Društvo za varstvo okolja Bled
Mlinska cesta 3
4260 BLED

Elaborat o naravovarstvenih območjih, grožnjah,
ciljih in turističnih potencialih

Projekt: NARAVOVARSTVENI ČUVAJ - VODIČ ZA BLED-ENO DELOVNO MESTO –
MNOGO UČINKOV: RAZVOJ DELOVNEGA MESTA

Ministrstvo za okolje in prostor

Junij-November 2014

UVOD
Cilj te naloge je pripraviti pregled naravnih znamenitosti v okolici Bleda in izbrati
najpomembnejše naravne znamenitosti, ki so primerne za obisk. Trajnostni razvoj in turizem
na Bledu in v okolici ter aktivna vključitev varovanih območij narave v trajnostno ponudbo
kraja sta osnovna cilja projekta. Vzporedni cilj projekta je varovanje in nadzor varovanih
območij narave v praksi, ki predstavlja vzporeden sistem inšpekcijskemu in redarskemu
nadzoru.
Dokument je namenjen bodočemu vodniku – čuvaju kot priročnik in začetni učbenik, ki pa upamo,
da ga bo z zanimanjem za naravo in samoizobraževanjem dopolnjeval in nadgrajeval. Povezano s
prizadevanji za ohranitev Brja pred potopitvijo so nastali številni dokumenti in raziskave, ki
vsebujejo mnogo informacij, vendar so žal težko dostopni. V tem dokumentu smo povzeli in na
enem mestu prikazali te koristne informacije. Nekaj podatkov pa izhaja tudi iz raziskovanja članov
našega društva.
Vsebino elaborata smo črpali predvsem iz naslednjih dokumentov:
-

Presoja posledic na naravni in kulturni dediščini v primeru gradnje čelne akumulacije HE
Radovljica, 1988, Zavod RS Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Biološka inventarizacija bregov Save Dolinke od most do izliva Save Bihinjke, 1997,
Biološki inštitut ZRC SAZU
Ocena vplivov izravnalnega bazena HE Moste na floro, vegetacijo, favno in habitate in
določitev omilitvenih ukrepov, 1999, Biološki inštitut ZRC SAZU
Možnosti sonaravnega turizma območja Blejskega kota in Dežele, 2007, Društvo za varstvo
okolja Bled
Načrt upravljanja s parcelo št. 854 k.o. Bled v naravnem spomeniku Povirje v Berju pri
Zasipu, 2011, Društvo za varstvo okolja Bled
Naravovarstveni atlas, november 2014, http://www.naravovarstveni-atlas.si/nvajavni/

PREGLED NARAVNIH ZNAMENITOSTI V OKOLICI BLEDA
Območja Natura 2000 v okolici Bleda:
Koda območja
SI3000334
SI3000154
SI3000045
SI3000107
SI3000047
SI3000010
SI3000090
SI3000169
SI3000133
SI3000180

Ime območja
Berje - Zasip
Bled - Podhom
Bohinjska Bela - skalovje
Breznica
Koritno
Koritno izvir - izliv v Savo Dolinko
Pesjakov buden
Povirje vzhodno od Bodešč
Radovna most v Sr. Radovni - jez HE Vintgar
Rodine

Območje je
mokrišče
mokrišče
skalovje
območje za netopirje
mokrišče
mokrišče
jama
mokrišče
reka, soteska
območje za netopirje

Večje naravne vrednote v okolici Bleda:
Številka
10
11
205
248
267
268
304
345
359
557
570
906
1503
1757
1758
1759
1760
1883
2324
2346
2496
2619
2642
2643
2745
2752
2762
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2946
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750

Ime
Blejski otok
Blejsko jezero
Obla Gorica
Radovna - dolina
Sava Bohinjka
Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko
Straža na Bledu - parkovni gozd
Vintgar
Završnica
Šum v Vintgarju
Pokljuška soteska
Slap pod Iglico
Podhom - nizko barje
Bled - povirno močvirje v Lisicah
V Svetjah - izviri
Bled - povirje pri Višnarju
Lesce - povirje nad cesto Lesce - Bled
Radovljica - gabrov drvored v grajskem parku
Bled - trstičje v Zaki
Zavce - povirno močvirje
Blejska Pristava - mokrišče
Bled - Rečica - rastišče Loeselove grezovke
Piškovica - rastišče navadne rezike
Piškovica - povirje
Piškovica - trstišče
Bodešče - stena
Sava - od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do ╚rnuč
Bodešče - mrtvica Save Bohinjke
Ribno - mrtvica Save pod vasjo
Blata - povirje
Šobčev bajer - močvirje jugovzhodno od bajerja
Koritno - rastišče navadne rezike 1
Koritno - rastiče navadne rezike 2
Lesce - rastišče navadne rezike nad Šobčevim bajerjem
Lesce - rastišče navadne rezike pod hipodromom 1
Lesce - rastišče navadne rezike pod hipodromom 2
Berje pri Zasipu - mokrišče
Ribenska gora - mrtvice Save Bohinjke 1
Selski most - mrtvica Save Bohinjke
Ribenski most - mrtvica na desnem bregu Save
Tonf
Selo - povirje pod Ribensko goro
Log - mrtvica Save Bohinjke vzhodno od vasi
Log - mrtvica Save Bohinjke in povirje zahodno od vasi

