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IZVLEČEK  
 
Ljubljansko barje, nekoč neprehodno močvirje med Ljubljano in Vrhniko, danes pa 
antropogeno preoblikovana kmetijska krajina, je biotsko zelo pestro območje in 
ornitološko eno najpomembnejših lokalitet v Sloveniji. Leta 2004 je bilo priključeno 
evropskemu naravovarstvenemu omrežju Natura 2000, leta 2008 pa je bil ustanovljen 
Krajinski park Ljubljansko barje. Za ohranitev biotske pestrosti na tem območju je 
pomembno tudi sodelovanje lokalnih prebivalcev. Namen diplomske naloge je bil 
ugotoviti, kakšna je zavest prebivalcev Krajinskega parka Ljubljansko barje o biotski 
pestrosti in območjih Natura 2000 na Ljubljanskem barju. Rezultati intervjujev so 
pokazali, da je večina vprašanih že slišala za območja Natura 2000, vendar pa ne vedo 
točno, kaj predstavljajo. Prav tako niso prepoznavali ptic, varovanih v okviru 
posebnega območja varstva Ljubljansko barje, ki so jim bile predstavljene na slikah. Za 
območja Natura 2000 so povečini izvedeli iz množičnih medijev, na ta način pa se 
želijo o tem tudi nadalje informirati. Splošno mnenje vprašanih je, da območja Natura 
2000 predstavljajo omejitve v zvezi z gradnjo in kmetijstvom, hkrati pa, da naj bi te 
dejavnosti imele tudi največji vpliv na ohranjenost narave in ptic. Pridobljeni podatki so 
pomembni z vidika nadaljnjega ozaveščanja prebivalcev o varstvu biotske pestrosti na 
tem območju. 
 
Ključne besede: Natura 2000, biotska pestrost, Ljubljansko barje, zavest 
 
 
ABSTRACT 
 
Ljubljansko barje was once an unpassable marshland between Ljubljana and Vrhnika. 
Today it is an anthropologically transformed agricultural landscape, rich in biodiversity, 
and represents the most significant ornithological locality in Slovenia. In 2004 it 
became  part of the European ecological network Natura 2000 and in 2008 the Nature 
park Ljubljansko barje was established. If biodiversity is to be preserved the active 
collaboration of the local population is of vital importance. Hence the residents' 
consciousness about the importance of biodiversity and its conservation is necessary. 
The purpose of this research was to obtain informations how residents of Nature park 
Ljubljansko barje perceive biodiversity and the Natura 2000 areas in Ljubljansko barje. 
Results of field investigations showed that the majority of respondents had already 
heard about Natura 2000, however they are not aware of what it represents. They also 
didn't recognize birds protected in the Special Protected Area Ljubljansko barje shown 
to them on pictures. They had mostly heard about Natura 2000 in mass media and 
would like to continue to get informations from this source. The prevailing opinion of the 
interviewed persons was that Natura 2000 represents barriers for construction and 
agriculture, but at the same time that these activities have the strongest influence on 
the preservation of nature and birds. The obtained data is of great value for future 
awareness raising of the resident population about the preservation of biodiversity in 
this area.  
 
Key words: Natura 2000, biodiversity, Ljubljansko barje, consciousness 
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1 UVOD 
 
Ljubljansko barje je največje mokrišče (Beltram, 2005) in hkrati največja negozdna 
površina v Sloveniji (Strategija trajnostnega razvoja in trženja …, 2009). Mozaično 
razporejeni habitati, kot so mokrotni travniki, ostanki nizkih in visokih barij, njive in 
izsuševalni kanali ter zaplate gozdov, predstavljajo pomembne habitate mnogih 
rastlinskih in živalskih vrst ter gnezdišča in prezimovališča številnih vrst ptic. Vsaj 
manjši del te (danes kmetijske kulturne) krajine, ki se razprostira med Ljubljano in 
Vrhniko, je še vedno vsako leto poplavljen kljub vztrajnim poskusom izsušitve v zadnjih 
200 letih. Ljudje tega območja zaradi težjih pridelovalnih in bivalnih pogojev nikoli niso 
imeli ravno v čislih, danes pa se vse bolj zavedamo njegovega pomena, saj kot pester 
mozaik različnih ekosistemov omogoča visoko biotsko pestrost. Zato je bilo to območje 
leta 2004 z vstopom Slovenije v Evropsko unijo opredeljeno kot posebno varstveno 
območje Ljubljansko barje v okviru evropskega naravovarstvenega omrežja Natura 
2000. Štiri leta kasneje je bil po dolgotrajnih prizadevanjih za zaščito ter z namenom 
lažjega izpolnjevanja varstvenih ciljev in usmeritev, ki izhajajo iz Nature 2000, 
ustanovljen tudi Krajinski park Ljubljansko barje.  
 
Trajnostno gospodarjenje, ki ohranja značilnosti krajine, biotsko pestrost in delovanje 
ekosistemov, je mogoče doseči le s sodelovanjem prebivalcev. Zato že vrsto let 
potekajo različne dejavnosti informiranja in ozaveščanja prebivalcev in javnosti nasploh 
o biotski pestrosti Ljubljanskega barja in o pomenu njenega varstva. Ni pa podatkov o 
tem, kako uspešna ta prizadevanja so. Tovrstno tematiko je na nivoju Evropske unije 
obravnavala obsežna raziskava z naslovom Attitudes of Europeans towards the issue 
of biodiversity, ki je bila izvedena v letu 2007 in ponovljena leta 2010. Raziskovalce je 
zanimalo, kakšno je poznavanje pojma biotska pestrost in izguba biotske pestrosti med 
prebivalci EU-27, kakšni so glavni vzroki za njeno ogroženost, kaj sami storijo za 
ohranitev biotske pestrosti ter kako informirani se čutijo o tej tematiki. Prav tako jih je 
zanimalo, kakšna je zavest o omrežju Natura 2000, katerega glavni cilj je varstvo 
biotske pestrosti (Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity, 2007 in 
2010).  
 
Ta vprašanja so pomembna s stališča nadaljnjega informiranja in ozaveščanja ljudi o 
biotski pestrosti in nujnosti njenega varstva, kar je bil tudi povod za odločitev o temi za 
izvedbo te raziskave. Območje Ljubljanskega barja je bilo izbrano zaradi izjemnega 
pomena, ki ga ima za biotsko pestrost in ogrožene vrste ptic kmetijske kulturne krajine 
ter njegove lege na obrobju glavnega mesta Slovenije. Glavni namen diplomske naloge 
je bil spoznati, kakšna je zavest prebivalcev Krajinskega parka Ljubljansko barje o 
biotski pestrosti in območjih Natura 2000 na Ljubljanskem barju. Iztočnice terensko 
opravljenega intervjuja so:  
 

• poznavanje pojma Natura 2000 in nekaterih vrst ptic varovanih v okviru SPA 
Ljubljansko barje ter razlogov za njihovo ogroženost, 

• opažanje sprememb s pozitivnim ali negativnim vplivom na ohranjenost narave 
in ptic na območjih Natura 2000 na Ljubljanskem barju, 

• doživljanje območij Natura 2000 kot vir koristi in priložnosti ali kot oviro, 
• kazanje interesa za sodelovanje pri neposrednem varstvu biotske pestrosti ter 
• zanimanje za večjo informiranost o Naturi 2000. 
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S tem smo želeli preveriti domneve: 
 

• da so prebivalci Krajinskega parka Ljubljansko barje že slišali za območja 
Natura 2000 in vedo približno, kje se ta območja nahajajo na Ljubljanskem 
barju, ne vedo pa najbolje, (za)kaj ta območja so in kaj na njih varujemo 
(hipoteza 1); 

• da bodo prepoznali vsaj eno izmed predstavljenih vrst ptic, varovanih v okviru 
območij Natura 2000 na Ljubljanskem barju, in vedeli približno, kaj jo (jih) 
ogroža (hipoteza 2);  

• da v zadnjih letih opažajo predvsem spremembe z negativnim vplivom na 
naravo in ptice (hipoteza 3);  

• da bodo pokazali odklonilen odnos do območij Natura 2000 zaradi ovir oziroma 
omejitev, ki naj bi jih postavljala (hipoteza 4). 

 
V prvem delu diplomskega dela so predstavljeni pojmi, ključni za razumevanje biotske 
pestrosti in Nature 2000, ter pravna ureditev teh področij. Sledi opis značilnosti in 
biotske pestrosti Ljubljanskega barja ter oblik varstva narave na tem območju. V 
metodološkem delu so predstavljene metode dela in značilnosti vzorca intervjuvanih, v 
nadaljevanju pa rezultati terensko opravljenih intervjujev z lokalnimi prebivalci, ki živijo 
na območju Natura 2000, ter razprava. Delo bo zaključeno s povzetkom glavnih 
ugotovitev in zaključki, ki so pomembni za nadaljnje raziskovanje.  
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 
2.1 Biotska pestrost  
 
Pojem biotska pestrost (tudi raznovrstnost ali s tujko biodiverziteta) pomeni raznolikost 
živih organizmov iz vseh virov (kopenski, morski in drugi vodni ekosistemi ter ekološki 
kompleksi, katerih del so) ter vključuje raznovrstnost znotraj samih vrst, med vrstami in 
raznovrstnost ekosistemov (Ur.l. RS-MP, št. 7/1996). Na splošno izraz raznovrstnost 
predstavlja mnoštvo različnih vrst rastlin, živali in mikroorganizmov, ki so rezultat 
tisočletij razvoja na zemlji (Ur.l. RS-MP, št. 7/1996), biotska raznovrstnost pa je 
pestrost v najširšem pomenu besede, torej tako na ravni genoma, osebkov in njihovih 
življenjskih strategij ter vrst kot tudi na ravni združb, ekosistemov in biomov (Tome D., 
2006).  
 
V splošnem lahko rečemo, da so glavne ravni biotske raznovrstnosti genska, vrstna in 
ekosistemska. Vrstni nivo raznovrstnosti je določen s strani pestrosti genetskega 
zapisa, opredeljuje pa pestrost na ekosistemskem nivoju, vendar pa ne velja nujno, da 
je biotska pestrost višja, če je več vrst (Tome D., 2006). Na ekosistemskem nivoju se 
pojem biotska pestrost nanaša na raznovrstne združbe, ki naseljujejo različne pokrajine 
– gozdove, mokrišča, travišča, jezera, reke ter kmetijske in druge površine (Global 
Biodiversity Outlook 2, 2006). Biotska pestrost torej vključuje vse ekosisteme, tako tiste 
brez človekovega vpliva kot tudi tiste, s katerimi gospodarimo.  
 
Ekosistemi so odprti sistemi, ki jih naseljujejo kompleksne skupnosti funkcionalno 
povezanih populacij osebkov različnih vrst, živečih na skupnem prostoru ob istem času 
(t. i. (življenjske) združbe). Vse naravne in stabilne združbe na planetu so, ne glede na 
število vrst, pestre (Tarman, 1991). Za veliko biotsko pestrost narave je potrebno 
ohranjati tolikšno število vrst, da je zagotovljeno nemoteno in kakovostno delovanje 
ekosistemov (Tome D., 2006).  
 
Prostor, kjer vrsta najde razmere, ki ji omogočajo preživetje in razmnoževanje, je 
bivališče ali habitat vrste. Habitati so manjši deli ekosistemov. Razvrščamo jih v 
različne habitatne tipe, katerih osnovnih skupin je sedem, med njimi habitatni tipi 
sladkih voda, habitatni tipi grmišč in travišč, habitatni tipi barij in močvirij ter habitatni 
tipi kmetijske in kulturne krajine, ti pa se glede na specifične ekološke značilnosti in 
značilne vrste členijo naprej (Berginc in sod., 2007).  
 
Ekosistemi imajo pomembne funkcije, kot so nastanek prsti, kroženje snovi, tvorba 
kisika idr., ter omogočajo primarno produkcijo, od katere imamo neposredno korist tudi 
ljudje. Biotska pestrost predstavlja temelj ekosistemov, ti pa omogočajo človekovo 
dobrobit, saj ga oskrbujejo z zalogami vode, hrane, goriva, regulirajo podnebje, 
kvaliteto vode, poplave in nudijo možnosti rekreacije, estetskega užitka in duhovne 
izpolnitve (Ecosystems and Human Well-being, 2005). Te ekosistemske storitve ali 
usluge prinašajo koristi tako sedanjim kot prihodnjim generacijam in jim je nemogoče 
določiti denarno protivrednost.  
 
Sestavinam biotske pestrosti, torej rastlinskim (vštevši cepljivke, glive in lišaji) in  
živalskim vrstam, njihovemu genskemu materialu ter ekosistemom (Ur.l. RS, št. 
96/2004), človek pripisuje različno vrednost. Same sestavine, ki so pridobljene iz 
narave, ali pa kmetijske rastline in pasme domačih živali imajo neposredno uporabno 
vrednost, medtem ko ima npr. asimilacijska sposobnost narave (absorbcija 
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onesnaženja) ter blaženje ekstremov posredno (ekološko) uporabno vrednost 
(Strategija ..., 2001). Pomemben vidik biotske pestrosti predstavlja tudi njena estetska, 
kulturna in intrinzična vrednost (Strategija ..., 2001), kar kaže na kompleksen in intimen 
odnos človeka do narave.  
 
