deţevju
opazimo veliko luţo, ki skoraj spominja na malo jezero. Najbolj nas je oĉaralo, kako lepo se je
v njem preslikala lepota dreves. Fotografijo smo namenoma ujeli tako, da ustvarimo razmerje
med debli dreves, ki segajo v višino, kot koreninami, ki segajo v dolţino.
Glavni element slike je voda, ki je posledica moĉnega deţevja. Na fotografiji prevladujejo
modra, zelena in rjava barva. V zgornjem delu fotografije prevladujejo predvsem hladni toni, v
spodnjem pa topli toni. Kontrast med njima je zanimiv, ker v spodnjem delu slike lahko
opazimo mah zelene barve, ki sliki doda ţivljenje in toploto. V zgornjem delu prevladuje
meglica, ki fotografijo naredi hladno. Središĉe, ki spaja zgornji in spodnji del pa zrcali debla
dreves v zgornjem delu fotografije. Na fotografiji lahko opazimo razliĉne toĉkovne elemente
in teksture. Ĉeprav je fotografija umirjena, je zelo razgibana z linijami.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 200. Odprtost zaslonke je bila
f/ 2,8; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 85 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 22: Krim v meglici
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/4,4
Ekspozicijski ĉas: 1/550 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 48.9 mm
Fotografija je nastala v dopoldanskem ĉasu s središĉnim pogledom na drevo in oddaljeni Krim
v objemu oblakov. Krim ima vzdevek ljubljanski vremenski prerok, saj naj bi oblak ali t. i.
»kapa«, okrog njegovega vrha, napovedovala slabo vreme za okoliške kraje. Na fotografiji nas
je najbolj navdušil Krim, saj vlada kot vladar kraljestvu narave pod njim. Poseben poudarek bi
ţeleli dati barvam na fotografiji, saj lahko od vrha navzdol opazimo postopno toplejše tone.
Medtem ko zgornja polovica fotografije deluje precej hladno, lahko v spodnji polovici
opazimo tople zemeljske barve. Središĉe slike je zagotovo drevo, ki morda deluje celo
osamljeno, a hkrati zelo moĉno. Ravno to je bil razlog, da smo ga ujeli v naš objektiv.
Na fotografiji je zelo izrazit kontrast med zgornjo in spodnjo polovico slike, ki ju loĉuje
meglica. Prevladujejo hladni toni. Fotografijo lahko razdelimo na vodoravni polovici. V
spodnji polovici so drevesa, trava in grmiĉevje, v zgornji meglica, orisi hribov in nebo z
oblaki. V ospredju vidimo temnejše hribe, v ozadju svetlejše. Drevo v osredju je glavni
element fotografije. Na fotografiji lahko opazimo veliko tekstur in vzorcev. Linije ustvarjajo
dinamiĉnost in ustvarjajo globino.
K ostrini slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila
f/4,4; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 550 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 23: Sonĉen zimski dan
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/8
Ekspozicijski ĉas: 1/640 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 8.1 mm
Fotografijo smo posneli na zimskem sprehodu, ko smo se odloĉili, da bomo ujeli sonĉni ţarek.
To nam je uspelo. Na fotografiji vidimo mogoĉnost breze, vendar našo pozornost pridobi ujet
sonĉni ţarek, ki je pokukal skozi njene veje. Fotografija nam je všeĉ, ker prikazuje nasprotje:
mrzlo in toplo. Glede na to, da je bila posneta v zimskem ĉasu in ponazarja mraz, kar opazimo
zaradi barv, prikazuje goreĉi ţarek pravzaprav popolno nasprotje. Tukaj pride do popolnega
nasprotja, ujetega v celoto. Ĉarobnost narave nas je presenetila in nam hkrati dokazala, kako
veliko moĉ ima vĉasih le majhen ţarek sonca. Skozi objektiv pa nas je popolnoma oĉarala tudi
vsemogoĉna breza, ki svoje veje razprostira v nebo.