Pomen
državni
državni
državni
državni
državni
državni
lokalni
državni
lokalni
državni
državni
lokalni
državni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
državni
lokalni
državni
lokalni
lokalni
državni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
državni
državni
državni
lokalni
lokalni
državni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni

3751
3753
3754
4191
4567
4921
4941
4960
4962
4969
4971
5002
5006
5018
5069
5087
5107
5155
5159
5241
5274
5294
5326
5346
5363
5364
5366
5383
5384
5387
5407
5408
5412
5413
5420
5430
5431
5439
5492
5493
5494
5496

Govejek - močvirje
Na jezercih - močvirje
Ribenski most - mrtvica na levem bregu Save
Sava Bohinjka - Sava Dolinka - sotočje
Bodešče - povirje
Bled - grajski hrib
Kupljenik - slap
Bodešče - prodišče pri Bodeškem mostu
Gmajna pri Koritnem - mokrišče
Bled - trstišče ob Cesti gorenjskega odreda
Bodešče - povirje na desnem bregu Save Bohinjke zahodno od Bodeškega
mostu
Radovljica - mlaka
Radovljica - povirno območje ob Savi
Mala Osojnica - naravni most
Breg pri Žirovnici - nahajališče lehnjaka
Boršt - spodmoli
Bled - morena 1
Zasip - povirje
Koritno - povirje
Bled - hrasti ob cesti v Vintgar
Bled - drevored ob Kolodvorski cesti
Straža - nahajališče fosilov
Poljšiška cerkev
Peči pri Žirovnici
Bled - kostanjev drevored
Krnica - morena
Dolgo Brdo - morena
Kozarca - povirje
Selo pri Bledu - podorni blok
Bled - povirje na vznožju Višc
Bled - stena pod vilo Bled
Bled - stena pod Rebrom
Bled - morena 2
Bled - skalni samotar pri vili Bled
Volčji hrib
Pokljuka - planota
Jelovica - planota
Spodnja Radovna - grbinasti travniki
Bled - morena 3
Bled - morena 4
Bled - morena 5
Ribenska gora - mrtvice Save Bohinjke 2

lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
državni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
državni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni
državni
državni
državni
državni
lokalni
lokalni
lokalni
lokalni

Manjše naravne vrednote v okolici Bleda:
Številka
40414
40260
46443
5123
5124
41723
5248
40261
3752
46441
42066
42771
41314
42377
42378
46470
42375
41724
5367
42379
42371
46474
40404
46442
44939
44476
40548
42372
42374
46472
42376
46444
46473
1163
41313
5322
5120
43238
5191
42373
5239
46471

Ime
Pretnarjeva prepad
Jama v Ivljah
Hudičeva luknja
Bled - hrast za stavbo KS
Lesce - javor
Srepna
Lesce - lipa
Pesjakov buden
Bled - jesen
Jama pod naravnim mostom
Udorna jama na Tratah na Mežaklji
Pokljuška luknja
Zadnja skala
Kurijev prepad
Mala jama v Borštu
Mala jama v Borštu 2
Pernikarjeva jama na Jesenu
Pizdja luknja
Bled - kostanji na vrtu Riklijeve vile
Velika jama v Borštu
Jama ob poti na Pernike
Brezno na Lazah
Gregoričeva prepad
Spodmol nad drugim vrtcem
Šovarjeva jama
Šibernica
Šimnova jama
Prepad na Trbičih
Prepad nad Kapnikarjevim rovtom
Jama z dvorano
Tancekov prepad
Kevdrc nad zatrato
Brlog nad Spodnjimi Poljanami
Vrba - lipa
Poglejska cerkev
Napoleonov kamen
Rodine - hrast
Jama v Blejskem vintgarju
Bled - platana pod vilo Prešeren
Maškov prepad
Zgornje Gorje - hrast
Jama nad Spodnjimi Poljanami

