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Tja na otok z valovami obdani
v današnjih dnevih božjo pot Marije;
v dnu zad stoje snežnikov velikani,
polja, ki spred se sprosti, lepotije
ti kaže blejski grad na levi strani,
na desni griček se za gričkom skrije.
Dežela kranjska nima lepšga kraja,
kot je z okolšno ta podoba raja

(France Prešern)

Lahko si predstavljate občutke tudi okoljsko manj zahtevnega popotnika, ki začne svoj izlet v 
obrečnem ambientu v Brju. Nadaljuje pot preko Blejske ravnine s prostranimi kmetijskimi 
površinami do z gozdom poraščenih osamelcev okrog Blejskega jezera. Povzpne se na Blejski grad.
Napreduje preko gozdnate krajine pobočja Pokljuke in se mimogrede ustavi v Pokljuški soteski. 
Dvigne se na plato visoke planote z obširnimi pokljuškimi smrekovimi gozdovi, ki jih prekinjajo 
posamične planine. Nadaljuje v svetu ruševja, gorskih travinj, melišč in skalovja na pobočjih nad 
Pokljuko do Lipance in zaključi s pristopom na najbližje Mrežce, kjer mu ob pogledu na Triglav, 
južno ostenje Rjavine in 1200 m strmo navzdol ležeče doline Krme dokončno zastane dih! In to v 
času dobrega pol dneva, po dobrih 25 prehojenih in prevoženih kilometrih. 

Turistov in obiskovalcev je vseč vrst. Nekateri se narave izogibajo predvsem zaradi nepoznavanja 
okolice, zaradi slabo označenih poti in ker ne vedo, kam bi sploh šli in kaj bi tam videli. Poleg tega 
ne vedo, da je pri nas mogoče hoditi povsod, da gozdovi in druga zasebna zemljišča niso zaprta za 
javnost in da jih ne bo nihče preganjal iz gozdov in travnikov, če se bodo le držali poti. Poleti 
opazujemo turiste, kako se iz centra Bleda po prometnicah med avtomobili in avtobusi prebijajo 
proti Vintgarju, ki je ena od najbolj oglaševanih naravnih znamenitosti. Zato smo se odločili, da 
poskušamo ljudem to in druge poti prikazati drugače, brez prometnic. Poti so nastale na podoben 
način, skozi naravno okolje mimo zanimivih naravnih pojavov jih bomo pripeljali do ciljne točke, a 
izkaže se, da je včasih sama pot pomembnejša od cilja. 

Izleti v nadaljevanju so enostavnejši in krajši, zastavljeni na več ravneh. Geološko, biološko in 
etnološko. Vse to se prepleta v blejskem kotu. Brez delovanja ledenikov ne bi bilo mokrišč, 
osamelcev in moren, brez tega bi bila šibkejša biološka raznovrstnost, brez te pestrosti pa tudi 
zgodbe ne nastanejo. Legenda o Babjem zobu, Zlatorogovo kraljestvo, Povodnem možu in vilah iz 
Blejskega jezera, o Monštranci na Stolu, pa o Poljanski babi nad Blejsko dobravo in Ajdovske 
deklice so arhetipske razlage naravnih pojavov. 

Bled zdaj že doživlja močno turistično izrabo, njegove primerjalne prednosti v smislu razvoja 
zelenega turizma pa ostajajo slabo ali skorajda neizkoriščene. Ima vrhunske naravne danosti, ki pa 
so v ponudbo vključene pomanjkljivo, zato so spregledane. Za dušo kraja in okolice je nujno, da 
postanejo varovana območja narave prepoznavna kot njun vitalni del. Cilj projekta je 
promoviranje  njihove naravovarstvene, ekološke, kulturne, etnološke in duhovne  rabe, ki pa 
v nobenem smislu ne smejo posegati v naravovarstvene režime, pač pa ta status lahko le 
utrjujejo.

Pripravili smo več poti. Primerne so za vsakogar, za organizirane skupine z lastnim prevozom pa še 
dodatne. Dolge so od 2 do 12 km in so speljane tako, da je turist čim manj v prometu. Torej, po 
poljskih kolovozih, gozdnih poteh, vlakah in cestah, kakšen korak pa bomo napravili tudi po 
brezpotju. 

Vabljeni z nami na pot!



1. Pot Brje

1. zbor pri info centru TNP. Kratka predstavitev poti,

ogled info centra (tam morda ogled filmčka o ledeniku?).

Opis poti: Odpravili se bomo na ogled doline ob reki Savi Dolinki. Ta je poznana po 
lehnjakotvornih izvirih, rastiščih redkih rastlin in po naravovarstvenem boju za to dolino, kajti na 
tem mestu so nameravali zgraditi kompenzacijsko jezero hidroelektrarne Moste, ki leži nekaj 
kilometrov višje proti Jesenicam. (več opisa kasneje ali sproti). Najprej si bomo ogledali več 
lehnjakotvornih izvirov, kasneje pa se bomo spustili tudi v dolino Brje, kjer bomo videli zanimivo 
sezonsko rastlinje, rastišča redkih rastlin, kot je navadna rezika, ostale vrste pa odvisno od letnega 



časa.  Od se tam bomo  odpravili čez hrib proti Piškovici. V primeru, da obiskovalec ne bi upal čez 
hrib, bi se povzpeli po cesti na vrh terase. V Piškovici si lahko ogledamo trstišče, elektrarno Zasip 
in se povzpnemo teraso višje. Nadaljujemo čez travnik do Lipja, kjer je zelo zanimiv primer 
samooskrbnega vrta z mnogimi posebnostmi. Od tam bomo nadaljevali po poljskih poteh do 
Krevljičevega bošta in naprej proti izhodišču, to je Info centru TNP. 

2. Polje, Savske terase in etnobotanika

Odpravimo se proti Dobam, najprej po asfaltu, potem pa po kolovozni cesti do poti, ki se spusti 
proti lehnjakotornim izvirom. Savske terase so nastale s pomočjo bohinjskega ledenika, ko se je 
velika, široka ledeniška reka počasi poglabljala in nastale so precej široke terase.  Ogledali si bomo 
travnike na tej terasi, saj so zelo ohranjeni in na njih je vedno polno travniškega cvetja. Opisali 
bomo določene koristne in zdravilne rastline, kakšno tudi pojedli? Pogled na Savo Dolinko.

3. Lehnjakotvorni izviri ob poti;

spust po poti pod izviri, ogled izvirov in pojasnila:
Lehnjakotvorni izviri sodijo med evropsko najbolj ogrožene habitatne tipe. So prednostni habitatni 
tip omrežja Natura 2000, kar pomeni, da je za uničenje izvira, ki je uvrščen v Naturo 2000, 
potrebno soglasje Evropske komisije. 
Lehnjakotvorni izviri pri Bledu so bili nekoč nanizani v vencu po terasah Save Dolinke in Bohinjke 
in nad Blejskim jezerom, vendar so v veliki meri že uničeni zaradi poselitve in paše. Lehnjakotvorni 
izviri v Brju in pri Bodeščah so še edini večji in dobro ohranjeni.
Za nastanek lehnjaka so običajno potrebne vodne rastline, ki spreminjajo kemijsko ravnotežje v 
vodi in tako omogočijo izločanje lehnjaka. Lehnjak pri Bledu nastaja na drugačen, poseben način. 
Voda se s med podzemnim tokom preko plasti jezerske krede nasiti z apnencem, ki se odlaga takoj, 
ko priteče na površje. Tako nastajajo izredno slikovita slapišča z nizkimi ponvicami in prelivi. 
Lehnjak se odlaga tudi na suhem listju in vejah, ki padejo v izvir. Taka oblika slapišč in način 
odlaganja lehnjaka je v Sloveniji poznan le pri Bledu, tako da gre za enkraten pojav v državnem 
merilu.
Zaradi izredne krhkosti lehnjaka ima vsak poseg na najožjem območju izvira že lahko uničujoče 
posledice. Dostop v bližino lehnjakotvornih izvirov brez »puščanja sledi« ni mogoč. Izviri prihajajo 
na plano nad potjo, voda se preliva po poti in teče naprej po pobočju. Lehnjakove strukture, ki jih 
ne zaliva voda, kmalu počrnijo in se začno zaraščati. Izviri so zaradi izredne slikovitosti ena 
privlačnejših točk Brja. 