Ker ima zemlja svoje meje in ekosistemi omejene nosilne zmogljivosti, se je izoblikoval 
izraz trajnostni (sonaravni) razvoj, torej razvoj, ki "zadosti današnjim potrebam, ne da bi 
ogrožal možnost prihodnjih generacij, da zadostijo svojim" (Skrb za Zemljo, 1991). "Tak 
razvoj mora priznavati tudi biotsko raznovrstnost kot kvaliteto, kot zbirko sestavin, ki je 
danes ne uporabljamo v celoti, potrebovale pa jo bodo prihodnje generacije" (Strategija 
..., 2001). Ljudje imamo pravico do koristi od narave, vendar je naša odgovornost 
varčno in učinkovito uporabljati vse vire, saj je le tiste, ki se obnavljajo, mogoče 
uporabljati trajnostno ter ohranjati ekološke procese in pestrost narave (Skrb za 
Zemljo, 1991).  
 
Konvencija o biotski raznovrstnosti definira trajnostno rabo kot "rabo sestavin biotske 
raznovrstnosti le na način in v količini, ki dolgoročno ne povzroča zmanjševanja biotske 
raznovrstnosti, tako da ostaja ohranjena njena zmožnost za zadovoljevanje potreb in 
pričakovanj sedanjih in prihodnjih generacij" (Ur.l. RS-MP, št. 7/1996). Ohranjanje 
biotske pestrosti in trajnostna raba njenih sestavin tako pomeni "izboljšanje zdravja 
ljudi, dvig kakovosti življenja" ter "povečevanje blaginje sedanjih in prihodnjih rodov" 
(Strategija ..., 2001). 
 
 
2.2 Upadanje biotske pestrosti 
 
Biotska pestrost se je skozi zgodovino vedno spreminjala. Izumiranje vrst je proces, ki 
ga sprožajo naravni dejavniki, kot so na primer nastanek ledenih dob ter premikanje 
kontinentalnih plošč, s spremljajočim delovanjem vulkanov in potresov. Neprenehoma 
je grožnjo biotski pestrosti predstavljal tudi človek. Na različnih delih sveta je lokalno 
povzročal izginotje celih populacij vrst, vendar nikoli ni bil vzrok za globalno izumiranje 
(Kryštufek, 1999).   
 
Človek s svojo dejavnostjo povzroča degradacijo in izgubo habitatov ter celotnih 
ekosistemov. Degradacija zmanjša kakovost habitata, kar lahko privede do tega, da ta 
ni več primeren za obstoj vrste. V primeru propadanja večjega števila habitatov to 
predstavlja degradacijo ali izgubo ekosistema. Najpomembnejši vidik degradacije na 
kopnem sta deforestacija, torej obsežne izgube gozdnih površin, in dezertifikacija 
oziroma pustošenje prsti (Kryštufek, 1999). Neposredni vzroki ogroženosti biotske 
pestrosti so spremembe v kmetijstvu (intenzifikacija proizvodnje, opuščanje 
obdelovanja zemljišč, pospeševanje monokultur ...), uvajanje kmetijstva na območjih 
ohranjene narave, razvoj infrastrukture (npr. gradnja avtocest), izsuševanje mokrišč, 
nenadzorovana urbanizacija, tujerodne (invazivne) vrste, onesnaženje okolja, 
pomanjkljivi nadzorni ukrepi pri kršitvah in neizpolnjevanje zakonov (Beltram in 
Skoberne, 1997).  
 
Zmanjševanje biotske pestrosti se kaže v manjši produktivnosti in odpornosti 
ekosistemov, obsežnih izgubah rodovitnosti tal, manjši kapaciteti rek za zadrževanje 
poplavnih voda (Global Biodiversity Outlook 2, 2006), fragmentaciji habitatov in 
ekosistemov, degradaciji, poškodovanju in uničenju habitatov rastlinskih in živalskih 
vrst, motenju rastlinskih in živalskih vrst v naravnem okolju, genskem onesnaženju in 
izgubljanju dednega zapisa (Beltram in Skoberne, 1997). Posledice izgube biotske 
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pestrosti in razdora ekosistemov najmočneje občutijo (revni) podeželski prebivalci, ki 
so neposredno odvisni od lokalnih ekosistemov (Global Biodiversity Outlook 2, 2006).  
 
V referenčnem poročilu EU o biotski pestrosti iz leta 2010, ki ga je pripravila Evropska 
agencija za okolje (EEA) v sodelovanju z Evropsko komisijo, so povzeta najnovejša 
dejstva o statusu in trendih biotske pestrosti in ekosistemov v Evropi. Poročilo navaja, 
da v EU-27 izumrtje grozi do 25 % evropskih živalskih vrst vključno s sesalci, 
dvoživkami, plazilci, pticami in metulji. Kar 65 % zaščitenih habitatov in 52 % zaščitenih 
vrst je v neugodnem stanju ohranjenosti. Stanje vrst na traviščih ter kmetijskih in 
obalnih območjih naj bi bilo še slabše. Zidane površine, ki se širijo na račun 
pomembnih habitatov, kot so mokrišča in travišča, povzročajo fragmentacijo, ki je 
ocenjena na 27 do 30 % ozemlja EU. Poročilo prav tako ugotavlja, da Evropejci 
porabljamo dvakrat več naravnih virov, kot jih lahko zagotavljata kopno in morje EU 
(EU 2010 Biodiversity Baseline, 2010).   
 
Poročilo o oceni ekosistemov novega tisočletja podaja ugotovitev, da je 14 od 25 
ekosistemskih storitev degradiranih ali pa se uporabljajo netrajnostno. To so med 
drugim zaloge vode, čiščenje voda, obdelava odpadkov, zaščita pred naravnimi 
nesrečami ter uravnavanje kvalitete zraka, erozije in regionalne ter lokalne klime 
(Ecosystems and Human Well-being, 2005). Ohranjanje pestrosti, zdravja in 
povezanosti ekosistemov zato ni več le cilj naravovarstvenikov, temveč izziv celotni 
družbi (Progress towards halting the loss of biodiversity by 2010, 2006). 
 
 
2.3 Varstvo biotske pestrosti 
 
Biotska pestrost ima torej veliko vrednost za človeka, česar naj bi se zavedale tudi 
podpisnice Konvencije o biotski raznovrstnosti. V njeni preambuli je namreč 
izpostavljeno, da ima biotska pestrost in njeni sestavni deli "ekološko, genetsko, 
družbeno, gospodarsko, znanstveno, izobraževalno, kulturno, rekreacijsko in estetsko 
vrednost" ter "pomen za evolucijo in vzdrževanje sistemov, ki ohranjajo življenje v 
biosferi" (Ur.l. RS-MP, št. 7/1996). Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
Sloveniji pa opredeljuje biotsko pestrost kot "kakovost velikega pomena za potek 
evolucije in vzdrževanje sistemov, ki ohranjajo življenje v biosferi in nadaljnji razvoj 
človeštva", njena gospodarska, družbena in okoljska vrednost pa se "zrcali v interesu 
po zdravju v povezavi z okoljem" (Strategija ..., 2001).  
 
Zaradi vse večjega pritiska na naravo in nenadzorovanega izkoriščanja njenih virov so 
se izoblikovali mehanizmi varstva narave. Predmeti varstva narave so sestavine 
biotske pestrosti ter narava oziroma deli narave s posebnimi vrednostnimi lastnostmi 
(naravne vrednote) (Berginc in sod., 2007). Naravne vrednote so "redki, dragoceni ali 
znameniti naravni pojavi ter drugi vredni pojavi, sestavine oziroma deli žive ali nežive 
narave, naravna območja, ekosistemi, krajine ali oblikovana narava". Mednje uvrščamo 
geološke, geomorfološke ter površinske in podzemske kraške pojave, podzemske 
jame, minerale in fosile ter njihova nahajališča, izvire, jezera, barja, potoke in reke z 
obrežji ter rastlinske in živalske vrste z izjemnimi osebki in njihovi življenjski prostori 
(Ur.l. RS, št. 96/2004).  
 
Varstvo narave se izvaja z varstvenimi usmeritvami (usmerjanje dejavnosti, 
načrtovanje in izvajanje posegov), varstvenimi režimi, ki s splošnimi in posebnimi 
prepovedmi delno ali popolnoma omejujejo posege, dejavnosti in ravnanja, ter 
razvojnimi usmeritvami (spodbujanje za ohranjanje narave koristnih dejavnosti in 
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ravnanj) (Berginc in sod., 2007). Mehanizmi ukrepanja, ki spodbujajo ohranjanje in 
trajnostno rabo sestavin biotske pestrosti, so torej zakonodajni, ekonomski in 
prostorsko-načrtovalski (Strategija ..., 2001).  
 
Varstvo biotske pestrosti pomeni varstvo rastlinskih in živalskih vrst (osebkov, populacij 
in genskega materiala) ter njihovih habitatov (vrstni vidik varstva) pa tudi ekosistemov, 
krajine, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij (Natura 2000), 
kar imenujemo prostorski vidik varstva (Berginc in sod., 2007). V to se vključuje 
vzdrževanje in krepitev populacij, ki so sposobne nadaljevati vrste v svojem naravnem 
okolju, ter ohranjanje ekosistemov in naravnih habitatnih tipov, zagotavlja pa se z 
varstvom in-situ na ravni ekosistemov, vrst in genov. Najbolj uveljavljen ukrep 
ohranjanja in-situ je ustanavljanje zavarovanih območij oziroma območij s posebnimi 
ukrepi za njihovo ohranjanje (območja Natura 2000) (Strategija ..., 2001).  
 
Za vse prostoživeče rastlinske in živalske vrste, vključno z živalskimi vrstami, ki so 
predmet lova in ribolova, je določeno splošno varstvo, za ogrožene in mednarodno 
varovane prostoživeče vrste pa poleg tega obstaja še posebno varstvo. Ogrožene so 
tiste rastlinske ali živalske vrste, ki se jim zmanjšuje številčnost ali pa območje njihove 
naravne razširjenosti. Opredeljujemo jih v rdečih seznamih, pripravljenih "na podlagi 
poenotene metode ugotavljanja stopnje ogroženosti vrst", ki jo podajamo na osnovi leta 
1972 opredeljenih kategorij IUCN (mednarodno združenje za ohranjanje narave). Te 
kategorije se nenehno izpopolnjujejo (Berginc in sod., 2007). 
 
Habitati in habitatni tipi v EU se najpogosteje ohranjajo s posegi na območja z rabo, ki 
ohranja visoko biotsko pestrost, manj primeren pa je ukrep ohranjanja s prepuščanjem 
območij naravnemu razvoju. Zaradi večtisočletnega kultiviranja zemljišč v Evropi je 
pomembno tudi ohranjanje krajinske pestrosti. Ohranitev ekosistemov se izvaja 
predvsem s sonaravnim oziroma trajnostnim gospodarjenjem (Strategija ..., 2001). 
 
 
2.3.1 Mednarodno varstvo in varstvo na ravni EU  
 
Prvi mednarodni dogovor na področju biotske pestrosti – Konvencija o varstvu 
prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov ali krajše Bernska konvencija (Ur.l. RS-MP, št. 17/1999) je bil sprejet leta 
1979. Cilji, so ohraniti prosto živeče evropske rastlinske in živalske vrste ter njihove 
naravne habitate, spodbujati meddržavno sodelovanje ter posvečati posebno 
pozornost ogroženim in ranljivim vrstam, vključno s selilskimi (migratornimi) živalmi. Ta 
za podpisnice ni zavezujoč, predvideva pa opredelitev območij posebnega varstvenega 
pomena (ASCI - Areas of Special Conservation Interest), povezanih v omrežje 
Emerald. To vključuje omrežje Evropske unije Natura 2000 kot del Vseevropskega 
ekološkega omrežja (PEEN) (Skoberne, 2004). Istega leta je bila sprejeta tudi Direktiva 
o ohranjanju prostoživečih ptic (krajše Direktiva o pticah ali Ptičja direktiva), ki je 
pomenila izhodišče za oblikovanje omrežja Natura 2000. 
 
Že omenjena Konvencija o biološki raznovrstnosti (Convention on biological diversity1) 
(Ur.l. RS-MP, št. 7/1996) je bila sprejeta leta 1992. Njena vsebina predstavlja temelj 
varstva prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst v okviru varstva narave in si za glavne 
cilje postavlja: ohranjanje biotske pestrosti, trajnostno rabo njenih sestavin ter pošteno 
in pravično delitev koristi genskih virov (Ur.l. RS-MP, št. 7/1996). Ta konvencija je 
krovna, saj obsega vsebine, ki jih podrobneje obravnavajo druge konvencije, torej 
                                                
1 V splošni rabi je uveljavljen izraz Konvencija o biotski raznovrstnosti, zato le-tega uporabljam v nadaljnjem besedilu. 
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Ramsarska (Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot 
prebivališča močvirskih ptic, 1971), Bonnska (Konvencija o varstvu selitvenih vrst 
prostoživečih živali, 1979), Bernska (1979), Washingtonska (CITES oz. Konvencija o 
mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, 
1975) in Barcelonska konvencija (Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred 
onesnaževanjem2, 1976), prav tako pa tudi Konvencija o varovanju svetovne kulturne 
in naravne dediščine (sprejeta na generalni konferenci UNESCO leta 1972) ter 
Konvencija o varstvu Alp (1996) (Strategija ..., 2001).  
 