Pomen
državni
državni
državni
lokalni
lokalni
državni
lokalni
državni
lokalni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
lokalni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
državni
lokalni
državni
državni
lokalni
državni
lokalni
državni
lokalni
državni

Zavarovana območja
Občina Bled je leta 1998 z Odlokom o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini
Bled (Ur.l. RS, št. 90/1998) za naravne spomenike zaradi izjemnih botaničnih, biotopskih,
krajinskih in hidroloških vrednot razglasil dvanajst mokrišč (eno spada sedaj v občino Gorje).
1. Povirje v Berju pri Zasipu,
2. Povirje v Lisicah,
3. Povirje vzhodno od Bodešč,
4. Povirje pod Komarjem pri Koritnem,
5. Povirje pri Piškovici,
6. Jezerca na Bledu,
7. Rastišče Loeselove grezovke na Bledu,
8. Močvirje zahodno od Sela pri Bledu,
9. Mlaka v vasi Selo,
10. Rastišče rezike pri Koritnem,
11. Močvirje pri Podhomu,
12. Trstišče vzhodno od Mužja
Nekaj zavarovanih območij je tudi še v okolici, Bled pa je tudi na meji Triglavskega narodnega
parka.

IZBOR NARAVNIH ZNAMENITOSTI, KI SO ZANIMIVE ZA TURISTIČNI
OGLED
Člani društva svoje okolje in vsako opisano znamenitost dobro poznamo. Kljub temu smo se morali
za izbor naravnih znamenitosti, ki so posebej zanimive za ogled in za določitev poti postaviti
»korak nazaj«, saj se je izkazalo, da vse lokacije in poti za vse obiskovalce niso primerne iz več
vidikov:
1. prevelik obisk naravne znamenitosti bi lahko ogrozil naravo, posebej to velja za lehnjakotvorne
izvire in mokrišča
2. nekatere lokacije so nedostopne, če so vremenske razmere neprimerne (visoka voda, blato,
mehak teren, drseče površine)
3. nekatere so za gibalno omejene (starejši, otroci) zaradi nevarnosti neprimerne
4. do nekaterih lokacij ne vodi niti steza.
V načrtovane poti smo vključili naslednje znamenitosti, ki so v nadaljevanju tudi opisane:
1. Povirje v Berju pri Zasipu;
2. Povirje v Lisicah;
3. Povirje vzhodno od Bodešč;
4. Povirje pod Komarjem pri Koritnem
5. Povirje pri Piškovici,
6. Jezerca na Bledu;
7. Močvirje zahodno od Sela pri Bledu;
8. Močvirje zahodno od Sela pri Bledu;
9. Mlaka v vasi Selo;
10. Rastišče rezike pri Koritnem;
11. Močvirje pri Podhomu
12. Trstišče vzhodno od Mužja
13. Slap Iglica na Bohinjski Beli in skalovje z značilnim rastlinami skalnih razpok;
14. Sava Bohinjka
15. Sava Dolinka
16. Vintgar
17. Osamelci
18. Jame
19. Morene
Opis znamenitosti in ugotavljanje, ali ima območje možnosti turističnega obiska ter morebitne
grožnje so opisane po sledečem številčenju:
0. ime znamenitosti
0.1. opis
0.2. cilji-turistični potencial
0.3. grožnje
1. Povirje v Berju pri Zasipu;
1.1. to območje Nature 2000 je dostopno iz dveh strani, po stezi, ki se strmo spusti iz polja nad
dolino in po gozdni cesti. Večji del turistično zanimivega dela se nahaja na zemljišču v lasti Društva
za varstvo okolja Bled in ga bomo v skladu z naravovarstvenimi smernicami v čim večjem obsegu
predstavili javnosti.