4. po robu terase do poti v Brje;

po isti poti nazaj na teraso, po drugi strani terase na vrh in nadaljevanje po robu Brja do vikenda, 
kjer se pot spusti v Brje. Opis poti, opozorila o terenu (ki je malo bolj težak za hojo, a ni nevaren, 
razen na parih mestih). Opis kamnin- konglomerat... Konglomerat je strjena naplavina. Ledeniki so 
ponekod v blejskem kotu nanesli tudi po 100m visoke nanose proda. Večinoma je ostal nestrjen, 
tisti, ki je bil pod vplivom vode z veliko vsebnostjo apnenca pa se je strdil v poltrdo gmoto-
konglomerat. V njem najdemo okrogle rečne prodnike. 

5. spust v Brje;

na dnu se po stezi ob Savi približamo naši parceli. Če je vreme primerno (suho) se lahko do parcele 
približamo po travniku ob Savi. Nekaj informacij o dolini že sproti, med potjo. 

6. Raziskovalni sprehod po Brju;

Na parceli sledi podroben opis doline, rastlinja, boja za Brje, eroziji, ogled rezike in drugega 
»trenutnega« rastlinja, sprehod po parceli, suhi travnik čez cesto proti Savi. Malica iz našega 
nahrbtnika ob eni od »kožaric«.

Opis bazičnega barja z rastiščem navadne rezike in loeselove grezovke:
Bazična nizka barja so se razvila na terasi pod lehnjakotvornimi izviri. Voda iz izvirov se tu razliva 
in zastaja. Tako nastaja izjemno naravno okolje, ki je zelo revno s hranilnimi snovmi, zaradi 
nasičenosti z apnencem pa je bazičnega značaja. V takih posebnih razmerah uspevajo vrste, ki so 
nanje posebej prilagojene in praviloma redke in ogrožene.
Tudi bazična nizka barja sodijo med habitatne tipe, ki se varujejo preko omrežja Natura 2000.



Bazična nizka barja ogrožajo
predvsem spiranje gnojil iz
kmetijskih površin na terasi nad
Brjemi, ki so se v zadnjih letih zelo
intenzivirale, zaraščanje,
sprememba vodnega režima ter
hoja ali celo vožnja po njih. 

Rastlinstvo:  Najpomembnejše botanične značilnosti so vrste
Loeselova grezovka (Liparis loeselii), ogrožena in evropsko
pomembna vrsta, navadna rezika (Cladium mariscus), moknati jeglič
(Primula farinosa), rumenocvetna smiljkita (Tetragonolobus maritimus), razrasla preslica 
(Equisetum ramosissimum), razmaknjenoklasi (Carex davalliana) in srhki šaš (Carex davalliana), 
ki so na rdečem seznamu uvrščene med ranljive vrste, rjasti sitovec (Schoenus ferrugineus), ki je 
potencialno ogrožen, saj tako kot prejšnje vrste uspeva le na na posege občutljivih močvirnih 
rastiščih. Na suhih rastiščih rasteta po vaniliji dišeči dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia) in 
brstična lilija (Lilium bulbiferum), ki imata v Sloveniji status zavarovanih vrst.
Suha travišča so v preteklosti gotovo preraščala dobršen del ravnine v Brjeh. Danes zaradi 
opuščanja paše in košnje zelo hitro prehajajo v preplet grmišč in manjših traviščnih zaplat. 

Rezika sodi v družino travam podobnih ostričevk (Cypera-ceae). Je trajnica z 
močno koreniko in pritlikami. Značilni zanjo so okrog 1,5cm široki in do 2m 
dolgi listi. Prepognjeni so v obliki črke V, po robovih in pregibu pa ostro 
žagasto napiljeni. So modro-zelene barve, njihova konica pa se prevesi. Del 
listov prezimi, tako da lahko reziko opazujemo preko vsega leta. Cvetoče 
rastline najdemo od julija do avgusta. Na do 1,5m visokih cvetnih steblih 
zrastejo majhni rumeno rjavi cvetovi združeni v latasta socvetja. Sijoči temno 
rjavi plodovi so veliki kot proso. Rezika za svoj obstoj potrebuje apnenčasto 
podlago in veliko vode. Uspeva v povirnih močvirjih in ob bregovih vod. V 
Sloveniji je poznanih 23 nahajališč te ranljive vrste. Večina jih je v okolici 
Bleda. . V Brju je eno največjih rastišč rezike v Sloveniji. Ogrožena rastlina 

porašča tu kar nekaj arov veliko površino. Rastišče je na dnu doline, v nekdanjem mrtvem rokavu 
Save Dolinke. Rezika v Brju tudi cveti, kar je znak vitalnosti tega rastišča.
Loeselova grezovka: Grezovko uvrščamo med kukavičevke ali Orchidaceae, ki jih kot njihove večje 
iz cvetličarn poznane sorodnike radi imenujemo kar orhideje. Je majhna, do 20 cm visoka in med 
ostalim barjanskim rastjem težko opazna rastlina. Poleg luskastih listov pri dnu stebla požene še 
dva bleščeča suličasta zelena lista. Cveti od maja do julija. Na trikotnem steblu se odpre do deset 
rumeno zelenih cvetov. Suho steblo z vretenastimi trirobimi plodovi se lahko ohrani do naslednjega 
cvetenja. Iz gomolja v zemlji izraščajo kratke nerazvejane korenine. Grezovka uspeva le v posebnih 
rastiščnih razmerah nekaterih močvirij in prehodnih barij. V Sloveniji je malo ustreznih biotopov, 
kjer bi grezovka lahko rasla. Nahajališč, kjer je bila v zadnjih letih tudi najdena, pa je pri nas manj
kot dvajset.  Leta 2000 je bilo na rastiščih v Brju in pod Bregom najdenih po dvanajst primerkov. 
Dvanajst rastlin na enem rastišču je veliko. Obenem  nam ta številka pove tudi, kako zelo zelo 
ogrožena in redka je ta rastlinska vrsta. 

Etnologija: Včasih je bila dolina s cesto povezana s Piškovico in Zasipom. Rečna erozija je cesto 
odnesla in dostopa po tej poti ni več. Takrat je bilo manj gozda, večinoma so bili travniki in 
mokrišče. Kosili so konec julija, seno so posušili na tleh in ga z vprego odpeljali domov. Po košnji 
pa so na travnikih pasli ovce in krave. V dolini je bil mlin, kjer je mlinar tudi živel, vidijo se še 
ostanki rak. Nekaj časa je bilo v dolini tudi vzrejališče čebeljih matic. 



7. Iz Brja v Piškovico in na Lipje;

Mimo nekdanjega mlina
oddidemo čez hrib v Piškovico.
Tam si ogledamo trstišče, po želji
tudi elektrarno Zasip. Po dobri
utrjeni poti se povzpnemo teraso
višje in prečkamo pašnik. Na
njegovem koncu je pot, ki nas
pripelje na Lipje, ki je zanimivo
samooskrbno območje z
različnimi vrstami visokih gred,
njiv in velikim številom različnih
užitnih rastlin, sadja in še kaj. 

7.1. Opcija 2-brez Piškovice;

Možnost je, da se iz Brja povzpnemo po cesti, na vrhu pa nadaljujemo proti Lipju, oddaljenem le 
dobrih 500m od križišča in potem kot t. 8. 

7-2. Opcija 3-Rafting 

možnost je, da se z raftom odpeljemo naprej, torej se izlet združi z raftingom, ponavadi gre do 
sotočja ali do Posavca, potem pa s kombijem nazaj na TNP (dodatni strošek).

8. Morene v Krevljičevem gozdu;

čez polje po poljskih poteh bomo prišli do krevljičevega gozda. To so ledeniške morene, ki so 
nastale ob umikanju bohinjskega (?)ledenika. Pozimi je pred seboj porival prod, kamenje in skale, 
spomladi in poleti pa se je talil in kup proda je ostal tam, kjer zdaj te rebra imenujemo morene. Ti 
grebeni-morene so visoke nekaj metrov, na njih pa raste gozdna združba belega gabra, hrasta bukve 
(Miro-opis). (glej film Triglavski ledenik http://www.youtube.com/watch?v=vVdoS_oSanE)

9. Proti izhodišču;

po ogledu gozda in kratkem počitku v njegovi osvežilni senci bomo po poljskih poteh kmalu prišli 
na izhodišče, pred Info center TNP.