Konvencija o biotski raznovrstnosti opredeljuje in-situ in ex-situ varstvene ukrepe, 
narekuje spremljanje učinkovitosti varstvenih ukrepov in posledic človekovega 
delovanja na biotsko pestrost ter raziskave in spodbujanje zavesti o biotski pestrosti 
(Skoberne, 2004). S tem so bili postavljeni pravni in programski okvirji za ukrepanje v 
zvezi z ohranjanjem biotske pestrosti (Strategija ..., 2001). S sprejetjem konvencije so 
podpisnice tudi potrdile, da "tam, kjer grozi občutno zmanjšanje ali izguba biotske 
raznovrstnosti, pomanjkanje popolne znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za 
odlaganje ukrepov, s katerimi se je možno izogniti tej grožnji ali jo celo zmanjšati" (Ur.l. 
RS-MP, št. 7/1996).  
 
Program za izvajanje konvencije, ki nosi naslov Panevropska strategija biotske in 
krajinske pestrosti, je bil pripravljen leta 1995 (Berginc in sod., 2007). Konvencija 
državam podpisnicam nalaga tudi sprejetje državne strategije, planov ali programov za 
ohranitev in trajnostno rabo biotske pestrosti ter vključevanje, kolikor je to mogoče in 
primerno, ohranitev in trajnostno rabo v sektorske in medsektorske plane, programe in 
politike (Ur.l. RS-MP, št. 7/1996).  
 
Evropsko naravovarstveno omrežje Natura 2000 je bilo ustanovljeno leta 1992. To je 
mreža varovanih območij s ciljem zagotavljati trajnostno rabo sestavin biotske pestrosti 
in razvoj prostora, ki ohranja habitate in populacije endemičnih in ogroženih evropsko 
pomembnih vrst. Ta območja so deležna večjih ekonomskih in razvojnih spodbud za 
dejavnosti, ki so v skladu s cilji njihovega ohranjanja (Strategija ..., 2001). Natura 2000 
predstavlja "temelj evropske politike ohranjanja narave" (Natura 2000 – Partnerstvo ..., 
2009). Podrobneje je opisana v posebnem poglavju. 
 
Leta 2006 je bil kot del sporočila Evropske komisije sprejet akcijski načrt z naslovom 
Zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 in pozneje: Ohranjanje storitev 
ekosistemov za blaginjo ljudi (KOM(2006)0216), ki poudarja pomembnost zaščite 
biotske pestrosti in ekosistemov kot predpogoj za trajnostni razvoj. V ta strateški 
dokument so vključeni vsi pomembni gospodarski sektorji in področja politike, ki so tudi 
odgovorni za njegovo izvajanje. Navedeni so podporni ukrepi, ki se izvajajo na 
nacionalni ravni in ravni EU za dosego ciljev do leta 2010 (COM(2010) 548 konč.). 
 
Akcijski načrt opredeljuje štiri glavna področja dejavnosti oziroma politik (biotska 
raznovrstnost v EU, biotska raznovrstnost v EU in na svetovni ravni, biotska 
raznovrstnost in podnebne spremembe ter baza znanja), v okviru katerih je določenih 
deset temeljnih ciljev (zaščita najpomembnejših habitatov in vrst, ohranitev ter obnova 
biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov na širšem podeželskem območju, 
okrepitev združljivosti regionalnega in ozemeljskega razvoja z biotsko raznovrstnostjo, 
bistveno povečanje podpore na področju zunanje pomoči EU, okrepitve baze znanja za 
ohranitev in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti v EU in v svetu itn.) (COM(2010) 
548 konč.).  
                                                
2 Leta 1995 preimenovana v Konvencijo o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja. 
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Prvo Strategijo Evropske unije o biotski raznovrstnosti je parlament EU sprejel leta 
1998. Pripravljena in sprejeta pa je že nova strategija (2011−2020), ki nosi naslov Naše 
življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2020. Osredotoča se na šest prednostnih nalog in ustreznih ukrepov, in sicer 
uveljavitev predpisov EU glede varstva ptic in habitatov, ohranitev in izboljšanje 
ekosistemov (obnova najmanj 15 % poškodovanih območij), skrb za biotsko pestrost v 
kmetijstvu in gozdarstvu, trajnostni ribolov (omejitev ulova na znanstveno določene 
meje do leta 2015), boj proti invazivnim tujerodnim vrstam ter ukrepi EU za preprečitev 
upadanja biotske pestrosti v svetu (Kako ohraniti ..., 2011).  
 
 
2.3.2 Varstvo na ravni Slovenije  
 
Varstvo narave na področju biotske pestrosti v Sloveniji ureja več zakonov in 
podzakonskih aktov. Zakon o ohranjanju narave (ZON) določa ukrepe ohranjanja 
biotske pestrosti, ureja varstvo prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, vključno z 
njihovim genskim materialom, habitati in ekosistemi, ter zagotavlja ohranjanje 
naravnega ravnovesja. Podaja tudi zakonske podlage za vzpostavitev sistema varstva 
naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 96/2004).  
 
Ohranjanje biotske pestrosti na ravni vrst se po ZON dosega z varstvom vrst in njihovih 
habitatov, prepovedjo naseljevanja rastlin ali živali tujerodnih vrst ter s predpisi o 
zadrževanju živali v ujetništvu, njihovim gojenjem ter trgovini z živalskimi in rastlinskimi 
vrstami. Varstvo vrst na genski ravni se dosega s pomočjo genskih bank, ohranjanje 
biotske pestrosti na ekosistemski ravni pa se izvaja z ohranjanjem habitatnih tipov ter 
varstvom ekološko pomembnih območij, ki vključujejo tudi posebna varstvena območja, 
torej območja Natura 2000 (Ur.l. RS, št. 96/2004). 
 
Varstvo živali, njihov odvzem iz narave ter prenašanje, zadrževanje v ujetništvu in 
raziskovanje ureja Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 
46/2004). Ta predpis, tako kot Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, 
ki ureja ravnanje v zvezi z odvzemom iz narave, raziskovanjem ter dovoljenimi 
količinami nabiranja rastlin, predpisuje varstveni režim, ukrepe varstva in smernice za 
ohranitev habitatov ogroženih in mednarodno varovanih živalskih (rastlinskih) vrst. Za 
vrste iz priloge 2A (oziroma A pri rastlinah), to so domorodne živalske vrste, za katere 
so določeni ukrepi in smernice varstva ter ohranitev ugodnega stanja njihovih 
habitatov, se morajo določiti ekološko pomembna območja in posebna varstvena 
območja (Ur.l. RS, št. 46/2004).  
 
Za mednarodno zavarovane vrste je potrebno izvajanje ukrepov za izboljšanje 
njihovega stanja, kot so fizična zaščita, omogočanje in vzpostavljanje primernih mest 
za reprodukcijo, prehranjevanje in prezimovanje ter doseljevanje in ponovno 
naseljevanje osebkov. Vlada predpiše smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih 
habitatov, opredeli ekološko pomembna območja ter zagotovi spremljanje njihovega 
stanja in ugotavljanje učinkovitosti ukrepov varstva (Berginc in sod., 2007).  
 
Preprečevanje in omejevanje trgovine z ogroženimi vrstami se dosega na podlagi 
Zakona o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi 
živalskimi in rastlinskimi vrstami (Ur.l. RS-MP, št. 31/1999) ter Uredbe o ravnanjih in 
načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Ur.l. RS, št. 52/2004), 
predpisa, ki v celoti povzema uredbe Evropske unije (Berginc in sod., 2007). Predpis, ki 
po sistematskih skupinah določa ogrožene vrste, jih razporeja po kategorijah 
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ogroženosti ter določa ukrepe njihovega varstva, je Pravilnik o uvrstitvi ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur.l. RS, št. 82/2002). Sprejet je bil na 
podlagi rdečih seznamov, ki so bili predhodno pripravljeni kot strokovna gradiva 
(Berginc in sod., 2007).  
 
Konvencija o biotski raznovrstnosti in zakonodaja Evropske skupnosti predstavljata 
temeljni koncept ohranjanja biotske pestrosti na naših tleh (Strategija ..., 2001). Od 
ratifikacije Konvencije o biotski raznovrstnosti (1996) se načela ohranjanja biotske 
pestrosti vključujejo v smernice, programe in strategije skoraj vseh sektorjev v Sloveniji 
(Kus Veenvliet in sod., 2005). Ukrepi na področju varstva narave poudarjajo predvsem 
varstvo in-situ ter vzgojo in izobraževanje (Kus Veenvliet in sod., 2005), kar je 
opredeljeno v osnovnem strateškem dokumentu na področju varstva narave, in sicer 
Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO), sprejetim leta 1999 z namenom 
preprečevanja zmanjševanja biotske in krajinske pestrosti, varstva naravnih virov ter 
izboljšanja okolja (Ur.l. RS, št. 83/1999). 
 
NPVO je imel v programu pripravo državne strategije o biotski raznovrstnosti, strategijo 
varstva narave ter akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti. Predvidel je 
povečevanje različnih kategorij zavarovanih območij na okoli 30 odstotkov ter med 
drugim tudi ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje. Načrti niso bili izpolnjeni v 
roku (Revizijsko poročilo ..., 2006). Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
Sloveniji je bila sprejeta konec leta 2001 za obdobje 2002−2012. Predstavlja sklop 
izvedbenih ciljev in usmeritev za usklajeno izvajanje ukrepov, ki prispevajo k 
uresničevanju ciljev Konvencije o biotski raznovrstnosti (Berginc in sod., 2007).  
 
Novi NPVO je bil sprejet leta 2005 v obliki Resolucije o Nacionalnem programu varstva 
okolja (ReNPVO) za obdobje 2005−2012. Del tega NPVO je tudi Nacionalni program 
varstva narave (NPVN), ki opredeljuje obseg javnega interesa na področju ohranjanja 
biotske pestrosti in varstva naravnih vrednot za obdobje najmanj 10 let. Vsebina NPVN 
so cilji in usmeritve za ohranitev biotske pestrosti s programom ukrepov varstva 
rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov in ekosistemov, varstvo naravnih 
vrednot s programom njihove obnovitve in ustanavljanja zavarovanih območij, način 
izpolnjevanja mednarodnih obveznosti, vzgoja in izobraževanje na področju ohranjanja 
narave, ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave ter zagotavljanje finančnih 
virov za izvajanje varstva narave (Ur.l. RS, št. 2/2006). 
 
ReNPVO temelji na dejstvu, da predstavlja omrežje Natura 2000 "območja, 
najprimernejša za ohranjanje ali doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v 
interesu EU, katere del je Slovenija". Za doseganje takega stanja zato predvideva 
ukrepe, ki so lahko ukrepi varstva narave, ukrepi prilagojene rabe naravnih dobrin ali 
prilagojenega upravljanja z vodami ter kmetijsko-okoljski ukrepi (Ur.l. RS, št. 2/2006). 
Določanje teh ukrepov je vsebina akcijskega načrta z naslovom Program upravljanja 
območij Natura 2000: 2007−2013, ključnega operativnega programa za ohranjanje 
biotske pestrosti, ki ga predvideva ReNPVO. Sprejet je bil leta 2007, njegova vsebina 
pa je splošno opredeljena z ZON in Strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
Sloveniji, podrobno pa določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) (Bibič, 2007).  
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2.3.3 Omrežje Natura 2000 
 
Evropsko naravovarstveno omrežje Natura 2000 je "sistem med seboj povezanih ali 
približanih Natura območij, ki omogoča, da se vzdržuje (ali obnovi) ugodno stanje 
habitatnih tipov ali habitatov vrst, katerih ohranjanje je v interesu EU" in so bodisi "v 
nevarnosti, da na svojem naravnem območju razširjenosti izginejo, imajo majhno 
naravno območje razširjenosti (...) ali predstavljajo izjemne primere tipičnih značilnosti 
ene ali več biogeografskih regij", torej alpske, atlantske, celinske, makronezijske in 
sredozemske regije (Ur.l. RS, št. 49/2004).  
 
Omrežje je bilo ustanovljeno leta 1992, ko je bila sprejeta Direktiva o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (Habitatna direktiva). Na 
podlagi teh direktiv, torej že omenjene Direktive o pticah in Habitatne direktive, se v 
vsaki državi članici določijo posebna območja varstva (angl. SPA – Special Protection 
Area) in posebna ohranitvena območja (angl. SAC – Special Area Of Conservation), ki 
skupaj pomembno prispevajo k "ohranitvi ali obnovitvi ugodnega stanja vrst ptic in 
drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, usklajenosti 
evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 in ohranjanju biotske raznovrstnosti v 
biogeografski regiji ali regijah" (Ur.l. RS, št. 49/2004).  
 