1.2. V dolini je moč videti suha travišča z značilnim rastlinjem, gozdno združbo rdečega bora in
glote, lehnjakotvorne izvire, nizko bazično barje z rastiščem navadne rezike, veliko pa je še drugih
zaščitenih ali ogroženih rastlinskih vrst (močvirski meček, črnikasti sitovec, moknati jeglič, več vrst
travniških orhidej... )
1.3. grožnje predstavlja zaraščanje, kar pa bomo člani v skladu s smernicami ZRSVN uspeli
preprečevati sami. Turistični obisk lahko poslabša razmere na rastiščih redkih rastlin, če se
obiskovalci sami sprehajajo po mokrišču, v primeru vodenih izletov pa bi obiskovalce vodili le po
robovih. Nevarnost pričakujemo tudi zaradi trganja rastlin, kajti nekaj rastišč je zelo majhnih in so
edina v celi dolini (npr. močvirski meček, ki raste le na 5ž5m). Na rastišče loeselove grezovke ne
bomo vodili obiskovalcev. Grožnjo predstavlja tudi nepravilno ali neprevidno spravilo lesa po
ujmah, kot je bil letošnji žledolom.
2. Povirje v Lisicah;
2.1. to povirje bomo predstavili kot kratek izlet za obiskovalce z lastnim prevozom (šole,
upokojenci, drugi izleti, ki se »združijo« z našo ponudbo) ali pa kot del izleta, ki bo peljal tam
mimo. Gre za delno ohranjeno lehnjakotvorno povirje, katerega večji del je bil uničen po letu 2000
in je deloma izključen iz zaščite z občinskim odlokom. Dostopen je iz industrijske cone Lisice in iz
ceste pod cono in je kljub poškodbam primeren za ogled.
2.2. Obiskovalec vidi vse značilnosti nizkega karbonatnega barja z velikim lehnjakotvornim
izvirom in slapiščem, mokriščem in rastiščem značilnih rastlin. Izlet se združi z nizom naslednjih
izvirov, ki se nahajajo dobrih 200m severno.
2.3. groženj zaradi obiska ne predvidevamo, če skupina hodi po stezi tako, da ne stopa na krhko
lehnjakovo podlago.
3. Povirje vzhodno od Bodešč;
3.1. Povirje je rastišče navadne rezike (Natura 2000) in smo ga vključili v program kratkih izletov z
lastnim prevozom (šole, upokojenci, drugi izleti, ki se »združijo« z našo ponudbo). Dostop je iz
smeri Koritno, mi pa bi uporabili dostop iz kampa Šobec, ki se nahaja v bližini. Tam je primerno
mesto za parkirišče za avtobus, do mokrišča pa je 1km.
3.2. Obiskovalec vidi vse značilnosti nizkega karbonatnega barja z lehnjakotvornim izvirom,
mokriščem in rastiščem značilnih rastlin z rastiščem rezike.
3.3. grožnjo mokrišču predstavlja intenzivno kmetovanje v bližini, obisk pa ne bi poslabšal stanja
mokrišča, saj obiskovalcev ne bi vodili v mokrišče, ampak bi si ga ogledali le iz roba. Zaradi
zamočvirjenosti ne predvidevamo, da bi obiskovalci »uhajali« v mokrišče.
4. Povirje pod Komarjem pri Koritnem
4.1. Povirje je lepo ohranjeno, Natura 2000, dostop je po stezi iz Koritnega in iz Šobca. Nahaja se
na terasi višje od prejšnjega mokrišča (mokr. Vzhodno od Bodešč), zaenkrat pa ga v naše izlete še
nismo vključili, lahko obisk obeh vedno združimo oziroma prikažemo enega ali drugega.
4.2. Obiskovalec vidi vse značilnosti nizkega karbonatnega barja z lehnjakotvornim izvirom,
mokriščem in rastiščem značilnih rastlin z rastiščem rezike.
4.3. grožnjo mokrišču predstavlja intenzivno kmetovanje v bližini, obisk pa ne bi bistveno poslabšal
stanja mokrišča, saj obiskovalcev ne bi vodili v mokrišče, ampak bi si ga ogledali le iz roba.
5. Povirje pri Piškovici,
5.1. je lepo ohranjeno mokrišče Nature 2000 z izvirom, veliko površino, preraščeno s trstičjem,
potokom in mlako. Dostop je po cesti do in nad elektrarno Zasip, vzhodno pa po cesti Zasip-Breg.
Vključili smo ga kot izlet za obiskovalce z lastnim prevozom (šole, upokojenci, drugi izleti, ki se
»združijo« z našo ponudbo) in deloma skupaj z izletom v Brje, kjer del poti vodi tudi na ogled tega
mokrišča.