8km.



2. Pot Vintgar-Grimšče-Bled

1. Zbor na avtobusni postaji Bled. Opis poti:

Dolžina poti: 12km. Peš se bomo odpravili po bljižnicah za zdravstvenim domom do morene 
Pecovca. O morenah malo kasneje, le to, da gre za ledeniške pojave. Od tam mimo osnovne šole po 
poljski poti v Krevljičev gozd in skozenj do poti, ki vodi na rob Brja  in po robu nadaljujemo po 
kolovozu proti Zasipu in naprej  na Hom. Tam čas za razlago o cerkvici Sv. Katarine, o 
starodavnem svetišču Soncu, … Po počitku naprej po urejeni poti v Vintgar.  Pred vstopom v 
sotesko nekaj informacij o njej. Na zaključku se zberemo pri brunarici in se odpravimo proti vasi 
Podhom. Skozi vas pridemo do mokrišča pri Podhomu, kjer je rastišče redkih rastlin in območje, 
zaščiteno z Naturo 2000. pot nas bo vodila tudi mimo graščine Grimšče. Od tam pa je še kak 
kilometer do končne točke, avtobusne postaje, ki se ji bomo približali skozi staro jedro vasi Grad.

2. Morene pri osnovni šoli

Za zdravstvenim domom, čez Pecovco do OŠ, od tam čez polje Krevljičevega gozda. To so 
ledeniške morene, ki so nastale ob umikanju bohinjskega (?)ledenika. Ko so se ledeniki na koncu 
ledene dobe pred cca 12.000 leti začeli taliti je ledenik pustil sled, kot jo vidimo danes. Pozimi je 
pred seboj porival prod, kamenje in skale, spomladi in poleti pa se je talil in kup proda je ostal tam,
kjer zdaj te rebra imenujemo morene. Ti grebeni-morene so visoke nekaj metrov, na njih pa raste 
gozdna združba belega gabra, hrasta, bukve



3.  Čez polje na rob Brja in do Zasipa

Največji vpliv na relief v Zasipu je imel
Bohinjski ledenik, čigar ostanke lahko
opazujemo na območju vasi. Samo jedro
vasi leži na ledeniški moreni, ki je
najbolj opazna ob prihodu v vas s smeri
Bleda. Več čelnih ledeniških moren se
razteza na območju Sebenj in na Homu.
Od struge reke Save Dolinke pa vse do
ravnine pod Zasipom opazimo več
ledeniško-rečnih teras, ki jih je Dolinka
nasula v času poledenitve. Najbolj znan
ostanek poledenitve pa je Vintgar. Nastal
je, ko je reki Radovni prekrižal pot
ledenik, zato si je morala v apnencu
izdolbsti novo strugo. 

4. Od Zasipa do Homa skozi Muže

po makadamski bomo hodili nad povirjem pod Mužami. To je veliko trstišče, ki si ga bomo ogledali
le iz ceste. Po tej poti bomo okoli Homa prišli do sv. Katarine. Vmes nas bo spremljal razgled na 
Blejsko dobravo in Jesenice

5. Hom, cerkev Sv. Katarine

postanek, razgled, info o cerkvi, o ledenikih, o Savah, o svetišču soncu, o tem, kar vidijo in 
vprašajo.: Za hribom Sv. Katarine so živeli prvotni prebivalci v gozdovih, skalnih votlinah in drugih
zavetiščih ter se preživljali največ z lovom in kasneje z živinorejo in z njo povezanim pašništvom. 



Kasnejši prebivalci vasi ob pričetku našega štetja so bili Kelti, ki so se kot begunci iz severne 
Italije, Švice in zahodne Nemčije umikali pred nasiljem Rimljanov. Na Homu stoji cerkvica Sv. 
Katarine, ki je v osnovi gotska. Zgrajena je bila okoli leta 1400 in ima zanimivo zgodovino. V 15. 
st. je papež Aleksander VI. potrdil bratovščino Sv. Katarine, na osnovi česar se je razvila božja pot. 
Za godovni dan Sv. Katarine, 25. novembra, so takratni trdni kmetje po vrstnem redu darovali 
kravo, ki so jo na Homu zaklali in spekli ter z njo pogostili revne romarje. Ena od zanimivosti 
cerkvice je, da je bil pod njenim pragom zakopan zaklad precejšnje vrednosti. Med umikom 
Napoleonove vojske iz Rusije je neki francoski general na tem mestu zakopal vojaško skrinjo, v 
kateri so bili denar in dragulji za plače francoskih vojakov. Med boji v severni Italiji je bil general 
smrtno ranjen, pred smrtjo pa je skrivnost zaupal prijatelju, ki je s pomočjo dveh domačinov 
izkopal omenjeni zaklad. V času turških vpadov v našo domovino je imela cerkvica obrambni zid in 
značaj križnih ognjev. Če bi se bližali Turki, bi zažgali kresove na Homu, pri Sv. Petru nad 
Begunjami in na Šmarjetni gori.

6. Po poti v sotesko Vintgar

Opis: Izoblikovala jo je gorska reka Radovna, ki se kmalu po izhodu iz soteske kot desni pritok 
izliva v Savo Dolinko. Povirje Radovne je v dolinah Krmi in Kotu v Triglavskem pogorju, vode pa 
zbira tudi s severnega dela Pokljuke in z Mežakle. Njena dolina nad Vintgarjem je dolga 19 km. 
Radovna je prvotno odtekala naravnost na jug proti blejski kotanji, v predzadnji ledeni dobi pa je 
Blejski kot zapolnjeval Bohinjski ledenik, zato se je bil Radovenski ledenik pri Krnici prisiljen 
preusmeriti proti severovzhodu. Ko se je na začetku medledene dobe, ki je sledila, led umikal, so iz 
njega tekoče vode zapolnile kotanjo severozahodno od Bleda. Jezero je bilo globoko od 100 do 120 
m. Sledilo je njegovo postopno odtekanje in zasipanje s prodom in kredo. Pred vhodom v sotesko, v 
Leskah, se je potem tod tekoča Radovna najprej zajedla v lastne nasutine in v jezersko kredo, med 
Homom (834 m) in Borštom (931 m) na jugovzhodnem robu Mežakle pa se je zarezala v mehko 
oligocensko sivico. Pod njo je pozneje naletela na trdi temni ploščasti in skladoviti srednjetriasni 
apnenec z rožencem, ki je pod vplivom tektonike rahlo naguban. Globinska erozija je bila zaradi 
velikega vodnega padca izredno intenzivna; hkrati je potekalo neotektonsko dviganje apnenčastega 
bloka na eni in grezanje Ljubljanske kotline na drugi strani. Do konca zadnje medledene dobe je 
Radovna izdolbla dve tretjini od celotne globine soteske, po koncu zadnje ledene dobe pred 10.000 
leti pa še tretjino. Vintgar je ozka tesen s strmimi, marsikje navpičnimi stenami. V najožjem delu, 
Peklu, je široka le nekaj metrov. Stene korit so visoke od 50 do 100 m, pobočja nad njimi pa segajo 
še 100 m višje in se razmikajo. Vintgar je pravzaprav občno ime za tako oblikovano kanjonsko 
sotesko. Deroča voda med vrtinčenjem, padanjem prek pragov v brzicah ali skakavcih in v slapovih 
tako v skalnem dnu kot v stenah ustvarja najrazličnejše erozijske oblike: erozijske lonce ali draslje, 
tolmune in vdolbine ali fasete. Učinek rečne vode je še večji, ker se v njej vrtinčijo tudi pesek, grušč
ali celo manjše skale. Lepa primerka erozijskih loncev v zgornjem delu soteske sta Velika in Mala 
draslja. Po Badjuri se draslja imenuje po »zdraksljanem« oziroma olupljenem hlodu, ki zaide v tak 
lonec. Ker območje soteske sestavljajo tudi prepustne karbonatne kamnine, je tu na delu tudi 
kemična erozija oziroma korozija. Izoblikovala se je celo podzemna Jama v Blejskem vintgarju. 
Soteska se končuje ob prehodu na mehko oligocensko sivico, ki je prekrita s prodom, ponekod 
sprijetim v konglomerat. Geološko mejo označuje slap Šum, ki s 13 m vodnega padca velja za 
največji slovenski rečni slap. Veličasten je tudi Mali slap sredi soteske. Vintgar je torej nastajal na 
tri načine: z epigenezo – vrezovanjem v lastne nasutine in nasutine jezera, z antecendenco – 
vrezovanjem v dvigajočo se skalno gmoto, in z zadenjsko erozijo, ki napreduje od spodaj, od slapa 
Šuma navzgor.
Zaradi specifičnih podnebnih in mikroreliefnih razmer uspevajo v Vintgarju številne rastlinske 
vrste, ki se ločijo od rastlinstva, značilnega za okolico. Prvi je bil nanje pozoren duhovnik in 
ljubiteljski botanik Janez Šafer. Njegov seznam rastlin iz Vintgarja je že leta 1899 objavil Ivan 
Godec v svojem članku v Domu in svetu, potem pa še v knjižici Vintgar, Slika iz gorenjske Švice. 