Posebna območja varstva so opredeljena za vrste ptic, ki so navedene v Prilogi I 
Direktive o ohranjanju prostoživečih ptic, ter za redno pojavljajoče se migratorne vrste, 
posebna ohranitvena območja pa za vse vrste mahov, praprotnic in semenk, 
nevretenčarjev (hroščev, metuljev, kačjih pastirjev, rakov, polžev in školjk), rib, dvoživk, 
plazilcev in sesalcev, ki so navedene v Prilogi II, ter habitatne tipe, ki so navedeni v 
Prilogi I Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in 
rastlinskih vrst (Ur.l. RS, št. 49/2004). Ta območja skupaj predstavljajo posebna 
ohranitvena območja. SAC območja se pravno določijo, ko se uskladijo predlogi za SCI 
(Site of Community Importance) območja, torej tista, ki ustrezajo merilom za območje, 
pomembno za Skupnost (Slovar pojmov, 2012). S sprejetjem zakonodaje o omrežju 
Natura 2000 so bili postavljeni temelji za varstvo biotske pestrosti na evropskih tleh. 
 
Direktiva o pticah vključuje varstvo, upravljanje in nadzor nad vsemi, na ozemlju EU 
naravno prisotnimi, prostoživečimi pticami, "kar zadeva njihova območja za 
razmnoževanje, goljenje in prezimovanje ter počivališča na njihovih selitvenih poteh" 
(Ur.l. ES, št. 79/409/EGS). Sprejeta je bila z namenom dolgoročnega varovanja, 
upravljanja in nadzora nad naravnimi viri, katerih uporabo ureja na podlagi ukrepov, 
potrebnih za vzdrževanje in prilagajanje naravnega ravnovesja med vrstami. Državam 
članicam nalaga sprejetje ukrepov za ohranitev ter vzdrževanje populacij vrst na 
"stopnji, ki ustreza tako ekološkim kot tudi znanstvenim in kulturnim zahtevam, ob 
upoštevanju gospodarskih in rekreacijskih zahtev", prav tako pa tudi "ponovno 
vzpostavitev zadostne raznovrstnosti in površine habitatov za vse vrste ptic, kjer je to 
potrebno" (Ur.l. ES, št. 79/409/EGS). 
 
Vrste iz Priloge I Direktive o pticah, to so tiste, ki jim grozi izumrtje, so redke, občutljive 
na določene spremembe v svojih habitatih, ali pa zahtevajo posebno pozornost zaradi 
narave njihovih habitatov, so predmet posebnih ukrepov. Podobnih ukrepov, ki 
vključujejo ustanovitev zavarovanih območij, vzdrževanje in upravljanje habitatov na 
zavarovanih območjih in izven njih ter ponovno vzpostavitev uničenih ali ustvarjanje 
novih biotopov, morajo biti deležne tudi redno pojavljajoče se selitvene vrste, ki sicer 
niso navedene v tej prilogi. Posebno pozornost morajo države članice nameniti 
varovanju mokrišč (Ur.l. ES, št. 79/409/EGS).  



 

11 
 

Habitatna direktiva je nastala z namenom dopolnitve Direktive o pticah. Državam 
članicam narekuje vzpostavitev usklajenega omrežja posebnih ohranitvenih območij 
(torej območij Natura 2000) z namenom vzdrževanja ali obnovitve ugodnega stanja 
ohranjenosti habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst na ozemlju Evropske 
unije, ki so navedeni v seznamih. Te morajo torej določiti območja znotraj države, ki 
bodo del omrežja in sprejeti potrebne ohranitvene ukrepe (načrte upravljanja idr.), ki 
ustrezajo ekološkim zahtevam naravnih habitatov. Značilnosti krajine, pomembne za 
prostoživeče živalske in rastlinske vrste, naj bi bile deležne ustreznejšega ravnanja pri 
načrtovanju rabe prostora in razvojni politiki (Ur.l. ES, št. 92/43/EGS). 
 
Mehanizmi za zagotavljanje ciljev iz direktiv so bodisi zakonski (npr. ustanovitev 
naravnih rezervatov), pogodbeni (npr. podpis sporazuma o upravljanju z lastnikom 
zemljišča) ali pa administrativni (priskrbeti potrebna sredstva), vsaka članica pa sama 
izbere najprimernejši način (Natura 2000 and forests ..., 2003). Ker je izvajanje ciljev 
vezano na obstoj in trajnostni razvoj dejavnosti, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, urejanje 
voda, lovstvo in drugih (Bibič, 2007), so na voljo mehanizmi podpore, denimo LIFE za 
ohranjanje območij Natura 2000, kmetijsko-okoljske podpore za ustrezno rabo zemljišč 
z visoko biotsko raznovrstnostjo in podpore za ustrezen regionalni razvoj (Strategija ..., 
2001). Pri kmetijski dejavnosti denimo se usmerjanje v ustrezne oblike kmetovanja 
izvaja s pomočjo programov v okviru finančnih spodbud skupne kmetijske politike EU 
(Bibič, 2007). Primer so plačila za ohranjanje kmetijskih zemljišč v skladu z "načelom 
dobrega kmetijskega in okoljskega delovanja", kar hkrati pomeni tudi spoštovanje 
določb direktiv o pticah in habitatih (Natura 2000 – Partnerstvo ..., 2009).  
 
Nekatere dejavnosti lahko ohranjeno naravo oziroma biotsko pestrost tržijo, zato 
vključenost v omrežje Natura 2000 pomeni tudi prispevek k razvoju določene regije. 
Poveča se dodana vrednost izdelkov, ponujajo se nove podjetniške možnosti in razvoj 
turizma, s tem pa tudi možnost odpiranja novih delovnih mest (Bibič, 2007). Varovanje 
biotske pestrosti ima visoko multiplikativno moč zaposlovanja. Kljub manjšim 
neposrednim učinkom na zaposlovanje, naravovarstvene dejavnosti (po ocenah), 
zaradi nekomercialnega značaja, posredno ustvarjajo 4−6-krat več delovnih mest, in 
sicer "predvsem v okviru privabljanja prebivalcev na podeželje". To je bilo potrjeno na 
primeru Triglavskega narodnega parka, pri katerem neposredne zaposlitvene možnosti 
sploh še niso povsem izkoriščene "zaradi enostavnosti uporabljenih upravljalskih 
mehanizmov" (Načrt ugotavljanja posledic ..., 2004).  
 
Veliko območij z visoko biotsko pestrostjo, ki so tudi del omrežja Natura 2000, je 
odvisnih od človekovih aktivnosti (kmetijstvo), zato je pomembno, da se dosedanji 
(trajnostni) načini upravljanja opravljajo tudi v prihodnje (npr. ekstenzivno kmetovanje). 
Ključnega pomena je sodelovanje ljudi, ki na teh območjih živijo in delajo, tudi pri 
sprejemanju odločitev o dolgoročnem upravljanju (Natura 2000 – Evropska narava za 
vas, 2009). Ker je to omrežje v vseh 27 državah članicah skupaj veliko več kot 750.000 
km2 in predstavlja skoraj 18 % celotnega ozemlja EU (kopenski del) (Natura 2000 
Barometer, 2011), je nemogoče preprečiti nadaljevanje slabšanja stanja biotske 
pestrosti brez sodelovanja vseh, torej tako lastnikov zemljišč in drugih uporabnikov 
(investitorji, rekreativne skupine), kot tudi lokalnih skupnosti, vladnih organov, 
naravovarstvenikov in posameznih državljanov. 
 
Slovenija je z namenom izpolnitve zahtev direktiv sprejela Uredbo o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/2004), s katero je bilo v 
slovenskem pravnem redu območje Natura 2000 opredeljeno kot posebno varstveno 
območje, to pa kot ekološko pomembno območje, ki je "na ozemlju Evropske unije 
pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptičjih ter drugih živalskih in 



 

12 
 

rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu 
EU" (Ur.l. RS, št. 49/2004). Ta uredba podrobneje ureja načrtovanje varstva območij 
Natura 2000. Podrobni varstveni cilji, varstveni ukrepi, njihovi nosilci oziroma izvajalci 
ter finančni viri so opredeljeni v akcijskem načrtu (Bibič, 2007). Leta 2004 je bilo tako 
predlaganih 26 posebnih območij varstva (SPA), ki zavzemajo 22,8 % državnega 
ozemlja, 260 pa posebnih ohranitvenih območij (SCI), ki zavzemajo 31,6 % državnega 
ozemlja, skupaj torej 286 območij, ki so bila do leta 2008 potrjena s strani Evropske 
komisije. Ker se SPA in SCI območja v 60 % prekrivajo, je skupna površina, ki jo 
zavzemajo 35,5 % državnega ozemlja (Natura 2000 v Sloveniji, 2011).   
 
 
2.4 Ljubljansko barje 
 
2.4.1 Opis območja 
 
Območje Ljubljanskega barja se razprostira na jugu Ljubljane, med Škofljico, Pijavo 
Gorico, Igom, Borovnico in Vrhniko. Je del južnega dna ljubljanske kotline (Perko in 
Orožen Adamič, 2001). Leži na nadmorski višini 300 m, površina pa je ocenjena na 
med 150 (Strokovne podlage ..., 2007) in 180 km2 (Perko in Orožen Adamič, 2001). Na 
zahodu in severozahodu sega do jugovzhodnega dela Polhograjskega hribovja, na 
jugu do dinarskih planot ter gor Krim in Mokrec, na jugovzhodu leži Šmarska suha 
dolina, na severu in severozahodu pa se zaključi pri Ljubljanskih vratih (med 
Golovcem, Šišenskim hribom in Gradom) (Perko in Orožen Adamič, 2001).  
 
Ljubljansko barje je kraško polje, ki je prek sistema kraške reke Ljubljanice povezano s 
Cerkniškim in Planinskim poljem (Geister, 1995). Vode pritekajo v obliki površinskih 
(Želimeljščica, Škofeljščica in Gradaščica) in kraških vodotokov (Ljubljanica, Ižica in 
Bistra), glavni vodotok pa je Ljubljanica. Poleg tekočih voda so prisotne tudi stoječe 
vode v obliki jezerc, bajerjev in ribnikov (Strategija trajnostnega razvoja in trženja …, 
2009).  
 
Zaradi majhnega padca površja na skoraj 21 km dolgem toku reke Ljubljanice med 
Vrhniko in Ljubljano3 in zajezevanja, ki ga povzročijo poplavne vode njenih pritokov, so 
na Ljubljanskem barju pogoste poplave. Površinski pritoki ob velikih padavinah hitro 
prestopijo bregove in zajezijo Ljubljanico, zato se njena gladina dvigne, kraški pritoki pa 
vodo zadržijo, tako da ta poplavna voda doseže višek kasneje. Tudi talna voda, ki se 
pretaka v prodnih nanosih (npr. med Iško in Ižico), predstavlja enega od vzrokov za 
poplave, saj ustvari vrsto izvirov, ko doseže neprepustno podlago (npr. ilovico v Iškem 
vršaju) (Perko in Orožen Adamič, 2001).  
 
Redne poplave zajamejo osrednji del Ljubljanskega barja in prekrijejo okoli 15 % 
celotne površine, ob izjemno velikih poplavah pa je pod vodo kar polovica barja. 
Najpogostejše so jeseni in pozimi in v povprečju trajajo tri do pet dni. Vode na 
poplavnem svetu dosežejo globino 30 do 40 cm (med Podpečjo in Črno vasjo), celo do 
90 cm (med osamelci od Sinje gorice do Notranjih Goric) (Perko in Orožen Adamič, 
2001). Poplave večjega obsega imajo povratno dobo 5−10 let (Strategija trajnostnega 
razvoja in trženja …, 2009). 
 
Podnebje je celinsko, ima pa to območje več padavin (več kot 1400 mm letno) in 
pogostejšo meglo kot druge kotline po Sloveniji. Ker leži v kotanji na zavetrni strani 
dinarskih planot, osrednji del pa ima tudi nekoliko nižjo temperaturo zraka kot okolica 
                                                
3 Padec je ocenjen na med 0,4 in 1,6 metra (Brenčič, 2008). 
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(posledica večje vlažnosti; več energije se porabi za sušenje, kot za segrevanje), 
prihaja do temperaturnega obrata. Zaradi tega ima Ljubljana okoli 150, Lipe pa skoraj 
200 dni z meglo na leto (Perko in Orožen Adamič, 2001). 
 
V primarni rabi je okrog 85 % prostora (Osnutek Uredbe ..., 2008). Zaradi "specifičnih 
proizvodnih lastnosti pretežnega dela zemljišč" (travniki), kot je npr. zakisanost, visoka 
vlažnost in visoka vsebnost humusa, je Ljubljansko barje primerno predvsem za 
pridelovanje krme, ki pa je slabše kakovosti. Na njivah prevladuje pridelava silažne 
koruze, ki je danes prisotna na približno 25 % vseh zemljišč. Kmetije so prednostno 
usmerjene v živinorejo, prednjači govedoreja. Že dalj časa je prisoten trend 
zmanjševanja aktivne kmečke populacije, kmetije pa so v povprečju enkrat večje kot 
drugod v državi (Sodelovanje in pomoč ..., 2007). 
 