5.2. Mokrišče je lepo ohranjeno, del ga je v kmetijski uporabi (košnja, paša), večji del pa je trstičje.
Obiskovalec vidi vse značilnosti mokrišča z izvirom, potokom, razlivnimi območji in mlako.
5.3. menimo, da z obiskom ne bi poslabšali stanja mokrišča. Druge grožnje pa predstavlja
intenzivno kmetijstvo na višjih terasah in zaraščanje.
6. Jezerca na Bledu;
6.1. dvojno jezerce na Višcah pod Blejskim gradom je bilo v preteklosti precej uničeno, z izravnavo
terena je bil večji del te znamenitosti zasut. Območje bomo vključili v nadaljnje izlete, ki jih bomo
še pripravili v sklopu tega projekta v letošnjem letu ali v prihodnosti. Ta izlet bo obsegal Grajski
hrib, Višce in še kaj.
6.2. Cilj je prikazati, kako je bilo in kako bi lahko bilo, videti pa trenutno žal ni kaj.
6.3. grožnja je bila že izvedena, jezerca so zasuta, zaradi obiska se stanje ne bi poslabšalo.
7. Močvirje zahodno od Sela pri Bledu;
7.1. lepo ohranjena mlaka, dostopa po stezi pa nima. Zaenkrat te znamenitosti nismo vključili v
nobenega izmed izletov
7.2. Izvir, potok, mlaka, trstičje. Lepo ohranjeno mokrišče, vredno ogleda, a poti do njega ni.
7.3. zaradi nedostopnosti groženj razen intenzivnega kmetijstva v bližini ni.
8. Mlaka v vasi Selo;
8.1. mlaka je del vasi Selo in jo bomo vključili v izlet ob Savi Bohinjki, kjer si jo bomo tudi
pogledali. Območje je lepo urejeno, celo preveč.
8.2.Gre za veliko mlako z žabami, pupki, vrbami ob robu in drugim vodnim in obvodnim
rastlinjem.
9. Rastišče rezike pri Koritnem;
9.1. območje vključuje lehnjakotvorni izvir, ki je poškodovan, potok, ki je deloma preusmerjen v
cev in iztek, kjer še uspeva navadna rezika. Območja, ki je sicer v Naturi 2000 nismo vključili v
program, saj nima urejenega dostopa, po drugi strani pa so poškodbe znamenitosti take, da že
spreminjajo habitat..
9.2. obiskovalec bi lahko videl potok in rastišče rezike in primer, kako se z zaščitenimi območji ne
dela.
9.3. območje je močno ogroženo zaradi kanadske rozge, ki se v rastišče širi iz sosednjega
neurejenega zemljišča, zaradi spremenjenega dotoka vode in zaradi intenzivnega kmetijstva okoli
znamenitosti.
10. Močvirje pri Podhomu
10.1. močvirje smo vključili v izlet v Vintgar, lahko pa si ga ogledamo tudi samostojno. Dostop je
po urejeni stezi skozi mokrišče. Dostop je tudi iz smeri dvorca Grimšče.
10.2. obiskovalec se po namensko zgrajeni poti odpravi skozi mokrišče in vidi vse lepote in
značilnosti, od izvirov, mlak in trstičja.
10.3. pot skozi močvirje je bila že grajena kot sprehajalna pot, zato groženj zaradi obiska ne
predvidevamo. Tudi sicer ta znamenitost po našem mnenju ni posebej ogrožena, edino grožnjo
predstavlja zarast, tudi s kanadsko oz. orjaško rozgo.
11. Trstišče vzhodno od Mužja
12.1. v naravi predstavlja strm travnat klanec, ki se spušča od zaselka Mužje proti Piškovici.
Znamenitost smo vključili v izlet v Vintgar, ogledali si ga bomo samo iz ceste.
11.2. Obiskovalec vidi potok, ki se razliva po klancu navzdol in se razširi v veliko območje, kjer
raste trsje.
11.3. zaradi obiska ne bo groženj, edino večjo predstavljajo kmetije nad izvirom z neurejenimi