Do leta 1891 je bila soteska popolnoma nedostopna in neznana. Tedaj sta se ob izjemno nizkem 
vodostaju Radovne vanjo odpravila gorjanski župan Jakob Žumer in blejski fotograf ter kartograf 
Benedikt Lergetporer. Leta 1893 so z izrednimi napori zgradili več kot 500 m mostov in galerij, ki 
so omogočili turistični obisk soteske. V njenem najbolj izrazitem delu se po odkritelju imenujejo 
Žumrove galerije, posvečena pa mu je tudi spominska plošča v tamkajšnji steni. Med človekovimi 
stvaritvami zaslužita pozornost kamnit enoločni most bohinjske železnice, zgrajene leta 1906, ki 
33,5 m nad potjo preči sotesko v širini 53 m ter jez, od koder je večina vode speljana po cevi do 
male hidroelektrarne Vintgar pod Šumom. Ime vintgar naj bi po eni razlagi izviralo iz nemškega 
Weingarten; (po vinogradih v bližnjem Podhomu), po drugi naj bi nastalo, ker prerez soteske 
spominja na vinski kozarec. Po Blejskem vintgarju so dobile ime tudi druge podobne soteske v 
Sloveniji (Iški vintgar, Ribniški vintgar nad Srednjo vasjo v Bohinju, Bistriški vintgar pri Slovenskih
Konjicah).

7. Ogled soteske Vintgar

opis, postanek na koncu pri brunarici

8.  Skozi vas Podhom

nadaljujemo do železniškega mostu. Od tam nas bo vodila pot skozi Podhomsko mokrišče, rastišče 
Loeselove grezovke. Območje je v Naturi 2000.

9.Skozi mokrišče do Grimšč

skozi mokrišče pridemo do dvorca Grimšče: Na kratko o gradu

Na poti z Bleda proti Pokljuki ali soteski Vintgar, nas na Rečici s hribčka na desni strani pozdravlja
cerkev sv. Andreja. Poleg cerkve Marijinega vnebovzetja na blejskem otoku je to druga podružnična



cerkev blejske župnije. Gre za majhno a zanimivo barokizirano cerkev iz 16. stoletja, okoli katere se
še vedno ovijajo ohranjeni ostanki taborskega obzidja. Notranjost cerkve je opremljeno z baročno 
opravo, oltarne slike so delo F. Jelovška.

Nedaleč stran, pod hribom na katerem stoji cerkev pa najdemo graščino Grimšče. Ta stoji sredi 
naravnega parka na Rečici, ki je bila last baronov Grimšičev, med katerimi je bil posebno poznan 
Jurij Adam Grimschitz, soustanovitelj kranjske akademije ved "Academia operosorum" v Ljubljani. 
Ahac pl. Grimšič je postavil novo graščino in tudi to so okoli leta 1850 prenovili, Ivan baron 
Grimšič pa jo je prodal diplomatu in tajnemu svetniku baronu Josefu Schweglu, rojaku iz Gorij. 
Leta 1887 do 1902 so jo preurejali, po prvi svetovni vojni pa jo je podedoval naš politik in diplomat
dr. Ivan Švegel. Preimenoval jo je v Wilsonio v zahvalo predsedniku ZDA Wilsonu. Zdaj spet nosi 
ime Grimšče. (Vir: www.bled.si)

Ogledamo si jezerce, park in zunanjost graščine. 

10. Čez Blate do Bleda od Grimšč gremo čez Blate mimo kravje farme ob robu mejice-gozdiča 
proti atletskem stadionu. Tam prečkamo cesto, nadaljujemo čez Bledec in po nekaj minutah skozi 
vas Grad pridemo do izhodišča-Avtobusne postaje Bled.

11. Konec.



3. Pot Vintgar-prečenje Homa

1. Zbor na avtobusni postaji Bled. Opis poti:

Dolžina poti: 12km. Peš se bomo odpravili po bljižnicah za zdravstvenim domom do morene 
Pecovca. O morenah malo kasneje, le to, da gre za ledeniške pojave. Od tam mimo osnovne šole po 
poljski poti v Krevljičev gozd in skozenj do poti, ki vodi na rob Brja  in po robu nadaljujemo po 
kolovozu proti Zasipu in naprej  na Hom. Tam čas za razlago o cerkvici Sv. Katarine, o 
starodavnem svetišču Soncu, … Po počitku naprej po urejeni poti v Vintgar.  Pred vstopom v 
sotesko nekaj informacij o njej. Na zaključku se zberemo pri brunarici in se odpravimo proti vasi 
Podhom. Skozi vas pridemo do mokrišča pri Podhomu, kjer je rastišče redkih rastlin in območje, 
zaščiteno z Naturo 2000. pot nas bo vodila tudi mimo graščine Grimšče. Od tam pa je še kak 
kilometer do končne točke, avtobusne postaje, ki se ji bomo približali skozi staro jedro vasi Grad.

2. Morene pri osnovni šoli

Za zdravstvenim domom, čez Pecovco do OŠ, od tam čez polje Krevljičevega gozda. To so 
ledeniške morene, ki so nastale ob umikanju bohinjskega (?)ledenika. Ko so se ledeniki na koncu 
ledene dobe pred cca 12.000 leti začeli taliti je ledenik pustil sled, kot jo vidimo danes. Pozimi je 
pred seboj porival prod, kamenje in skale, spomladi in poleti pa se je talil in kup proda je ostal tam,
kjer zdaj te rebra imenujemo morene. Ti grebeni-morene so visoke nekaj metrov, na njih pa raste 
gozdna združba belega gabra, hrasta, bukve

3.  Čez polje na rob Brja in do Zasipa



Največji vpliv na relief v Zasipu je imel Bohinjski ledenik, čigar ostanke lahko opazujemo na 
območju vasi. Samo jedro vasi leži na ledeniški moreni, ki je najbolj opazna ob prihodu v vas s 
smeri Bleda. Več čelnih ledeniških moren se razteza na območju Sebenj in na Homu. Od struge reke
Save Dolinke pa vse do ravnine pod Zasipom opazimo več ledeniško-rečnih teras, ki jih je Dolinka 
nasula v času poledenitve. Najbolj znan ostanek poledenitve pa je Vintgar. Nastal je, ko je reki 
Radovni prekrižal pot ledenik, zato si je morala v apnencu izdolbsti novo strugo. 