 
2.4.2 Nastanek 
 
Na območju Ljubljanskega barja se srečujeta dinarska in alpska kamninska zgradba, 
kar ima za posledico vrsto prelomov, gub in narivov, kot je na primer Želimeljski 
prelom, ki je leta 1895 tudi stresel Ljubljano (Perko in Orožen Adamič, 2001). Ob 
prelomih se je, pred približno dvemi milijoni let (v pleistocenu), površje prvotno 
ravnega, plitvega močvirja oziroma barja pričelo ugrezati (Pavšič, 1989). Kjer so se 
kamniti bloki počasneje pogrezali, so ostali osamelci (npr. Sinja gorica, Kostanjevica, 
Plešivica, Babna Gorica). Ugrezanje je bilo močnejše na vzhodnem in jugovzhodnem 
delu Ljubljanskega barja. Nastala je tektonska udorina široka približno 10 in dolga 
dobrih 20 kilometrov. Območje se je do danes ugreznilo za približno 100 m in se še 
vedno ugreza (Perko in Orožen Adamič, 2001). Med leti 1888 in 1965 naj bi se 
Ljubljansko barje ugreznilo za en do dva metra (Pavšič, 2008). Grezanje poteka, 
predvsem na južnem delu (Gogala, 2001), s hitrostjo 8,8–24,1 mm na leto (Pavšič, 
2008), najhitreje pa v okolici Ilovice (Perko in Orožen Adamič, 2001).  
 
Proces pogrezanja je spremljalo nanašanje materiala z višje ležečih predelov v nastale 
kotanje, kar se je dogajalo predvsem v času poledenitev (Gogala, 2001). Reke Iška, 
Borovniščica, Želimeljščica, Gradaščica in Sava so nanašale prod različnih velikosti in 
sestave ter tako prekrile nastale doline. Z zajezevanji so povzročale ojezeritve, ki naj bi 
jih bilo v zgodovini Barja okoli osem (Pavšič, 2008). Na nastanek prve ojezeritve naj bi 
poleg tektonike in zajezitve reke Ljubljanice vplivalo tudi epirogenetsko dvigovanje 
Posavskega hribovja (Melik, 1946).  
 
V osrednjih delih jezera se je odlagala holocenska jezerska kreda, ki je mešanica sive 
karbonatno-meljaste gline (Strokovne podlage ..., 2007). Ta tako imenovana polžarica 
vsebuje bogato favno zdrobljenih lupin mehkužcev, predvsem polžev, mnogo manj je 
školjk (Pavšič, 1989). Ponekod je vidna v sveže očiščenih jarkih (Pavšič, 2008) 
oziroma pod šoto, ki je začela nastajati, ko se je jezero že pričelo umikati (Perko in 
Orožen Adamič, 2001). 
 
Razmere na Ljubljanskem barju so se, sodeč po raziskavah zaporedij usedlin, skozi 
zgodovino relativno hitro menjale. Tako je bil to enkrat prodnat svet s posameznimi 
zalivi, spet drugič neprehodno močvirje (Pavšič, 1989), ta območja pa so obstajala tudi 
drug zraven drugega. Močvirje, ki je naposled ostalo za jezerom, se je postopoma 
razvilo v nizko barje ter nato preraslo v visoko barje. Pogoji za rast niso bili povsod 
enako ugodni, tako da šota (glavni gradnik) ni nastajala enakomerno po vsej ravnici 
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(Pavšič, 1989). Za razvoj visokega barja je bila odločilna lega v zatišju, stran od večjih 
vodotokov (Melik, 1946). 
 
 
2.4.3 Posegi 
 
Območje Ljubljanskega barja je bilo poseljeno in izkoriščano že v neolitiku, predvsem v 
navezavi na hribovito obrobje. S pomočjo palinoloških raziskav (na podlagi pelodnih 
zrn) je bilo ugotovljeno, da je imel človek tedaj precejšen vpliv na vegetacijo. Krčil in 
požigal je gozdove za naselja, polja in pašnike (Culiberg, 2008). V obdobju med 
približno 5000 let do približno 2. tisočletja pr. n. š. so na tem območju, s prekinitvami, 
živeli mostiščarji. Ukvarjali so se s poljedelstvom, živinorejo, lovom, ribolovom in celo 
metalurgijo. Ena od hipotez o prihodu prvih mostiščarjev na to območje je ta, da so bili 
pravzaprav iskalci bakra (Geister, 1995). Med najdbami v kulturnih plasteh so ostanki 
lončevine, mlinski kamen, drevak ter, kot ena najstarejših tovrstnih najdb na svetu, 
približno 5200 let staro leseno kolo. Svoja bivališča (kolibe) so postavljali (predvsem) 
na jesenovih in jelševih kolih (Velušček, 2008).  
 
Iz najdb sklepajo, da so mostiščarji živeli na robu usihajočega jezera ali pa ob rekah, 
morda celo v rečnem rokavu, kjer so, podobno kot to delajo bobri, zajezili tok vode in 
ustvarili loko oziroma manjše jezerce, ki je blažilo moč vode. Zaradi gostote 
prebivalcev je lokalno najbrž moralo prihajati do povišanih koncentracij hranil v vodi, s 
tem pa so lahko pospeševali zaraščanje jezera (Geister, 1995). Nastajajoče močvirje 
jih je naposled tudi odrinilo na trdinsko obrobje (Velušček, 2008). 
 
Prve načrtovane posege na Ljubljanskem barju so izvedli Rimljani. Z namenom lažjega 
odvažanja podpeškega marmorja so prestavili strugo reke Ljubljanice. Stara struga je 
danes vidna med Podpečjo in Notranjimi Goricami (Brenčič, 2008) kot jarek, v katerem 
se zbira visoka voda (Gogala, 2001), iz dna nekdanje struge pa ob močnejšem deževju 
dvignjena podtalnica najprej privre na površje (Geister, 1995). Kljub obsežnim 
melioracijskim delom ter gradnji cest in mostov po barjanski ravnici ni znamenj o 
gospodarski rabi zemlje (Geister, 1995). Njihov namen je bil torej predvsem strateški. 
 
Leta 1554 so v Ljubljano poklicali italijanska strokovnjaka, da bi pripravila načrte za 
odvajanje poplav, katerih namen pa naj ne bi bil izsuševanje močvirja, temveč utrditev 
mesta (Kramer, 1905). V naslednjih desetletjih so se pojavljali tudi drugi predlogi o 
osušitvi, poselitvi in podreditvi močvirja (Anko, 2008; Kramer, 1905), vendar so se prvi 
dokumentirani posegi pričeli šele z Zornom. Ta je med leti 1762 in 1769 na lastne 
stroške izsušil zemljišče, tako da je izkopal (danes Zornov) kanal in območje prepredel 
z odvodnimi jarki (Melik, 1927).  
 
Kmalu zatem so se na podlagi dekreta cesarice Marije Terezije pričele raziskave. Z 
načrti, ki jih je izdelal jezuitski pater in profesor matematike Gruber, so nameravali iz 
poplavne močvirne ravnice napraviti žitnico Kranjske. Do konca leta 1780 so vsem 
težavam navkljub izkopali 2000 metrov dolg (danes Gruberjev) prekop med Gradom in 
Golovcem, poimenovan Cesarski graben. Gladina vode se je znižala za okrog 70 
centimetrov, nekaj barskega terena se je osušilo, vendar pa so se poplave nadaljevale 
(Melik, 1927).  
 
Kljub raznim predlogom in potrebi po intenzivnejši osušitvi so se nova dela pričela šele 
okrog leta 1825. Podrli so jezove, ki so zajezevali strugo Ljubljanice, izkopali številne 
drenažne jarke in odvodne kanale ter poglobili Gruberjev kanal. Vsem naporom 
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navkljub pa so se poplave ponavljale. Vzroki za to so bili zasipavanje struge 
Ljubljanice, premajhna skrb za čiščenje jarkov ter rezanje, požiganje in razpadanje 
šote, kar je povzročilo zniževanje terena. Medtem ko je bilo nekoč zaradi obilice šote 
barje mestoma celo izbočeno, je pričelo dobivati konkavno obliko (Melik, 1927). 
 
Ker so nastopale vse večje in pogostejše poplave so v kasnejših letih strugo Ljubljanice 
širili in poglabljali, podaljšali Gruberjev kanal, ki danes meri 3170 metrov, ter mu dodali 
zapornico (leta 1912). Še vedno pa so iskali končno rešitev. Vmes je posegla tudi 
vojna, tako da so obrežje Ljubljanice utrdili šele v 50-ih letih. Nove zamisli za 
melioracijske posege so predvidevale velik napor in finančni vložek, zato je bila njihova 
ekonomska upravičenost zaradi obilice veliko primernejše obdelovalne zemlje v 
Sloveniji ter selitve mladih z dežele v mesto vse bolj vprašljiva (Geister, 1995). 
 
Cilj posegov je bil ukrotiti naravo in jo narediti koristno, kar jim je le delno uspelo, ter 
kolonizirati barje. Potem ko so leta 1827 zgradili Ižansko cesto, se je lahko pričelo 
naseljevanje. Pred letom 1830 (pričetek kolonizacije) sta bili na Ljubljanskem barju le 
dve hiši. Po prvem valu priseljevanja je vzcvetela pridelava žitaric, kmalu pa je bil 
poglaviten razlog za naselitev obilica šote, ki se jo je dalo izkoriščati (Melik, 1927). Šoto 
so sprva, med leti 1770 in 1780, uporabljali pri pridobivanju solitra (KNO3), prvi 
naseljenci pa so jo požigali in uporabljali kot gnojilo (Melik, 1927). Leta 1845 so se 
pričele odpirati opekarne, v katerih so kot gorivo uporabljali šoto, vrh pa je šotna 
industrija dosegla med leti 1870 in 1880 (Brenčič, 2008). Rezanje šote se je ustavilo 
leta 1910, saj jo je pričelo primanjkovati, po drugi strani pa so bili vse močnejši glasovi 
o pomenu njene ohranitve, med drugim tudi zaradi njene sposobnosti shranjevanja 
ogromnih količin vode (Geister, 1995). 
 
Nekoč je bila šota tako rekoč povsod. Obsežna visoka barja, le da ne toliko "napeta" 
kot za Babno Gorico, Grmezom in pri Bevkah ob Kostanjevici, na območju katere je 
bila šotna odeja še leta 1881 debela celo 6 metrov, so bila na Ilovici, Hauptmancah, za 
Črno vasjo, v Lipah, na Rakovi jelši (nekoč "Na Mahu" za Trnovčane), med Logom in 
Brezovico, med Bevkami in Notranjimi Goricami ter na obeh straneh Borovniščice 
(Melik, 1927).  
 
Posledica melioracij je tudi popolno predrugačenje vodotokov. Nekateri tečejo drugje, 
kot v preteklosti, njihove struge so izravnane, nekateri pa so celo izginili. Primer je Iška, 
ki se je nekoč izlivala v Loščico okoli 2,5 km severno od Iške Loke in se napajala iz 
izvirov pod to vasjo imenovanih Retja, danes pa se pri Lipah izliva v Ljubljanico 
(Brenčič, 2008). Bilanca vod se od leta 1762 nenehno spreminja, zmanjšuje pa se tudi 
zadrževalna kapaciteta tal (Strategija trajnostnega razvoja in trženja ..., 2009). 
 
 
2.4.4 Pregled zgodovine varstva narave na Ljubljanskem barju 
 
Negativna občutja do barjanske zemlje so posledica dejstva, da si je človek s poskusi 
njene podreditve mnogokrat nakopal le še večje težave. Tu je nekoč potekal živahen 
promet po vodah, ljudje so prihajali v te kraje zaradi trgovskih poti ter strateških 
vzgibov. Vendar je bilo močvirje praktično nenaseljivo. Malo je bilo tudi površin za 
obdelavo; takšna območja so bila le na robu barja (na pliocenskih terasah), vršajih in 
nekaterih osamelcih (Melik, 1946). 
 
V časih, ko so Rimljani poseljevali Ljubljansko kotlino, ustanavljali Emono ter gradili 
ceste in mostove čez barje, so se dosluženi vojaki (uporni legionarji), ki jih je cesar 
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naselil na tem območju, pritoževali, da "namesto njiv dobivajo le zaraščeno močvirje in 
neotrebljen hribovski svet" (Petru, 1979). Tudi v srednjem veku naj bi bilo Ljubljansko 
barje pravo močvirje (Kramer, 1905). Ker so imeli na tem območju navado lova na  
"neskončne" jate ptic (Hochenwart, 1838), pa tudi ribolova, so se po začetnih posegih 
Zorna njegovi uporabniki upravičeno jezili, naposled pa povsem utihnili. Po obsežnih 
osuševalnih delih v prvi polovici 19. stoletja, naj bi "v desetletju izginil sloves 
ljubljanskih lovcev in se umaknil slovesu tukajšnjih poljedelcev", kot je razvoj dogodkov 
pomenljivo opisal Hochenwart (cit. po Anko, 2008).  
 