izpusti, drugih groženj pa ne vidimo.
12. Slap Iglica na Bohinjski Beli in skalovje z značilnim rastlinami skalnih razpok;
12.1. Slap in pečine (Natura 2000), ki jih je izbrusil Bohinjski ledenik bomo predstavili na našem
izletu Nad Bohinjsko belo. Dostop je iz več smeri.
12.2. Obiskovalec je presunjen ob pogledu na visoke, zaobljene pečine, ko jih gleda iz Zgornje vasi
Bohinjske bele. Če pa se povzpne nanje je očaran nad razgledom. Slap pada 24m globoko nekoliko
zajeden v skalovje, iz vasi ni viden. Nekaj metrov od slapu je tudi lestev, pot, ki povezuje vrh pečin
in vas spodaj. Na teh pečinah je tudi plezališče.
12.3. groženj zaradi obiska ni predvideti, saj je območje že urejeno za obisk.
13. Sava Bohinjka
13.1. ena lepših slovenskih rek, z neokrnjenim tokom med Bohinjsko Belo do sotočja. Ob vodi so
razpredene ribiške steze, nekaj pa je tudi makadamskih. Ogledali si jo bomo na Bohinjski Beli med
mostom(ceste Bled-Bohinj) čez reko in vasjo Mlino ter na načrtovanem izletu med Selom in
Sotočjem.
13.2. med Bohinjsko Belo in Mlinom je izjemno lepa soteska, na eni strani Jelovica, na drugi pa
steza, ki nas vodi prav ob modrozeleni reki ob tolmunih in brzicah. Opazujemo lahko rečne ribe in
povodne kose. Ob visokih vodah je steza neprehodna. Drugi del bomo spoznali na poti od Sela
(Mlina) proti Sotočju.
13.3. zaradi obiska reka ne bo ogrožena, tudi elektrarn in industrije se na tem območju ne
predvideva, tako da je vse, kar se v soteski in reki zgodi, naravni pojav.
14. Sava Dolinka
14.1. reko si bomo ogledali na Lisicah pri lehnjakotvornih izvirih, potem v Brju in v Piškovici,
videli jo bomo na poti proti Vintgarju, na mokriščih na Koritnem in na Sotočju.
15.2. Videli bomo nekoliko močnejšo rečno erozijo, vseeno pa je obrežje lepo in tudi ob njej je
mnogo ribiških stez in poti. Značilno rastlinje ob reki so vrbe in žal tudi invazivne rastline.
14.3. zaradi obiska se stanje ne bo poslabšalo. Največja grožnja reki je jez HE Moste, za njim pa
več kot 2 milijona kubičnih metrov mulja in strupenih snovi iz stare železarske industrije. Poleg
tega ta akumulacijska elektrarna proizvaja elektriko le ob konicah, tako, da voda v reki naraste in
upade večkrat dnevno, kar povzroča močno erozijo na rečnih ovinkih. Zaradi jezezitve se je
spremenila tudi biokemična struktura vode, ker se voda pred jezom ustavi, ni več tekoča.
15. Vintgar
16.1. eden od izletov je v Vintgar, ki je blejsko-gorjanska znamenitost. Vintar je svetovno znana
soteska reke Radovne
15.2. Globoka soteska z divjo reko Radovno, pečine s posebnimi rastlinami, enoločni železniški
most, slap Šum. Obiskovalcu nudi čisto drug svet, posebej, če vanj stopi sredi poletne vročine.
15.3. zaradi obiska soteske ne moremo ogroziti, če hodimo po namensko zgrajenih sprehajalnih
poteh. Grožnjo predstavlja le padajoče kamenje, visoke vode, žledolom in druge ujme, ki včasih
poruši skoraj vse poti, a upravljalci vsakič sproti vse postavijo nazaj.
16. Osamelci
16.1. načrtujemo pot po blejskih osamelcih. Ti so zanimivi za obisk, saj so nizki in ponujajo
izjemen razgled na Blejsko jezero in vse druge znamenitosti.
16.2. Obiskovalci bodo morali biti nekoliko bolje pripravljeni in obuti, saj se višinske razlike nabere
kar precej, če želimo vse prehoditi v eni etapi. Zato jih lahko razdelimo na Grajski hrib in Višce,
druga je Kuhovnica in Osojnica, tretja pa Straža, Dobra gora, Obroč. Predstavljajo gozdnate nizke
vzpetine z izjemnim razgledom, lahko pa srečamo tudi gamse in muflone.
16.3. obiska so osamelci navajeni, po njih so že speljane poti. Ogrožajo jih nepravilno ali