4. Od Zasipa do Homa skozi Muže

po makadamski bomo hodili nad povirjem pod Mužami. To je veliko trstišče, ki si ga bomo ogledali
le iz ceste. Po tej poti bomo okoli Homa prišli do sv. Katarine. Vmes nas bo spremljal razgled na 
Blejsko dobravo in Jesenice

5. Hom, cerkev Sv. Katarine

postanek, razgled, info o cerkvi, o ledenikih, o Savah, o svetišču soncu, o tem, kar vidijo in 
vprašajo.: Za hribom Sv. Katarine so živeli prvotni prebivalci v gozdovih, skalnih votlinah in drugih
zavetiščih ter se preživljali največ z lovom in kasneje z živinorejo in z njo povezanim pašništvom. 
Kasnejši prebivalci vasi ob pričetku našega štetja so bili Kelti, ki so se kot begunci iz severne 
Italije, Švice in zahodne Nemčije umikali pred nasiljem Rimljanov. Na Homu stoji cerkvica Sv. 
Katarine, ki je v osnovi gotska. Zgrajena je bila okoli leta 1400 in ima zanimivo zgodovino. V 15. 
st. je papež Aleksander VI. potrdil bratovščino Sv. Katarine, na osnovi česar se je razvila božja pot. 
Za godovni dan Sv. Katarine, 25. novembra, so takratni trdni kmetje po vrstnem redu darovali 
kravo, ki so jo na Homu zaklali in spekli ter z njo pogostili revne romarje. Ena od zanimivosti 
cerkvice je, da je bil pod njenim pragom zakopan zaklad precejšnje vrednosti. Med umikom 
Napoleonove vojske iz Rusije je neki francoski general na tem mestu zakopal vojaško skrinjo, v 
kateri so bili denar in dragulji za plače francoskih vojakov. Med boji v severni Italiji je bil general 
smrtno ranjen, pred smrtjo pa je skrivnost zaupal prijatelju, ki je s pomočjo dveh domačinov 
izkopal omenjeni zaklad. V času turških vpadov v našo domovino je imela cerkvica obrambni zid in 
značaj križnih ognjev. Če bi se bližali Turki, bi zažgali kresove na Homu, pri Sv. Petru nad 
Begunjami in na Šmarjetni gori.

6. Po poti v sotesko Vintgar

Opis: Izoblikovala jo je gorska reka Radovna, ki se kmalu po izhodu iz soteske kot desni pritok 
izliva v Savo Dolinko. Povirje Radovne je v dolinah Krmi in Kotu v Triglavskem pogorju, vode pa 
zbira tudi s severnega dela Pokljuke in z Mežakle. Njena dolina nad Vintgarjem je dolga 19 km. 
Radovna je prvotno odtekala naravnost na jug proti blejski kotanji, v predzadnji ledeni dobi pa je 
Blejski kot zapolnjeval Bohinjski ledenik, zato se je bil Radovenski ledenik pri Krnici prisiljen 
preusmeriti proti severovzhodu. Ko se je na začetku medledene dobe, ki je sledila, led umikal, so iz 
njega tekoče vode zapolnile kotanjo severozahodno od Bleda. Jezero je bilo globoko od 100 do 120 
m. Sledilo je njegovo postopno odtekanje in zasipanje s prodom in kredo. Pred vhodom v sotesko, v 
Leskah, se je potem tod tekoča Radovna najprej zajedla v lastne nasutine in v jezersko kredo, med 
Homom (834 m) in Borštom (931 m) na jugovzhodnem robu Mežakle pa se je zarezala v mehko 
oligocensko sivico. Pod njo je pozneje naletela na trdi temni ploščasti in skladoviti srednjetriasni 
apnenec z rožencem, ki je pod vplivom tektonike rahlo naguban. Globinska erozija je bila zaradi 
velikega vodnega padca izredno intenzivna; hkrati je potekalo neotektonsko dviganje apnenčastega 
bloka na eni in grezanje Ljubljanske kotline na drugi strani. Do konca zadnje medledene dobe je 
Radovna izdolbla dve tretjini od celotne globine soteske, po koncu zadnje ledene dobe pred 10.000 
leti pa še tretjino. Vintgar je ozka tesen s strmimi, marsikje navpičnimi stenami. V najožjem delu, 
Peklu, je široka le nekaj metrov. Stene korit so visoke od 50 do 100 m, pobočja nad njimi pa segajo 



še 100 m višje in se razmikajo. Vintgar je pravzaprav občno ime za tako oblikovano kanjonsko 
sotesko. Deroča voda med vrtinčenjem, padanjem prek pragov v brzicah ali skakavcih in v slapovih 
tako v skalnem dnu kot v stenah ustvarja najrazličnejše erozijske oblike: erozijske lonce ali draslje, 
tolmune in vdolbine ali fasete. Učinek rečne vode je še večji, ker se v njej vrtinčijo tudi pesek, grušč
ali celo manjše skale. Lepa primerka erozijskih loncev v zgornjem delu soteske sta Velika in Mala 
draslja. Po Badjuri se draslja imenuje po »zdraksljanem« oziroma olupljenem hlodu, ki zaide v tak 
lonec. Ker območje soteske sestavljajo tudi prepustne karbonatne kamnine, je tu na delu tudi 
kemična erozija oziroma korozija. Izoblikovala se je celo podzemna Jama v Blejskem vintgarju. 
Soteska se končuje ob prehodu na mehko oligocensko sivico, ki je prekrita s prodom, ponekod 
sprijetim v konglomerat. Geološko mejo označuje slap Šum, ki s 13 m vodnega padca velja za 
največji slovenski rečni slap. Veličasten je tudi Mali slap sredi soteske. Vintgar je torej nastajal na 
tri načine: z epigenezo – vrezovanjem v lastne nasutine in nasutine jezera, z antecendenco – 
vrezovanjem v dvigajočo se skalno gmoto, in z zadenjsko erozijo, ki napreduje od spodaj, od slapa 
Šuma navzgor.
Zaradi specifičnih podnebnih in mikroreliefnih razmer uspevajo v Vintgarju številne rastlinske 
vrste, ki se ločijo od rastlinstva, značilnega za okolico. Prvi je bil nanje pozoren duhovnik in 
ljubiteljski botanik Janez Šafer. Njegov seznam rastlin iz Vintgarja je že leta 1899 objavil Ivan 
Godec v svojem članku v Domu in svetu, potem pa še v knjižici Vintgar, Slika iz gorenjske Švice. 

Do leta 1891 je bila soteska popolnoma nedostopna in neznana. Tedaj sta se ob izjemno nizkem 
vodostaju Radovne vanjo odpravila gorjanski župan Jakob Žumer in blejski fotograf ter kartograf 
Benedikt Lergetporer. Leta 1893 so z izrednimi napori zgradili več kot 500 m mostov in galerij, ki 
so omogočili turistični obisk soteske. V njenem najbolj izrazitem delu se po odkritelju imenujejo 
Žumrove galerije, posvečena pa mu je tudi spominska plošča v tamkajšnji steni. Med človekovimi 
stvaritvami zaslužita pozornost kamnit enoločni most bohinjske železnice, zgrajene leta 1906, ki 
33,5 m nad potjo preči sotesko v širini 53 m ter jez, od koder je večina vode speljana po cevi do 
male hidroelektrarne Vintgar pod Šumom. Ime vintgar naj bi po eni razlagi izviralo iz nemškega 
Weingarten; (po vinogradih v bližnjem Podhomu), po drugi naj bi nastalo, ker prerez soteske 
spominja na vinski kozarec. Po Blejskem vintgarju so dobile ime tudi druge podobne soteske v 
Sloveniji (Iški vintgar, Ribniški vintgar nad Srednjo vasjo v Bohinju, Bistriški vintgar pri Slovenskih
Konjicah).

7. Ogled soteske Vintgar

ogled soteske, opis, postanek na koncu pri brunarici

8.  Po obronkih Homa

Skozi vas Podhom nadaljujemo do vaškega korita, kjer se povzpnemo na obronke Homa. Po stezi se
sprehodimo do cerkvice Sv. Katarine. Prekrasni razgledi so na celotno blejsko kotlino, naprej na 
Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke. Hodili bomo po ožji stezi po nekdanjem 
pašniku. Poudarki na ledeniškem delovanju, nastanku tega razgibanega terena okolice Bleda.

9. Skozi vas Zasip

Po poti skozi vas Zasip do Muž, od tam čez polje ali po asfaltiranem pločniku nazaj proti začetku 
naselja Bled-Gmajna. 

10. Skozi stare sadovnjake do izhodišča

Tam zavijemo levo na poljsko pot in se po poti skozi stare sadovnjake visokodebelnih jablan 
približamo Osnovni šoli in izhodišču-Avtobusni postaji.