Hochenwart podaja sliko Ljubljanskega barja, kot je bilo pred začetkom osuševanja ter 
opisuje razmere, v katerih so ljudje v tem času živeli; zakaj so torej "morali" izvesti 
osuševalna dela. Vode v mestu so se zadrževale in stagnirale, tako da je zaradi vsega, 
kar so ljudje metali v reko – od kloak do gradbenega materiala – zrak v poletni suši 
smrdel, pozimi pa se je valila vlažna, smrdljiva megla, "prinašalka bolezni" 
(Hochenwart, 1838). Prav tako pa so na močvirnem svetu že vsaj sto let obdelovali 
zemljo ali jo uporabljali za pašnike (Geister, 1995), zato torej ni čudno, da so se 
pojavile zamisli za obsežnejšo kultivacijo. Sicer pa je bil barski teren praktično 
neprehoden. Na določenih mestih si se lahko ugreznil, če nisi poznal terena, tako da 
sta te morala vleči ven kar dva (Hochenwart, 1838). 
 
Osnovo za spremljanje sprememb na Ljubljanskem barju do danes je postavil Karel 
Dežman (Anko, 2008). V razpravi Beiträge zur Naturgeschichte des Laibacher 
Morastes (1858), ki velja za prvi izčrpen seznam rastlinskih vrst na Ljubljanskem barju 
(Anko, 2008) in hkrati tudi za prvo pravo raziskavo barij pri nas (Martinčič, 1996), je 
popisal barjansko floro ter spremembe v tistem času, zapisal pa tudi, kako otožni 
martinčev klic odmeva kot žalostna elegija v ušesih lovca, ki "potihem preklinja 
napredek kmetijstva" (Deschmann, 1858, cit. po Anko, 2008).  
 
Tudi Kramer je v svojem delu Das Laibacher Moor (1905) opisal spremembe v 
barjanski flori ter podal celoten zgodovinski oris nastanka Ljubljanskega barja in 
posegov vanj. Zavedal se je, da izginjajo za barje značilne rastline, vendar se, tako kot 
Dežman pred njim, ni vprašal, ali bi bilo dobro katero zaščititi (Anko, 2008). Kljub temu 
se je zavzel za ohranitev in varstvo šote kot pomembne kulturne plasti, medtem ko so 
nekateri raziskovalci zagovarjali njeno odstranitev in popolno osušitev Ljubljanskega 
barja. Leta 1910 so bili ob podpori tujih raziskovalcev zavrnjeni novi osuševalni projekti. 
Razlog za to so bile ugotovitve, da šota hrani velike zaloge dušika in ima tudi ravno 
pravo količino vlage za poljedelstvo. Če bi ob hudi suši vsa sprhnela, naj bi imeli še 
večje težave v boju s poplavami (Geister, 1995).  
 
Šele po 1. svetovni vojni, leta 1920, se je v Spomenici, dokumentu predloženem 
takratni slovenski vladi, ki vsebuje zahteve po zavarovanju ogrožene narave za potrebe 
znanosti in z namenom dviga ugleda naši državi, pojavila zamisel o ustanovitvi 
"barskega varstvenega parka". Za varstvo ogroženih barjanskih rastlin in ptic je bil po 
mnenju avtorjev primeren le prostor pod hribčkom Grmec, saj sta povsod drugod 
"izsuševanje in kultura povsem izrinila barski značaj". Dve parceli, ena porasla z 
mahovi in višjimi rastlinami, druga pa primerna za umeten bajer in gnezdišča 
barjanskih ptic, naj bi odkupili od lastnice in primerno uredili (Peterlin, 1975).  
 
Nekatere zamisli iz Spomenice so se pozneje uresničile, na primer ta o ustanovitvi 
Alpskega varstvenega parka v Dolini Triglavskih jezer leta 1924, vendar pa ideja o 
barskem varstvenem parku nikdar ni zaživela. Naravovarstvo na Ljubljanskem barju po 
dolgem zatišju ponovno obudi Šivic v Domovinskih prirodnih spomenikih (1944) s 
predlogom o zavarovanju Brezovega gozda, ostankom visokega barja. Za uresničitev 
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te zamisli je bilo potrebno počakati do leta 1951, ko je bil ustanovljen naravni rezervat 
Barski gozd, ki je bil v sedemdesetih celo razširjen in zavarovan kot gozdni rezervat 
(Kozlerjeva gošča) (Anko, 2008).  
 
Predlog o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje je bil objavljen šele leta 1991 
v Inventarju najpomembnejše naravne dediščine (Anko, 2008). Nekatere naravne 
znamenitosti na tem območju so bile razglašene za naravni spomenik (NS) ali naravni 
rezervat (NR) že pred tem, denimo ribniki v dolini Drage pri Igu leta 1986 (NR) in 
Jezero pri Podpeči (NS, 1988), pozneje pa Jurčevo šotišče (NS, 1995) in Mali plac 
(NR, 1995).  
 
Sporazum med občinami na območju Ljubljanskega barja o sodelovanju pri razglasitvi 
krajinskega parka je bil podpisan leta 1998, novela sporazuma, ki jo je pripravilo 
Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z lokalnimi skupnostmi, pa je bila ponujena v 
podpis šele leta 2007. Opredeljeni so bili pristojni organi, ki so vodili in spremljali 
aktivnosti za zavarovanje do sprejema Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje, 
leta 2008 (Osnutek Uredbe ..., 2008).  
 
 
2.5 Biotska pestrost Ljubljanskega barja 
 
Ljubljansko barje je antropogeno preoblikovano mokrišče, ki vsej zgodovini posegov 
navkljub predstavlja pomemben ekosistem z raznovrstnimi habitatnimi tipi, katerih 
preplet omogoča visoko biotsko pestrost. Približno tretjino območja pokrivajo travišča 
(Strokovne podlage ..., 2007), in sicer povečini gojeni travniki, pomembne habitate pa 
predstavljajo tudi mokrotni in zmerno suhi ekstenzivni travniki, mokrotni travniki s 
stožko (Molinion) in visoko šašje (Magnocarion) (Kotarac, 1999). Območja travnikov 
obdajajo mejice, vmes so njive (tudi opuščene) ter raznovrstna lesna vegetacija. 
Pomemben habitat so tudi vodni jarki ter stoječe in tekoče vode z vodno in obrežno 
vegetacijo, trstičjem in drugim rastjem pa tudi ostanki visokega barja na šoti ter 
površine z nizkobarjansko vegetacijo (Kotarac, 1999).  
 
Danes je verjetnost poplav sicer na dobršnem delu Ljubljanskega barja še vedno 
visoka, vendar nekoč neprehodnega močvirja nedvomno ni več. Zaradi posegov se je 
popolnoma spremenila vegetacijska odeja, s tem pa tudi celotna biotska pestrost tega 
območja. V nadaljevanju so najprej opisana mokrišča z vidika pomena za biotsko 
pestrost in zdravje ljudi ter barje kot tip mokrišča, ki je bil nekoč na območju 
Ljubljanskega barja prevladujoč. Opisana je tudi pestrost rastlinskih in živalskih vrst, pri 
čemer so povzete ugotovitve, zbrane v knjigi Ljubljansko barje: neživi svet, rastlinstvo, 
živalstvo, zgodovina in naravovarstvo (2008). Ptice, njihovi habitati in najpomembnejši 
vzroki za njihovo ogroženost so opisane v posebnem poglavju zaradi pomena, ki ga 
ima Ljubljansko barje zanje, kot mokrišče in kmetijska kulturna krajina. 
 
 
2.5.1 Rastlinstvo 
 
Največji del površin na Ljubljanskem barju prekrivajo travniki, ki jih je med 30 in 50 % 
(Tome D., 2000). Na negnojenih travnikih je značilna trava modra stožka (Molinia 
caerulea), ki je pogosta tudi na barjih, saj uspeva na kislih šotnih tleh. Vlažni barjanski 
travniki so življenjski prostor vrstam, kot so kritično prizadeta vrsta močvirska logarica 
(Fritillaria meleagris), močvirska kukavica (Orchis palustris) ter navadna močvirnica 
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(Epipactis palustris). Redno košeni in občasno poplavljeni travniki so na primer rastišča 
ranljive vrste navadni objed (Succisella inflexa) (Bartol, 2008).  
 
Med vrstami gojenih travnikov, ki prekrivajo več kot polovico Ljubljanskega barja, 
prevladujejo trave ter splošno razširjene travniške rastline. Na redkeje košenih travnikih 
pričnejo prevladovati višje lesnate rastline, ki si prostor sprva delijo s travniškimi 
vrstami, kasneje pa lahko povsem prevladajo. Med njimi je najpogostejši brestovolistni 
oslad (Filipendula ulmaria), ki ga spremljajo druge vrste. Lesnate rastline pospešujejo 
izsuševanje tal, saj imajo globlje korenine. Osuševanje (melioracije) povzroča 
izginjanje rastlin vlažnih travišč, še bolj uničujoče pa na vrstno sestavo travnikov vpliva 
intenzivnejše gnojenje. Izginjanje vrst lahko povzroči tudi preveč košenj v rastni sezoni 
(Bartol, 2008).  
 
Na barju je danes v zaraščanju z vlagoljubnimi lesnatimi vrstami več kot polovica vseh 
vlažnih travnikov z modro stožko. To je predvsem posledica prehoda na intenzivno 
kmetijstvo, zaradi česar se ponekod opušča košnjo. Najbolj izpostavljena so za 
obdelovanje manj zanimiva, s hranili revna vlažna območja, ki jih kot pionirske vrste 
naselijo vrbe (Salix), postopoma pa jih nadomestijo druge drevesne vrste. Opuščene 
njive in območja, kjer je bila odstranjena avtohtona vegetacija, preraščajo tudi pogosto 
uspešnejše invazivne tujerodne vrste (Bartol, 2008). Danes je v zaraščanju skoraj 10 % 
zemljišč na Ljubljanskem barju (Sodelovanje in pomoč ..., 2007). 
 
Pomemben del rastlinske pestrosti predstavljajo vodne in močvirske rastline, ki pa so 
danes zaradi vseh prizadevanj za osušitev, skoraj že povsem izginile. Zadnje zatočišče 
vodnih in močvirskih vrst so vodni kanali in jarki ter naravni rezervat Mali plac, saj so 
reke in potoki že skoraj v celoti regulirani, stoječih voda je le malo, trajno zamočvirjenih 
tal pa "le še za vzorec". Z avtohtonim vodnim in obrežnim rastjem tekmujejo tudi 
invazivne vrste (Bartol, 2008). 
 
Za Ljubljansko barje so značilna grmišča, mejice in manjše skupine dreves. Gozdov 
oziroma z drevesi poraslih zemljišč je le okrog 4,5 % (Strokovne podlage..., 2007). Na 
ravnici se gozd pojavlja tam, kjer je območje dovolj časa opuščeno, zagotovljena pa 
mora biti tudi zadostna količina padavin (Perko in Orožen Adamič, 2001). Gozd je 
prerasel ostanke površin z debelo šotno podlago, ki so jo kot prve naselile kisloljubne 
vrste, nato pa še grmovne in drevesne vrste (Bartol, 2008).  
 
 
2.5.2 Pomen mokrišč 
 
Mokrišča združujejo značilnosti kopnih in vodnih habitatnih tipov, ki so med seboj 
povezani, pogosto pa se tudi prepletajo (Hlad B. in Skoberne P. (ur.), 2002). To so 
območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali antropogenega nastanka, 
ki so zaradi podzemne ali površinske, stoječe ali tekoče vode občasno, redno ali stalno 
pod vodo ali pa so tla nasičena z vodo (Ur.l. SFRJ št. 9/77).  
 
Mokrišča imajo pomembno funkcijo pri uravnavanju vodnega režima oziroma 
upravljanju voda (Beltram, 2005), saj delujejo kot zadrževalec vode in tako varujejo 
pred poplavami (Osnutek Uredbe …, 2008). So "ledvice pokrajine" (Barbier, 1997, cit. 
po Anko, 2008), ustvarjajo zeleno biomaso in so habitat značilnih rastlin in živali, 
izjemnega pomena pa predvsem za vodne ptice (Beltram, 2005). Vse bolj se 
pričenjamo zavedati tudi njihovega pomena v zvezi s podnebnimi spremembami in 
kmetijstvom ter njihove kulturne vrednosti (Beltram, 2005).  



 

19 
 

Barje je poseben tip mokrišča, močvirni ekosistem, kjer kot gradnik nastopa šota. V 
poplavljenem okolju z malo kisika odmrli deli tam rastočih vodo- oziroma vlagoljubnih 
rastlin počasi razpadajo. Ker okolje postaja vse bolj kislo, se odmrli deli ohranjajo in 
nalagajo v šotne plasti, ki tako predstavljajo osnovni gradnik barjanskih tal. Barja 
delimo v nizka, prehodna in visoka (Martinčič, 1996).  
 
Nizka barja uspevajo na zelo vlažnih površinah, ki so trajno ali občasno poplavljena, 
pogosto pa prehajajo v druga vlažna življenjska okolja, kot so vlažni travniki in poplavni 
gozd (Bartol, 2008). Kjer so razmere ugodne lahko nastane visoko barje, v katerem 
koreninski sistem nima več stika s podtalnico, zaradi višine pa ga ne dosežejo več niti 
poplavne vode (Perko in Orožen Adamič, 2001). Ta območja se običajno ostro ločijo od 
ostalih rastišč in so, zaradi odrezanosti od stika s podtalnico, povsem odvisna od 
deževnice in revna s hranili. Na prehodnem barju se mešajo razmere, ki so sicer 
značilne za vsak tip posebej (Martinčič, 1996).  
 