Fotografijo ustvarjajo samo hladni toni, prevladujeta bela in modra barva. Na fotografiji so
linije vertikalne in horizontalne, dinamiko ustvarjajo veje dreves. Prisotne so razliĉne strukture
in toĉkovni elementi. Glavni element fotografije je drevo. Fotografija je dinamiĉna, saj linije
potekajo v razliĉne smeri. Na fotografiji lahko opazimo kontrast med hladnim in toplim.
Slednjega ustvarja ţarek sonca, ki fotografiji daje toplino.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila f/
8; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 6400 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 24: Poplavljena realnost
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/3,9
Ekspozicijski ĉas: 1/350 s
ISO: 100
Gorišĉna razdalja: 29 mm
Leto 2014 se je zaĉelo s poplavami; kazalo je, da jih ne bo konec. Ker smo si ţeleli skozi
objektiv ujeti dejansko stanje, smo se odpravili na Sveto Ano. Posneta fotografija prikazuje
nemogoĉe razmere iz drugaĉne perspektive. Opazimo, da je bilo poplavljenih veliko hiš,
dreves, cest in poti. Ob pogledu skozi objektiv smo se zavedali kako moĉna je narava in kako
majhni smo ljudje v primerjavi z njo. Voda ni uniĉila le domov in posesti, ampak tudi veliko
pridelkov, ki so bili marsikomu edini vir prihodka. Fotografija prikazuje vodo v vsej njeni
veliĉastnosti in moĉi.
Kljub toplim barvam, na sliki prevladuje modrina vode, ki v hladni resniĉnosti ustvarja
toplejšo sliko. Središĉe slike predstavlja poplavljena posest in hiša na njej, obdana z vodo.
Kljub temu, da je morda res majhna in se je na prvi pogled sploh ne opazi, je ţarišĉe slike kot
borba med ĉloveštvom in naravo. Na fotografiji je veliko vertikalnih in horizontalnih linij.
Opazimo lahko tudi veliko toĉkovnih elementov, razliĉnih tekstur, vzorcev in likovnih
elementov – linije, toĉke, krogi, trikotne, pravokotne in kvadratne oblike. Okrogla grmiĉevja z
gornjem delu slike, trikotne smreke v spodnjem, kvadratna hiša, pravokotne njive in še veliko
ostalih.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 100. Odprtost zaslonke je bila
f/ 3,9; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 350 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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Slika 25: Cerkev
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Fotoaparat: Fujifilm finepix s6500fd
Zaslonka: f/4,9
Ekspozicijski ĉas: 1/150 s
ISO: 200
Gorišĉna razdalja: 66,7 mm

Fotografija, ki spominja bolj na slikarsko sliko, kot na fotografijo, je bila posneta lepega
jesenskega popoldneva. Središĉe fotografije predstavlja cerkev- s hladnejšim zgornjim in
toplejšim spodnjim delom. To nasprotje, nas je najbolj navdušilo. Cerkev in njeno veliĉastnost
je kot središĉe obdana z drevesi, ki jo ĉuvajo, kot bi bili njeni ĉuvaji. Tudi barvitost fotografije
me je prevzela v tem pogledu, da se proti središĉu, barve vedno bolj stopnjujejo in sicer
poudarek je rdeĉa streha, ki deluje kot gorišĉe. Med fotografiranjem me je prevzela lepota
narave in tradicionalne cerkve. Tudi sonce, ki daje fotografiji prav poseben skrivnostni ĉar, ter
sence dreves, ki ustvarjajo skrivnostnost.

Na fotografiji prevladujeta zelena in rjava barva, zaradi katerih deluje precej hladno. Glavni
element fotografije je cerkev, obsijana s soncem, ki daje fotografiji toplino. Na fotografiji je
prisotnih veliko linij, ki fotografiji dodajo dinamiĉnost in razgibanost. Razmerje med svetlim
zgornjim delom in temnim spodnjim delom poveĉa globino na sliki. Na fotografiji vidimo
ponavljajoĉe se vzorce vej v krošnjah. Ravno tako lahko vidimo veliko vzorcev in tekstur, ter
elementov- trikotnik, kvadrat, polkrog.
K boljši izostritvi slike pripomore ISO vrednost, ki je znašala 200. Odprtost zaslonke je bila f/
4,9; ekspozicijski ĉas pa je znašal 1/ 150 sekunde. Pri fotografiranju nismo uporabili stojala.
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4

ZAKLJUČEK

Odgovor na vprašanje, zakaj smo izdelali diplomsko delo o fotografiji ljubljanskega barja, je
preprost. Z druţino ţivimo v okolici ljubljanskega barja - Notranjih Goricah, kjer spoznavamo
idiliĉno pokrajino, bogato naravo, številna arheološka najdišĉa ter zanimiva stavbna dedišĉina.
V diplomskem delu najprej teoretiĉno predstavimo zgodovino Ljubljanskega barja, v
praktiĉnem pa digitalni fotoaparat, s katerim me je obdarovala ţena Tanja. Z njim smo naredili
serijo fotografij. Fotografije nam dajejo uporabne informacije za optimalno fotografiranje v
razliĉnih situacijah. Pri fotografiranju smo se spoprijeli z nepredvidenimi situacijami, kar je
bilo zanimivo, saj smo se preizkusili v vlogi fotografa in ugotovili, ĉe se znajdemo v
nepredvidljivih in nenavadnih okolišĉinah. Za veliko število fotografij smo se morali vrniti na
enako oziroma boljše mesto, in jih fotografirati z drugaĉnimi nastavitvami. Pred
fotografiranjem smo se odloĉili o izbiri kadra, vremenskih razmerah, ĉasu fotografiranja
(jutro, opoldne, popoldne, zveĉer), izbiri objektiva (pravilna gorišĉna razdalja), hitrosti
zaklopa in zaslonke ter ISO obĉutljivosti. Le tako smo se nauĉili popravljati fotografije in se
razveseliti lastnega uspeha.
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