4. Pot Bohinjska bela

1. zbor pred Campom Zaka , predstavitev poti.:

Bohinjska Bela je razložena vas v Občini Bled, deli se na Zgornjo in Spodnjo vas. Leži nad levim 
bregom Save Bohinjke, okoli 3 kilometre od Blejskega jezera v smeri proti Bohinju. Ime vasi izhaja
iz imena Bohinj, čeprav je slednji oddaljen za dobrih 20 km. Južno od vasi, preko Save Bohinjke, se
ponuja razgled na vas Kupljenik, hrib Gradišče in severni rob planote Jelovica z znamenitim 
skalnim vrhom, imenovanim Babji zob, pod katerim se nahaja tudi kraška jama, v katero vodilo 
blejski jamarji ob nedeljah. V skalnih pečinah nad vasjo poleg plezališča se nahaja 24 m visok Slap 
pod Iglico, ki pada v zajezen tolmun. Obiskali bomo Slap Iglica, se ob njem spustili v Zgornjo vas. 
Sprehodili se bomo po vasi skozi prenovljeno vaško jedro, se odžejali v vaškem koritu in se spustili 
do Save Bohinjke, ob njej pa šli do vasi Mlino.

 
2. Od kampa skozi gozd do potoka Belca

Povzpnemo se po gozdni poti skozi mešani
gozd za kampom proti Bohinjski beli in se 
vzdignemo za cca 100m v dobre pol ure. 
Ko pridemo do vasi, prečkamo potok Belca
(Belica) (postanek z opisom potoka), ki s 
pitno vodo oskrbuje vas Bohinjska Bela. 
Potok je zanimiv zaradi svojega imena, saj 
ob neurjih hudourniška voda izpira fine 
delce v vodi in voda je ob prvem dežju res 
skoraj snežno bela. Potok prečkamo brez 
mostu.



3. Na Brezje

po ozki stari gozdni poti skozi mešani gozd nadaljujemo do Brezij (mali zaselek nad Bohinjsko 
Belo) in prečkamo travnik, ogled rastlinja, opis. Tam se še vidijo terase, kjer so nekdaj gojili ribez.

4. pot na vrh Iglice.

Tam postanek za foto in informacije o skalovju (natura 2000), plezališču, slapu, bohinjskem 
ledeniku, o vasi Boh bela itd.:

Na levi strani vasi stoji Župnijska cerkev sv. Marjete, ki je bila zgrajena v renesančnem slogu 
(začetek 17. stoletja, stoletje kasneje pa je bila barokizirana. V vasi je bila leta 1934 za potrebe 
Vojske Kraljevine Jugoslavije zgrajena Vojašnica Bohinjska Bela, ena najstarejših vojašnic, 
zgrajenih na področju Slovenije, ki deluje še danes. 

V prepadnih pečinah Iglice, tik nad Bohinjsko Belo, slišimo in vidimo 24 m visok slap potoka Suhe, 
ki pada čez navpično steno iz permijskih neoschwagerinskih apnencev.  V tem apnencu so najbolj 
pogoste fuzulinidne luknjičarke, »morske gobe«, neoschwagerine. Pečine so zaščitene in vpisane 
med območja Natura 2000 zaradi značilnega stenskega rastlinja (Karbonatna skalnata pobočja z 
vegetacijo skalnih razpok). Značilno podobo zaokroženih, mehkih oblik skalovja je povzročil 



bohinjski ledenik, ki je zbrusil skalovje do današnje oblike. Na območju nad skalovjem pa so še 
vidne druge ledeniške tvorbe, kot do nekdanja jezerca in struge. V pečinah gnezdijo tudi krokarji. 
Na hribih nad pečinami so po predvidevanjih arheologov živeli ljudje, kar se vidi po nekaterih 
izdelanih terasah. Najdišč še niso raziskovali.

Opazujemo tloris Zgornje vasi in nasproti nas, na robu planote Jelovica stoji skala, ki se ponaša z 
legendo o nastanku te zanimive stene: pred seboj vidite hrib, imenovan Babji zob. V starih časih je 
tam živel sedmeroglavi zmaj. Nekega dne ga je začel boleti zob, ker je pojedel preveč otrok. Odšel 
je k velikanu Robavsu , da bi mu zob izpulil. Robavs je vzel ogromne klešče in mu zob izdrl iz ust. 
Zob se je odkotalil po hribu in se ustavil v majhni jami. Tam je še danes in nas spominja na zmaja. 
V smeri proti Obrnam-Bohinju se v skalovju skriva obraz ajdovske deklice, ki varuje Bohinjsko 
dolino. 

V Obrnah so se na svojih osvajalskih pohodih obrnili tudi Turki, saj so bili prepričani, da poti tu 
zmanjka. Pot, po kateri se danes lahko zapeljete v Bohinj je bila zgrajena šele pred dobrimi sto leti, 
ko se je gradila železnica. Do takrat je bil dostop v Bohinj iz Blejske smeri samo peš, po stezi, 
imenovani Štenge (stopnice). 

V času gradnje železnice, ki se na tem delu začela 1903 in končala 1906 je v vasi prebivalo 



dodatnih 2.500 delavcev. Imeli so bolnišnico za 40 bolnikov, štiri gostilne, okoli današnje železniške
postaje pa je bilo naselje barak, trgovin in obrtnih delavnic. Imeli so tudi žandarmerijo. 

5. spust po lestvi pod skalovje,

tam kratek postanek za ogled plezališča, slapu in skal, pa tudi rastlin in živali, če jih bo kaj tam. 
Lestve so dokaj strme in v primeru, da izletniki ne bi upali po njih, bi se spustili skozi brezpotje po 
robu pečin skozi mešani gozd do Spodnje vasi in se po želji podali proti pečinam  z druge strani, ali 
pa bi ta del Zgornje vasi izpustili.

6. Ogled Bohinjske Bele

iz Zgornje vasi-Podklanca se spustimo do glavne ceste in cca 500m nadaljujemo po pločniku ali 
stranskih poteh do vaškega jedra, napajalnega korita, splošen opis naših vaških jedr, pomen lipe na 
trgih, …

7. Proti Savi Bohinjki

Od korita, kjer se odžejamo se po asfaltirani cesti spustimo do Save Bohinjke, ki velja za eno 
najlepših evropskih rek. V njej živijo številne vrste rib, med ribiči pa sta najbolj priljubljena postrv 
in lipan. Večina turističnih nastanitev na Bohinjski beli je namenjena predvsem ribičem, ki na tej 
reki muharijo. Savo dobro poznajo tudi kanuisti in kajakaši. 

8. Po ribiški stezi

Nadaljujemo ob reki po ribiški stezi do strelišča. Od tam naprej pa po makadamski cesti in okoli 
hriba Obroč pridemo mimo čistilne naprave v vas Mlino.



8.1 opcija 2: Pod Rojami

Če je vodostaj Save Bohinjke previsok, je ribiška steza neprehodna. V tem primeru pot spremenimo
že pri vaškem koritu, kjer pot nadaljujemo »pod Rojami«, kjer je lepa makadamska cesta proti 
Bledu. Na koncu poti prečkamo glavno cesto Bled-Bohinj in se po makadamski cesti spustimo proti
Savi in pot nadaljujemo tako, kot v T. 8.

9.1. Mlino-Kmečki turizem in etnološka zbirka Dornik
postanek pri kmečkem turizmu Dornik, po želji lahko poskusimo še domače pivo, domača hrana. Še
uporabna črna kuhinja v hiši. Še vedno kurijo kmečko peč, v peči sušijo sadje, občasno tudi v njej 
kaj spečejo, pod stropom črne kuhinje pa okajajo meso. Na skednju pa je izjemna etnološka zbirka 
vredna ogleda.  

9-2 Mlino-eko-naselje in restavracija Vrtnarija

opcija je tudi ogled ekoturističnega naselja Vrtnarija in tam nekaj hrane, pijače

10. Vas Mlino

spust skozi staro vaško jedro do jezera. 

11. Zaključek ob jezeru na Mlinem

s turističnim vlakcem, vključenim v ceno se vsak odpelje do Kampa ali naprej proti Bledu.