Ker je visoko barje revno s hranili, tam uspeva le majhno število rastlinskih vrst. Takšni 
so denimo šotni mahovi (Sphagnum spp.), ki zakisajo vodo visokih barij in so zmožni 
uskladiščiti do 20-kratno lastno suho težo vode (deževnice). Zaradi sožitja z glivami so 
uspešne tudi vresovke (Ericaceae), mesojede rastline, kot sta na primer okroglolistna 
in srednja rosika (Drosera rotundifolia in D. intermedia), pa so uspešne zaradi 
sposobnosti pridobivanja hranil (predvsem dušika in fosforja) iz alternativnega vira 
(Bartol, 2008). 
 
Barja so občutljiv ekosistem. Prizadenejo jih že majhne spremembe v režimu vode, 
imajo pa tudi kratko življenjsko dobo in po poti naravne sukcesije počasi prehajajo v 
gozd (Bartol, 2008). Najvišjo razvojno stopnjo predstavlja združba doba, bora in breze 
(Betulo-Quercetum roboris) (Martinčič, 1996). Izginjanje in degradacija mokrišč sta tudi 
posledici človekovih posegov, predvsem načrtnega izsuševanja za namene kmetijstva, 
urbanizacije in gradnje infrastrukture, onesnaževanja, vnašanja tujerodnih vrst in 
turistične dejavnosti (Hlad B. in Skoberne P. (ur.), 2002). Od 18. stoletja do leta 2000 
smo v Sloveniji izgubili 100.000 ha, od tega 70.000 ha med leti 1973 in 1991 v 
severovzhodnem delu države. 
 
Od približno 160 km2 površine Ljubljanskega barja znaša približno 110 km2 površina 
zemljišč s šotno podlago (Trilar, 2001). Vendar je šota le še pod zemljo in tudi ne 
nastaja več, saj za to ni pogojev. Razmere, primerne za usedanje šotnih plasti, so bile 
v zgodovini Ljubljanskega barja dane vsaj trikrat: po dobi mostiščarjev, v času 
Rimljanov in tudi pozneje (Geister, 1995). Visokih barij zaradi rezanja šote ni več. 
Visokobarjanske vrste so se povsem umaknile v jarke na šotni površini ali pa so se 
sekundarno naselile na območjih, kjer so še nedavno rezali šoto. Ohranjeno je le 
prehodno barje na osamelcu Kostanjevica ter manjše nižinsko barje Jezerc pri 
Logatcu, ki je tudi edini primer plavajočega barja pri nas. Ostalo so le še "sekundarni 
fragmenti na delno porezani šoti", ki pa so tudi močno ogroženi (Martinčič, 1996). Ti 
ostanki danes predstavljajo manj kot 1 % nekdanje površine (Tome D., 2000). Razvoj 
vegetacije je na Bevškem in Goriškem mahu, v Kozlarjevi gošči ter na Mahu že 
dosegel najvišjo razvojno stopnjo, ki jo predstavlja gozd (Martinčič, 1996). 
 
Na Ljubljanskem barju so nizka barja danes ohranjena le še na nekaj hektarjih površin 
v stranskih dolinah ter v osrednjem delu barjanske ravnice. Na teh ostankih se 
nizkobarjanske vrste pojavljajo z drugimi travniškimi vrstami. Številne so tudi redke in 
ogrožene, kot je orhideja loeselova grezovka (Liparis loeselii), izrazito vlagoljubna 
pripadnica kukavičevk, ki je edina rastlinska vrsta, zaradi katere je bilo Ljubljansko 
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barje opredeljeno kot posebno ohranitveno območje v omrežju Natura 2000 (Bartol, 
2008). 
 
Kljub temu predstavlja Ljubljansko barje eno najjužnejših visokih/prehodnih barij v 
Evropi in edino nižinsko visoko barje pri nas (Strokovne podlage ..., 2007). Od skupno 
35.000 ha mokrišč v Sloveniji zavzema Ljubljansko barje skoraj polovico (14.560 ha). 
Večino mokrišč pri nas uvrščamo med antropogeno nastale ekosisteme, med katerimi 
so najobsežnejši poplavni in vlažni travniki, ki jih je največ prav na Ljubljanskem barju 
(Hlad B. in Skoberne P. (ur.), 2002). Ljubljansko barje varuje Ljubljano pred poplavami 
in predstavlja naravno čistilno napravo za vodo, ki je vir pitne vode ne le za lokalne 
prebivalce, temveč tudi za velik del prebivalcev Ljubljane (Osnutek Uredbe …, 2008). 
 
 
2.5.3 Živalstvo 
 
Na Ljubljanskem barju je bilo doslej opaženih skoraj polovica vseh v Sloveniji živečih 
vrst dnevnih metuljev (okoli 90 vrst). Najpomembnejši habitati so ekstenzivni vlažni 
travniki, močvirni travniki in ostanki nizkih barij, velik delež pa predstavljajo tudi suhi 
travniki na osamelcih južnega dela barja (Verovnik, 2008). Nočni metulji so sicer veliko 
slabše raziskani, vendar domnevajo, da je na tem območju okrog četrtina vseh (3600) 
vrst v Sloveniji, doslej najdenih in evidentiranih pa je bilo 46 od 77 družin bivajočih pri 
nas. Veliko vrst je ekološko specializiranih, torej vezanih na določene habitate 
(Gomboc, 2008). 
 
Z zmanjševanjem površin vlažnih travnikov je ogroženih vse več vrst kobilic, katerih je 
bilo doslej zabeleženih 28 vrst. (Gomboc in Šegula, 2008). Od stenic, ki lahko 
naseljujejo tako vodna kot tudi kopenska okolja, je na Ljubljanskem barju kar nekaj 
zanimivih vrst. Rogoz, rastoč v mnogih vodnih jarkih, je edino nahajališče rogozove 
stenice (Chilacis typhae) pri nas. Ostanke šote pri Bevkah in Goričici naseljuje vrsta 
Orthotylus ericetorum, tam rastoče breze pa vrsta Psallus betuleti, ki je bila pri nas 
najdena le še pri Kočevju. Le na Barju lahko predvsem na močvirnih travnikih, ki so 
poraščeni s šašem, najdemo vrsto Pachybrachius luridus in vrsto travniške stenice, ki 
živi na velikem jesenu, Pseudoloxops coccineus (Gogala, 2008). 
 
Pomembne žuželke s stališča kakovosti vodnih okolij so mladoletnice, katerih je bilo na 
barju doslej najdenih 75 vrst, kar je 30 % vseh doslej najdenih predstavnikov v Sloveniji 
(Urbanič, 2008). Ljubljansko barje je bogato tudi z vodnimi hrošči. Nekatere vrste le-teh 
so bile pri nas tu prvič odkrite, je pa to tudi edino znano nahajališče hidrene (Hydraena 
melas) v Sloveniji. Izjemno redek je postal barjanski potapnik (Hydrous atterimus), 
najverjetneje zaradi obcestnih luči (Vrezec, 2008). Tudi za kačje pastirje je voda 
ključnega pomena. Raziskave so pokazale, da je na območju Ljubljanskega barja kar 
48 od 72 vrst kačjih pastirjev v Sloveniji. Tako številčni so zaradi mreže vodnih jarkov, 
vendar pa hkrati tudi ranljivi, kot sta na primer ranljiva koščični škratec (Coenagriuon 
ornatum) in lisasti lesketnik (Somatochlora flavomaculata) (Pirnat, 2001; Gogala, 
2008). 
    
Izjemno zanimivo življenjsko okolje so kraški izviri in prodišča, kjer najdemo tako 
površinske kot tudi podzemne živali. Prav podzemna okolja so se izkazala za zelo 
bogata, predel Ljubljanskega barja skupaj s podzemnim delom reke Pivke s pritoki (t. i. 
notranjski trikotnik: Cerknica – Postojna – Planina), pa kot eno najbogatejših na svetu.  
Podpeško jezero, kot oblika kraškega izvira, gosti plenilsko vodno bolho steklenko 
(Leptodora kindtii), ki je sicer razširjena po nekaterih evropskih jezerih, vendar jo pri 
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nas najdemo le na tem območju. Globlje v izvirih prebiva endemna hadžijeva slepa 
postranica (Niphargus hadzii) (Brancelj, 2008).  
 
Določene (tolerantne) ribje vrste, ki so na Ljubljanskem barju živele v njegovi jezerski 
fazi, najdemo tu še danes, prevladujejo pa ribe tekočih voda. Skupaj je evidentiranih 40 
vrst iz 13 družin, med njimi  barjanski kapelj (Cottus metae Freyhof), leta 2005 opisana 
vrsta, ki je naš endemit. Šest vrst je tujerodnih, kar osem pa zaščitenih pod Naturo 
2000 (Povž, 2008). Ljubljansko barje je bogato tudi z dvoživkami. Od 19 vrst v 
Sloveniji, jih namreč kar 13 najdemo na tem območju. Plazilci imajo na Ljubljanskem 
barju manj predstavnikov, izmed katerih tu živi eden najbolj ogroženih v Evropi, 
močvirska sklednica (Emys orbicularis). To edino avtohtono sladkovodno želvo v 
Sloveniji najdemo predvsem v ribnikih ob Dragi in nekaterih večjih kanalih (Tome S., 
2008). 
 
Od malih sesalcev je na Ljubljanskem barju evidentiranih 29 vrst iz devetih družin in 
treh redov. Njihov status ni dobro raziskan, vendar naj bi bila večina vrst redkih, a 
splošno razširjenih. Vrstna sestava in številčnost sta pogojeni z vlago, tako da je največ 
vrst malih sesalcev na zamočvirjenih travnikih. Nekoč številčen bober (Castor fiber 
Linnaeus) se potem, ko je bil nekoč že iztrebljen, vrača zaradi ponovne naselitve na 
Hrvaškem (Kryštufek, 2008). Edini aktivno leteči sesalci, netopirji, so na območju 
Ljubljanskega barja in bližnje okolice (Ljubljana ter severni rob hribovja Krim in 
Menišija) zastopani s kar 22 vrstami. Ogroža jih izsuševanje, izsekavanje, preganjanje 
iz zatočišč in svetlobno onesnaževanje. Ker so pri nas netopirji žužkojedi jih ogroža 
tudi pretirana uporaba pesticidov (Zagmajster, 2008). 
 
Veliki sesalci so zastopani z redom sodoprstih kopitarjev ter zajcev in žvižgačev, od 
katerih tu živi le poljski zajec (Lepus europaeus). Najštevilčnejša je srna (Capreolus 
capreolus), nekoč pogost jelen (Cervus elaphus) pa se v redkih gozdnih sestojih 
občasno pojavlja le še pozimi. Od zveri se občasno pojavljajo šakali (Canis aureus), ne 
ve pa se gotovo, ali se pojavljajo tudi volkovi (C. lupus). Vrstno najpestrejša je družina 
kun, od katerih lahko tu srečamo tudi močno ogroženo evrazijsko vidro (Lutra lutra), ki 
ima od kun najobsežnejši areal razširjenosti in na južnem obrobju Ljubljanskega barja 
še danes naseljuje zgodovinsko dokazane habitate. Med njenimi priljubljenimi bivališči 
so, predvsem v zimskem času, tudi ribniki v Dragi (Potočnik in Krofel, 2008). 
 
 
2.5.4 Ptice  
 
Ljubljansko barje predstavlja kot mokrišče in tradicionalna kmetijska kulturna krajina, ki 
jih je v Evropi vse manj pomemben habitat za (ogrožene) vrste ptic tovrstnih območij in 
je ena izmed ornitološko najpomembnejših lokalitet (Strokovne podlage..., 2007). Med 
leti 1976 in 2002 je bilo na tem območju opaženih 258 vrst ptic, od katerih je 14 danes 
že izginulih gnezdilcev. Med njimi je 102 vrst gnezdilk, od katerih naj bi 87 vrst gnezdilo 
redno (vsako leto), 9 neredno, 6 pa samo verjetno. Največ jih gnezdi od sredine aprila 
do sredine junija. Gnezdilke se zadržijo najmanj polovico leta in skušajo vsako leto 
gnezditi na istem območju. Preletnice se ustavijo le za kak dan ali dva, največ tudi en 
ali dva tedna. Opazujemo jih lahko predvsem zgodaj spomladi in jeseni. Izključno 
preletnic je 72 vrst, med njimi 14 rednih (vsakoletnih), ki se tudi pojavljajo v velikem 
številu (Tome D., 2008).  
 
Najpomembnejša območja za ptice so med Vrhniko in Notranjimi Goricami, med 
Drenovim gričem in širšo okolico Ljubljane, pa tudi med Podpečjo in Škofljico ter na 
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severu Ljubljanice med Vnanjimi Goricami in Ljubljano (Tome D. in sod., 2005). Med 
travniškimi površinami so najprimernejši za ptice pozno košeni travniki, ki se 
uporabljajo kot steljniki. Takšen habitat je pomemben za kosca (Crex crex) in 
repaljščico (Saxicola rubetra), pribi (Vanellus vanellus) pa bolj ustreza travnik z modro 
stožko (Tome D., 2000). Sklenjene površine močvirnega gozda so pomemben habitat 
za sloko (Scolopax rusticola) in črno štorkljo (Ciconia nigra) (Strokovne podlage..., 
2007). Prav tako pomemben habitat so mozaično razporejena grmišča in mejice ter 
redki gozdovi, pa tudi poplavno območje okoli Ljubljanice in Iščice. Jarki imajo za ptice 
majhen pomen, območje z malo pticami pa je tudi Iški vršaj (Tome D., 2000 in 2008).  
 