neprevidno spravilo lesa po ujmah, žledolomi in neurja, a poti se po vsaki ujmi kmalu obnovi.
17. Jame
17. 1. Turističnemu obisku je namenjena jama pod Babjim zobom. Tja vodijo blejski jamarji na izlet
vsako nedeljo. Druge jame se obišče po posvetu z jamarji.
17.2. Izletnik spozna jamo pod Babjim zobom, ki je osvetljena in primerna za obisk. Za bolj
zahtevne jamarje se lahko dogovorimo za daljši, neturistični izlet skupaj z vodnikom.
17.3. Glede na to, da izlet v jamo vodi vodnik-jamar, da je jama že prirejena za turistični obisk
grožnje za poslabšanje stanja ne vidimo.
18. Morene
18.1. morene srečujemo po celotnem blejskem kotu. Nekatere so bolje, nekatere slabše ohranjene.
To so večji ali manjši rebrasti griči, ki jih je tu »pustili« ledeniki. Ogledali si bomo morene za
potokom Rečica (Krevljičev bošt), moreno Pecovca pri Osnovni šoli Bled, na Homu bomo videli
morene med Sebenjami in Zasipom in v okolici naselja Dobe na poti v Brje ali na Lisice.
18.2. Obiskovalec bo spoznal, kakšno moč je imel ledenik, da je tu pustil take velike nanose. V
Krevljičevem boštu bo spoznal stari gozd hrasta-doba, gabra in bukve, to pa je rastlinje, ki se na
morenah pojavlja skoraj povsod po Bledu.
18.3. Morene, ki jih bomo obiskali so že urejene za sprehod, nekatere imajo mimo speljane
kolovozne in poljske poti, čez Pecovco vodi tudi steza, zato grožnje zaradi obiska ne zaznamo.
Edina grožnja morenam so gradnje stavb na tistih morenah, ki niso zaščitene.
19. druge naravne vrednote, znamenitosti in drugi naravni pojavi:
19.1. V okolici Bleda je še polno majhnih, drobnih zanimivosti, ki so zaščitene kot naravne
vrednote. Gre za manjša mokrišča, posamezne izvire, manjše jame, zanimivo kamenje, skalovja,
pečine in stara drevesa. Nekatere so v bližini naših poti in so že vključene v ogled, nekatere pa
bomo še raziskali, ali je turistični obisk sploh primeren za njih. Na vsaki poti, ki smo jo prehodili
smo naleteli na zanimivosti, tudi take, ki niso zaščitene. Gre tudi za točke z izjemnim razgledom ali
pa samo zanimivo drevo. To, kar mi poznamo in se nam zdi samoumevno je za tujca-turista lahko
nekaj, kar vidi prvič. Zato se bodo naše poti vedno spreminjale in dopolnjevale.
19.2. Vse, kar bo na takih mikrolokacijah obiskovalec videl, se mu bo vtisnilo v spomin, tudi s
pomočjo fotografij, ki jih bo naredil, zaradi požirka vode, ki ga spije iz izvira, in zaradi drugih
drobnih stvari, ki jih bo videl in spoznal, tudi prijel, okusil ali le povonjal.
19.3. Vsekakor bo treba za vsako lokacijo predvideti grožnje, ki nastanejo zaradi obiska, pa tudi
druge grožnje pojavu.

DODATNI PODATKI KORISTNI ZA VODENJE PO NARAVNIH
ZNAMNITOSTIH
Lehnjakotvorni izviri
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 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 lehnjakotvorni izvir brez »puščanja sledi« ni mogoč. Lehnjakove strukture, ki
jih ne zaliva voda, kmalu počrnijo in se začno zaraščati.
Bazična nizka barja
Bazična nizka barja so se večinoma razvila na terasah 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.
Ena od njih je navadna mastnica, ki ima na listih drobne lepljive kapljice v katere se lovijo žuželke,
te predstavljajo dodaten vir hranilnih snovi. Obiskovalce je treba opozoriti, da doma v lončku
navadne mastnice ne bodo mogli gojiti, ker je njeno okolje preveč posebno in zahtevno. V trgovinah
je mogoče kupiti vzgojene mesojede rastline.
»Barvo« tem barjem daje črnikasti sitovec, ki je temno zelen, od daleč že skoraj črnikast.
Posebej pa velja omeniti še moknati jeglič Rastlina je najožji sorodnik vsem poznane trobentice.
Cvetova sta zelo podobna, le da je cvet moknatega jegliča roza barve in na dolgem peclju. Rastlina
je dobila ime po poprhu na spodnji strani lističev. Zgleda kot da bi jih posul z moko.
Najredkejša rastlina bazičnih nizkih barij je Loeselova grezovka. Loeselova grezovka sodi med
kukavičevke ali Orchidaceae, ki jih kot njihove večje iz cvetličaren poznane sorodnike radi
imenujemo kar orhideje. V Sloveniji je poznanih okoli dvajset nahajališč. Je zelo drobna in
neopazna. Rastline zaradi ogroženosti in neznatnosti ne bomo kazali obiskovalcem.
Tudi bazična nizka barja sodijo med habitatne tipe, ki se varujejo preko omrežja Natura 2000.
Gozd rdečega bora in skalne glote
Gre za sekundarni borov gozd na aluvialnih nanosih predalpskega sveta. V drevesnem sloju
prevladuje rdeči bor, primešana je smreka in ostale vrste, večinoma v grmovnem sloju.
Rastišče je obubožano ali degradirano in je bor zaradi svoje skromnosti konkurenčen prehrambeno
zahtevnejšim iglavcem in listavcem. Razvil se je na traviščih nastalih po prenehanju stalnih in
občasnih ujm ali pa po prej izkrčenem hrastovem – belogabrovem gozdu. S prenehanjem
človekovega vpliva se površine intenzivno zaraščajo. Razvoj gre spet v smeri primarnega gozda
hrasta, belega gabra in celo bukve.
Gozdno združbo rdečega bora in skalne glote z vsemi variantami in razvojnimi fazami je potrebno v
celoti zavarovati kot posebnost v našem prostoru, saj je verjetno v Sloveniji razširjena le na tem
ozkem območju (spodnji del Save Dolinke).
Navadna rezika
Rezika sodi v družino travam podobnih ostričevk (Cyperaceae). 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. V Brju je eno največjih rastišč rezike v Sloveniji, kjer vrsta
prerašča nekaj arov veliko površino. Rastišče se nahaja na dnu doline, v nekdanji strugi reke Save
Dolinke. Gosti sestoji rezike tvorijo habitatni tip karbonatnih nizkih barij, ki ga Direktiva o