5. Kratki izleti za šolske skupine, upokojence in druge manj hodeče

Namen: Kratki izleti do dveh ur so namenjeni šolskim skupinam, ki bi lahko posamezne etape 
vključile v svoje naravoslovne dneve, upokojencem, ki niso zmožni prehoditi daljših etap in drugim
izletnikom, ki želijo svoj izlet združiti z obiskom neke naravne znamenitosti ali zanimivosti. Na 
izhodišče se pripeljejo s svojim avtobusom. So krožne poti ali take, po katerih se vrnemo po isti 
poti. 

Tematika: Na Bledu in okolici želimo poudariti veliko razgibanost terena, ki je posledica delovanja
ledenikov. Obiskovalci spoznajo ledeniške pojave »v živo«, spoznajo torej morene, Savske 



ledeniške terase, stare rokave rek, lehnjakotvorne izvire, ...  Poleg ledeniškega delovanja je 
zanimivo tudi živalstvo in rastlinstvo. Tudi to bi prikazali v čim večji meri, v kolikor to prenesejo 
naravovarstvene zahteve posameznega območja. Tretja tema je etnologija z etnobotaniko. Zgodbe, 
bajke in legende, združene s prepoznavanjem zdravilnih zelišč.

5.1. Lisice-lehnjakotvorni izviri, savske terase, 2km po poljskih poteh in stezah, brez večjih 
vzponov, višinska razlika 60m

Avtobus pripelje udeležence v industrijsko cono na Lisicah. Tam sledi opis poti in zanimivosti: 
Spustili se bomo navzdol po stezi. Videli bomo ostanek največjih lehnjakotvornih izvirov na Bledu, 
videli, kako izgledajo ledeniško-rečne terase, kaj in kje so morene (na Dobah): Lehnjakotvorni 
izviri sodijo med evropsko najbolj ogrožene habitatne tipe. So prednostni habitatni tip omrežja 
Natura 2000, kar pomeni, da je za uničenje izvira, ki je uvrščen v Naturo 2000, potrebno soglasje 
Evropske komisije. 
Lehnjakotvorni izviri pri Bledu so bili nekoč nanizani v vencu po terasah Save Dolinke in Bohinjke 
in nad Blejskim jezerom, vendar so v veliki meri že uničeni zaradi poselitve in paše. Lehnjakotvorni 
izviri v Brju in pri Bodeščah so še edini večji in dobro ohranjeni.
Za nastanek lehnjaka so običajno potrebne vodne rastline, ki spreminjajo kemijsko ravnotežje v 
vodi in tako omogočijo izločanje lehnjaka. Lehnjak pri Bledu nastaja na drugačen, poseben način. 
Voda se s med podzemnim tokom preko plasti jezerske krede nasiti z apnencem, ki se odlaga takoj, 
ko priteče na površje. Tako nastajajo izredno slikovita slapišča z nizkimi ponvicami in prelivi. 
Lehnjak se odlaga tudi na suhem listju in vejah, ki padejo v izvir. Taka oblika slapišč in način 
odlaganja lehnjaka je v Sloveniji poznan le pri Bledu, tako da gre za enkraten pojav v državnem 
merilu.



Zaradi izredne krhkosti lehnjaka ima vsak poseg na najožjem območju izvira že lahko uničujoče 
posledice. Dostop v bližino lehnjakotvornih izvirov brez »puščanja sledi« ni mogoč. Izviri prihajajo 
na plano nad potjo, voda se preliva po poti in teče naprej po pobočju. Lehnjakove strukture, ki jih 
ne zaliva voda, kmalu počrnijo in se začno zaraščati. Izviri so zaradi izredne slikovitosti ena 
privlačnejših točk okoli Bleda. Poiskati koristi pitja lehnjakove vode (bazična, brez hranil, brez 
rudninskih snovi, razen kalcija in drugih »bazičnih« snovi-katerih?), najti izvir, kjer jo lahko pijejo!

Morene:  ledeniške morene so nastale ob umikanju bohinjskega ledenika. Ko so se ledeniki na 
koncu ledene dobe pred okoli 12.000 leti začeli taliti je ledenik vsako leto pustil sled, kot jo vidimo 
danes. Pozimi je pred seboj porival prod, kamenje in skale, spomladi in poleti pa se je talil in kup 
tega proda je ostal tam, kjer zdaj te rebra imenujemo morene. Ti grebeni-morene so visoke nekaj 
metrov, na njih pa raste gozdna združba belega gabra, hrasta, bukve

A: Po ozki gozdni stezi bomo nadaljevali do niza naslednjih lehnjakotvornih izvirov, ki so nad 
cesto, ki nas bo pripeljala do najvišje ledeniško-rečne terase. Kratek ogled travnika in razgleda na 
Savo Dolinko, potem na vrh na polje in po robu terase skozi naselje Dobe do steze, ki nas bo 
pripeljala do izhodišča. Mimo moren na Dobah.

B: Od zadnjih lehaknjotvornih izvirov se lahko vrnemo po isti poti nazaj (brez moren).

5.2. Koritno-Mokrišče vzhodno od Bodešč: 3 km, ravninsko, brez klancev.

Start-cilj je pred Kampom Šobec. Opis poti: Skozi kamp se bomo sprehodili do mostu čez Savo 
Dolinko. Od tu pa po obrežju do poti, ki vodi do te zanimive združbe. Ob mokrišču bomo videli 
lehnjakotvorni izvir, iz katerega se voda izliva v precej veliko mokrišče z značilnim ratlinjem 
bazičnega nizkega barja (karbonatno nizko barje). V mokrišču živita pomembni vrsti potočnega 
raka (navadni koščak) in zaščitena vrsta kačjega pastirja (koščični škratec). Vrnemo se po isti oz. 
eni od bližnjih poti. Vmes si lahko ogledamo tudi »umetno« mokrišče ob kampu.

odpravimo skozi kamp do mostu čez Savo Dolinko.  Zavijemo levo in po poti ob reki pridemo do 



poti, ki vodi ob mokrišču. Tam nekje ogled in opis: Bazična nizka barja so se razvila na terasi pod 
lehnjakotvornimi izviri. Voda iz izvirov se tu razliva in zastaja. Tako nastaja izjemno naravno 
okolje, ki je zelo revno s hranilnimi snovmi, zaradi nasičenosti z apnencem pa je bazičnega značaja.
V takih posebnih razmerah uspevajo vrste, ki so nanje posebej prilagojene in praviloma redke in 
ogrožene.

Tudi bazična nizka barja sodijo med habitatne tipe, ki se varujejo preko omrežja Natura 2000. V 
Sloveniji se pojavljajo predvsem v alpskem, predalpskem in dinarskem svetu. Obstoj barij je 
odvisen predvsem od vodnega režima. Osuševanje pospeši zaraščanje, obenem pa toliko spremeni 
življenjske razmere, da uspevanje tipičnih barjanskih vrst ni več mogoče. 

Bazična nizka barja so ogrožena predvsem zaradi spiranja gnojil iz kmetijskih površin nad izviri, ki
so se v zadnjih letih zelo intenzivirale, zaraščanja, sprememb vodnega režima ter hoje ali celo 
vožnje po njih. Podatkov o spiranju gnojil iz zgornje terase nimamo, vendar pa se na območju 
barja zadnja leta precej pogosteje kot prej pojavlja navadni trst, kar bi bil lahko znak za 
evtrofizacijo (spremenjeno stanje v vodi zaradi gnojil). 

Na bazičnih nizkih barjih je značilno rastlinje: navadna rezika, loeselova grezovka, črnikasti 
sitovec, … 

Rezika sodi v družino travam podobnih ostričevk (Cyperaceae). Je trajnica z močno koreniko in 
pritlikami. Značilni zanjo so okrog 1,5 cm široki in do 2 m dolgi listi. Prepognjeni so v obliki črke V,
po robovih in pregibu pa so ostro žagasto napiljeni. So modro zelene barve, njihova konica se 
prevesi. Del listov prezimi, tako da lahko reziko opazujemo preko vsega leta. Cvetoče rastline 
najdemo od junija do avgusta. Na do 1,5 m visokih cvetnih steblih zrastejo majhni rumeno rjavi 
cvetovi združeni v latasta socvetja. Sijoči temno rjavi plodovi so veliki kot proso. Rezika za svoj 
obstoj potrebuje apnenčasto podlago in veliko vode.

V Sloveniji je poznanih približno dvajset nahajališč te ranljive vrste. Večina jih je v okolici Bleda, 
vendar gre pogosto le za nekaj kvadratnih metrov velike površine. 

Veliko grožnjo rezišču predstavljata potencialni dotok gnojil s kmetijskih površin na zgornji terasi 
in zaraščanje. Tradicionalna raba, to je košnja rezišča za zimsko konjsko krmo se ne izvaja več, a 
bi bilo smiselno spet poizkusiti.. S tem bi preprečili počasno zaraščanje, morda pa bi košnja 
prispevala tudi k zmanjševanju številčnosti trsa, ki se je zadnja leta začel pojavljati med reziko. 

Rastlina je zanimiva zaradi imena, povezanega z obliko listov, posebnosti rastišča, evropske 
ogroženosti in iz etnobotaničnih vidikov.

Po isti ali eni od poti se vrnemo nazaj na izhodišče. 

5.3. Lehnjakotvorni izviri v Brejah: Zbor na parkirišču Rafting v Piškovici. 1,8km, brez klancev, 
po makadamski in asfaltni cesti in po kolovozu in gozdni stezi.



Opis poti: Najprej se bomo po cesti odpravili proti elektrarni, levo od nje zavili na pot, ki nas bo 
pripeljala do razgledne točke nad mokriščem v Piškovici. Za tem bomo ob reki Savi Dolinki odšli 
do Mostu, ga prečkali in takoj za mostom zavili desno ob vode. Ogledali si bomo erozijsko območje
na Blejski strani, potem pa odšli proti lehnjakotvornem izviru. To je eden izmed večjih izvirov v 
okolici. Po stezi bomo šli nad slapišče in si tam pogledali značilno (sezonsko) rastlinje tega nizkega 
bazičnega barja.

Od avtobusa gremo najprej proti elektrarni. Ta je stara … let, med drugo vojno je bila na njej 
izvedena diverzija z razstrelitvijo dotočne cevi med vodnim zadrževalnikom in strojnico, ki vodi 
vodo iz zajezitve pod Vintgarjem. OPIS! Nato malo naprej po gozdni cesti na plato, kjer si z višine 
ogledamo povirje Piškovica. Nato krenemo nazaj in po makadamski cesti do mostu. in preko njega. 
Tu zavijemo desno in kmalu pridemo do »plaže«, od koder se vidi erozijsko območje, kjer je nekoč 
tekla cesta iz Brja proti Piškovici. Nato pa že pridemo do spodnjega izteka lehnjakotvornega 
slapišča. Tu opis: Lehnjakotvorni izviri sodijo med evropsko najbolj ogrožene habitatne tipe. So 
prednostni habitatni tip omrežja Natura 2000, kar pomeni, da je za uničenje izvira, ki je uvrščen v 
Naturo 2000, potrebno soglasje Evropske komisije. 
Lehnjakotvorni izviri pri Bledu so bili nekoč nanizani v vencu po terasah Save Dolinke in Bohinjke 
in nad Blejskim jezerom, vendar so v veliki meri že uničeni zaradi poselitve in paše. Lehnjakotvorni 
izviri v Brju in pri Bodeščah so še edini večji in dobro ohranjeni.
Za nastanek lehnjaka so običajno potrebne vodne rastline, ki spreminjajo kemijsko ravnotežje v 
vodi in tako omogočijo izločanje lehnjaka. Lehnjak pri Bledu nastaja na drugačen, poseben način. 
Voda se s med podzemnim tokom preko plasti jezerske krede nasiti z apnencem, ki se odlaga takoj, 
ko priteče na površje. Tako nastajajo izredno slikovita slapišča z nizkimi ponvicami in prelivi. 
Lehnjak se odlaga tudi na suhem listju in vejah, ki padejo v izvir. Taka oblika slapišč in način 
odlaganja lehnjaka je v Sloveniji poznan le pri Bledu, tako da gre za enkraten pojav v državnem 
merilu.
Zaradi izredne krhkosti lehnjaka ima vsak poseg na najožjem območju izvira že lahko uničujoče 
posledice. Dostop v bližino lehnjakotvornih izvirov brez »puščanja sledi« ni mogoč. Izviri prihajajo 
na plano nad potjo, voda se preliva po poti in teče naprej po pobočju. Lehnjakove strukture, ki jih 
ne zaliva voda, kmalu počrnijo in se začno zaraščati. Izviri so zaradi izredne slikovitosti ena 
privlačnejših točk okoli Bleda. 



Ob slapišču se dvignemo teraso višje in si pogledamo značilno rastlinje takega barja: Bazična nizka 
barja so se razvila na terasi pod lehnjakotvornimi izviri. Voda iz izvirov se tu razliva in zastaja. 
Tako nastaja izjemno naravno okolje, ki je zelo revno s hranilnimi snovmi, zaradi nasičenosti z 
apnencem pa je bazičnega značaja. V takih posebnih razmerah uspevajo vrste, ki so nanje posebej 
prilagojene in praviloma redke in ogrožene.

Tudi bazična nizka barja sodijo med habitatne tipe, ki se varujejo preko omrežja Natura 2000. V 
Sloveniji se pojavljajo predvsem v alpskem, predalpskem in dinarskem svetu. Obstoj barij je 
odvisen predvsem od vodnega režima. Osuševanje pospeši zaraščanje, obenem pa toliko spremeni 
življenjske razmere, da uspevanje tipičnih barjanskih vrst ni več mogoče. 

Bazična nizka barja so ogrožena predvsem zaradi spiranja gnojil iz kmetijskih površin nad izviri, ki
so se v zadnjih letih zelo intenzivirale, zaraščanja, sprememb vodnega režima ter hoje ali celo 
vožnje po njih. Podatkov o spiranju gnojil iz zgornje terase nimamo, vendar pa se na območju 
barja zadnja leta precej pogosteje kot prej pojavlja navadni trst, kar bi bil lahko znak za 
evtrofizacijo (spremenjeno stanje v vodi zaradi gnojil). 

Na bazičnih nizkih barjih je značilno rastlinje: navadna rezika, loeselova grezovka, črnikasti 
sitovec, … 

Po isti poti se vrnemo do avtobusa.

 Zaključek:

Na Bledu in okolici je še polno vrednot, ki jih je vredno pokazati željnemu turistu. Zato se bodo 
naše poti nadgrajevale in s spreminjale, tudi prilagajale posameznim skupinam, letnim časom, 
stanju v okolju (visoke vode, posledice ujm, …), dodajale nove in nekatere morda tudi ukinjale. 
Prilagajanje bo tudi na podlagi izkušenj iz vodenj, saj se šele v živo, s skupino ljudi začno dogajati 
nepredvidene stvari, na katere nismo računali. To je normalen razvoj in ne nepravilno načrtovanje 
poti. Vsak razvoj ima vzpone in padce, iz padcev se naučimo, kaj izboljšati, da se na koncu 
približamo idealni poti, ki ne bo predolga, ne pretežka in polna zanimivosti. Spremljali bomo stanje 
okolja in vrednot, sproti bomo opazili, ali ima turistični obisk kake posledice in temu primerno 
spreminjali naše aktivnosti. 

Menimo, da je treba prikazati še več, tudi v sosednjih občinah. Tako bodo nastale še poti ob Savi 
Bohinjki, ki bo deloma prevozna tudi s kolesi, pot do Poglejske cerkve in Pokljuške luknje v 
Gorjah, na bohinjski strani pa proti slapu Grmečica, po poti iz Kupljenika na Jelovico, Talež in v 
Ribno, potem po starodavnih romarskih poteh, ki so še ohranjene med Radovljico in Mlinom, pot na
sotočje obeh Sav... V nekoliko oddaljeni prihodnosti pa, ko bomo imeli tudi lasten  kombi, tudi po 
okoliških planinah na Pokljuki, Mežakli in Jelovici z obiski visokih barij, značilnimi gozdnimi 
združbami, razgledi, pečinami in v sodelovanju z blejskimi in gorjanskimi jamarji tudi jamami. Poti
nameravamo kombinirati, tako, da bi se del poti peljali s kombijem, del s kolesi in del peš. 

Tudi ta elaborat se bo še nadgrajeval in prav se nam zdi tako. 