habitatih uvršča med prednostne habitatne tipe Nature 2000.
Veliko grožnjo reziščem predstavljata dotok gnojil s kmetijskih površin in zaraščanje. Rezika je
prilagojena na okolje z zelo malo hranil, kjer večina drugih rastlin ne more uspevati. Če se količina
hranil poveča, jo sicer običajne in pogoste vrste izpodrinejo.
Rastlina je zanimiva zaradi imena, povezanega z obliko listov. Listni rob spominja na žago. Na
njem se lahko hitro urežemo.
Reziko so včasih kosili za krmo konjem pozimi. Rastlina je ogrožena v evropskem merilu in je del
omrežja Natura 2000.
Nekdanja struga reke Save Dolinke
Rečna dolina v Brju je dovolj široka, da reki omogoča kar nekaj naravne dinamike. Franciscejski
kataster tako kaže, da je bil v Brju nekoč rečni otok. Nekdanja rečna struga je še danes dobro vidna.
Na mestu, kjer pot doseže spodnjo teraso, se začne depresija koritaste oblike, ki se vleče naprej do
zadnjih lehnjakotvornih izvirov.
Nekdanja struga je v veliki meri preraščena z reziko.
Morene
Bled z okolico je nekoč pokrival Bohinjski ledenik, ki je brusil, širil in poglabljal dolino, obenem pa
tudi odlagal zelo veliko morenskega gradiva. Ledenik je imel tolikšen obseg, da je morala Sava teči
pod vzhornim robom Karavank, kamor jo je odrinil. Na območju so zabeležene tri poledenitve.
Znanstveniki jih prepoznajo po terasah, ki so jih izoblikovale reke v času otoplitve med ledenimi
dobami. V zadnji otoplitvi je nastala obsežna jezerska kotanja v kateri se je odlagala jezerska kreda.
Ta se danes raztaplja v vodi in omogoča nastanek lehnjakotvornih izvirov.
Natura 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice
Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi
že ogroženi.
Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od pomembnih delov izvajanja direktive o
habitatih in direktive o pticah. Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila seznam naravnih
območij, ki ustrezajo merilom obeh direktiv.
Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih Natura 2000 direktivi ne izključujeta človeške
dejavnosti. Vendar pa moramo zagotoviti, da te dejavnosti ne bodo ogrozile narave, temveč bodo –
kadar bo to mogoče – njeno ohranjanje podpirale. (http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=18)

Naravne vrednote
Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del
žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski
kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike

ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala,
rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.
S Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 111/04 in 70/06) je bil
14.901 vrednemu delu narave podeljen status naravne vrednote, državnega ali lokalnega pomena.
Državnega pomena so tiste naravne vrednote, ki imajo mednarodni ali velik narodni pomen in za
katere je pristojna država. Preostale so lokalnega pomena in jih varuje lokalna skupnost. Vse naravne vrednote v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država so državnega pomena, prav tako pa
so državnega pomena tudi vse podzemske jame. (http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/)
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