Kosec je edina globalno ogrožena vrsta, ki v večjem številu gnezdi v Sloveniji, več kot 
polovica nacionalne populacije pa prav na Ljubljanskem barju (Tome D., 2000). Največ 
koscev gnezdi na pogosto poplavljenih travnikih, ustrezajo pa jim tudi neredno košeni 
in vlažni travniki v zaraščanju, mokri steljniki ter travniki s prevladujočim visokim 
šašjem. Tovrstna območja najdemo na zahodnem delu Ljubljanskega barja med 
Notranjimi Goricami in Vrhniko, na širšem območju južno od Lip ter med Škofljico in 
Igom (Tome D. in sod., 2005). Od leta 1999 je zaznati upadanje njihove populacije. 
Številčnost se je zmanjšala predvsem v severnem delu Ljubljanskega barja, kar je 
posledica širjenja urbanizacije in intenziviranja kmetijskih praks (Tome D. in sod., 
2005). Populacija se je od leta 1992 do 2003 zmanjšala z 285 na 165 gnezdečih parov 
(Tome D., 2008).  
 
Marsikatera vrsta ima na Ljubljanskem barju več kot 20 odstotkov slovenske populacije 
(Tome D., 2000). To je denimo veliki škurh (Numenius arquata), ki je spomladanski 
preletnik in reden gnezdilec (5 do 10 parov). Območje ekstenzivnih travišč med 
Notranjimi Goricami in Bevkami ter med Lipami in Škofljico predstavlja njegovo edino 
gnezdišče v Sloveniji (Tome D. in sod., 2005). Podobno velja za prepelico (Coturnix 
coturnix), najmanjšo evropsko kuro (Enciklopedija ptic, 2012), ki je hkrati najpogostejša 
travniška vrsta med nepevkami, katere gnezdišča najdemo na vseh tipih ekstenzivnih 
travnikov, ter pribo (Vanellus vanellus) (tudi reden preletnik), ki gnezdi predvsem na 
velikih in odprtih travniško-njivskih površinah zaradi pomanjkanja primernih površin pa 
tudi na koruznih njivah (Tome D. in sod., 2005). Število gnezdečih parov slednje naj bi 
se v letih 1990 do 2004 zmanjšalo s 350 na dobrih 70 (Tome D., 2008).  
 
Tudi repaljščica, z okrog 2000 pari na Ljubljanskem barju, predstavlja več kot 20 % 
populacije v Sloveniji. Je preletnik in zelo pogosta gnezdilka hitro rastočih travnikov, 
kjer morajo biti prisotne rastline z visokim steblikovjem (Tome D. in sod., 2005). 
Gozdovi in grmišča, ki uspevajo na 10 km2 velikem poplavnem območju severno od 
Ljubljanice med Vnanjimi Goricami in Ljubljano, so pomemben habitat za sloko. Tu je 
vegetacija in kmetijska raba zelo heterogena. Preletniki se v obdobju selitve radi 
zadržujejo v gozdovih na ostankih visokega barja. 95−123 parov, kot jih ocenjujejo na 
tem območju, predstavlja okoli polovico slovenske populacije (Tome D., 2000, Tome D. 
in sod., 2005). 
 
Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus), kot ena redkih značilnih močvirskih vrst, 
gnezdi ob večjih, zaraščenih izsuševalnih jarkih. Gnezditvena razširjenost vodomca 
(Alcedo atthis) (manj kot 20 parov) je v bližini Ljubljanice ter pritokov Bistre in Iške, ob 
ribnikih v Dragi pri Igu, pri Vrhniki ter v povirnem delu Želimeljščice. Pogostejši je na 
preletu in kot zimski gost (Tome D. in sod., 2005). Veliki skovik (Otus scops) je naša 
edina sova, ki se čez zimo seli v Afriko. Ko se aprila vrne okrog 30−60 parov, ti 
povečini gnezdijo med Podpečjo in Črno vasjo ter v širši okolici Blatne Brezovice 
(Tome D. in sod., 2005). Najraje ima visokostebelne sadovnjake in mejice v bližini 
naselij (Tome D., 2008). 
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Mnogim gnezdilkam na Ljubljanskemu barju grozi zmanjšanje populacije (Osnutek 
Uredbe …, 2008). Travniške gnezdilke na primer najbolj moti vznemirjanje, njivske 
monokulture pa so zanje neprimerne zaradi revnosti s hranili (Tome D., 2000). Širjenje 
ljubljanskega smetišča proti Ljubljanskemu barju bi pomenilo izgubo sloke s seznama 
gnezdilcev ter izredno veliko zmanjšanje populacij kobiličarja (Locustella naevia) in 
rečnega cvrčalca (Locustella fluviatilis) (Tome D., 2000). Glavni vzroki za ogroženost 
ptic ležijo v urbanizaciji, opuščanju kmetijske rabe in zaraščanju zemljišč, nelegalnem 
odlaganju odpadkov, neurejenem odvajanju odpadnih voda ter hrupnih oziroma 
agresivnih športnih in rekreacijskih dejavnostih (Osnutek Uredbe …, 2008). Največjo 
neposredno grožnjo pticam predstavljajo dognojevanje, zgodnja košnja in košnja 
večkrat na leto (Tome D., 2000), paša ter spreminjanje travnikov v njive (Tome D., 
2008).  
 
 
2.6 Ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju 
 
Današnjim rodovom ni ostalo kaj dosti nekdanjega močvirnega sveta, ki je predvsem 
lovcem in ribičem pa tudi obiskovalcem "največjega in najzanimivejšega barja Avstrije v 
naravoslovnem, tehničnem in kmetijskem pogledu", kot je Ljubljansko barje označil 
Kramer v podnaslovu svojega dela Das Laibacher Moor (1905), pomenilo izjemno 
bogastvo, ki je slovelo po velikem številu vodnih ptic in zanimivih močvirskih rastlin 
(Kramer, 1905). Na močvirje nas danes spominjajo le še "ostanki trstičja in bičja ob 
nekaterih vodnih kanalih" (Tome D., 2000). Nekdanje barje namreč povsem 
nadomeščajo vlažni travniki, (pretežno) koruzne njive in urbane površine. Leta 1980 je 
bilo razmerje med travniki in obdelanimi površinami, ki jih predstavljajo večinoma 
koruzne monokulture, 10 : 1, leta 1992 pa le še 2 : 3 (Trilar, 2001).  
 
Kljub vsem spremembam je Ljubljansko barje biotsko izjemno pestro območje in je 
danes takšno ravno zaradi delovanja človeka. Za ohranitev naravovarstvenega 
pomena Ljubljanskega barja je pomembno, da se ohrani "pojavnost in dinamika voda, 
značilna krajina, predvsem pa ekstenzivni barjanski travniki", ki so pomemben habitat 
za gnezdenje talnih vrst ptic in redkih vrst metuljev (Krajinski park Ljubljansko barje, 
2011). Tega območja torej ni smiselno prepustiti naravnemu razvoju, saj bi s tem 
izgubili raznolike pogoje, primerne za vrste, ki so prilagojene na življenje v kulturni 
krajini. Ekstenzivni travniki za gospodarsko rabo niso najbolj primerni, intenzivne 
prakse pa imajo izrazito negativen vpliv na naravo in ptice. Biotsko pestrost je na 
Ljubljanskem barju najprimerneje ohranjati s primerno rabo, kar pomeni tradicionalno 
ekstenzivno gospodarjenje, in samim ohranjanjem kmetijske dejavnosti, saj redna 
košnja preprečuje zaraščanje zemljišč, kar bi vodilo k spremembi travniških v gozdne 
združbe rastlin in živali (Tome D., 2002). 
 
Danes je Ljubljansko barje zavarovano kot krajinski park, na območju katerega se 
nahajajo območja ohranjanja biotske pestrosti, in sicer ekološko pomembni območji 
(EPO) Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (80000) ter EPO 
Ljubljansko barje (31400), kot del evropskega naravovarstvenega omrežja Natura 2000 
pa tudi Posebno območje varstva (SI5000014) in Posebno ohranitveno območje 
(SI3000271) Ljubljansko barje. Na območju krajinskega parka je tudi 51 naravnih 
vrednot ter ožja zavarovana območja, med katerimi je 6 naravnih rezervatov (npr. 
Goriški mah – ostanki visokega barja, Strajanov breg – rastišče Loeselove grezovke) in 
9 naravnih spomenikov (npr. reka Ljubljanica, izviri Bistre in Ljubije, izviri v dolini 
Retovje). 
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2.6.1 Krajinski park 
 
Krajinski park je "območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom 
človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost" (Ur.l. RS, št. 
96/2004). ZON ga uvršča med širša zavarovana območja (naravni parki), po IUCN pa 
ustreza V. kategoriji – zavarovana kopenska/morska krajina; tj. zavarovano območje, ki 
se upravlja predvsem zaradi ohranjanja krajine, rekreacije ter izrazitih značilnosti in 
estetske oziroma kulturne vrednosti. Na takšnih območjih naj bi bila pogosta velika 
biotska pestrost, zato je za zaščito celovitosti območja potrebno podpreti in zaščititi 
tradicionalno obliko vzajemnega delovanja človeka in narave (Berginc in sod., 2007).  
 
Krajinski park Ljubljansko barje je bil razglašen leta 2008 (Ur.l. RS št. 112/2008), sklep 
o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje pa naslednje leto (Ur.l. 
RS, št. 55/2009). Krajinski park je bil ustanovljen s ciljem, da se zavarujejo naravne 
vrednote, ohrani biotska pestrost in ohranja ter krepi krajinska pestrost. Namenjen je 
varovanju ekološke celovitosti ekosistemov, preprečevanju posegov in dejavnosti, ki bi 
jo lahko ogrozile, ohranjanju ravnovesja med naravnimi procesi in delovanjem človeka 
zaradi ohranjanja za to območje značilne krajine, varovanju in spoznavanju naravnih, 
krajinskih, kulturnih in duhovnih vrednot, spodbujanju trajnostnega razvoja ter 
obiskovanju v duhovne, znanstvene, izobraževalne, rekreacijske in turistične namene v 
obsegu in načinu, ki je za naravo čim manj moteč in združljiv s cilji krajinskega parka 
(Ur.l. RS št. 112/2008). 
 
Krajinski park Ljubljansko barje si upravno deli sedem občin (Mestna občina Ljubljana 
ter občine Škofljica, Ig, Borovnica, Brezovica, Vrhnika in Log - Dragomer). Območje 
krajinskega parka ima nehomogeno razporejene biotske in prostorske enote, ki se 
razlikujejo v geološki podlagi, vodnem režimu, lastnostih in kmetijski rabi tal ter 
habitatnih tipih in razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst, ki se tu varujejo na podlagi 
rdečega seznama ter kot evropsko pomembne vrste. Zato so se določila tri varstvena 
območja (slika 1), oblikovana predvsem na podlagi življenjskih prostorov vrst, 
varovanih pod Naturo 2000 (Strokovne podlage..., 2007). 
 
Prvo varstveno območje izstopa kot predel z največjo pestrostjo vrst, zato je 
naravovarstveno najpomembnejše. Obsega predvsem območja najvrednejših in najbolj 
ogroženih habitatnih tipov v območju pogostih poplav, osrednji del habitata velikega 
škurha (kritično ogrožene vrste), sloke, kosca in varovanih vrst metuljev ter območja 
habitatov tistih živalskih vrst, ki se pojavljajo lokalno oziroma imajo posebne zahteve 
glede življenjskega prostora (vidra, vodomec, čapljica, močvirska sklednica in 
zavarovane vrste rib) (Ur.l. RS, št. 112/2008). Hkrati so to območja večjih vodotokov in 
stoječih voda, ki predstavljajo občutljiv habitatni tip evropskega pomena (Osnutek 
Uredbe ..., 2008). Prvo varstveno območje je prednostno namenjeno ohranjanju 
naravnih vrednot, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter 
tistih elementov krajine, ki zagotavljajo njihov obstoj. Temu prilagojena naj bi bila tudi 
kmetijska dejavnost (Ur.l. RS, št. 112/2008).  
 
Drugo varstveno območje je namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanju naravnih 
vrednot ter biotske pestrosti in pestrosti krajine. Na njem se opravljata "sonaravna 
kmetijska dejavnost in trajnostna raba drugih naravnih virov tako, da sta za naravo čim 
manj moteči". Je habitat vrst, ki ne sodijo v najvišje kategorije ogroženosti, njihov 
habitat pa je lokalno omejen (Ur.l. RS, št. 112/2008). Drugo varstveno območje zajema 
"koridorje med glavnimi deli prvega varstvenega območja in zagotavlja celovitost in 
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povezanost med biotsko najvrednejšimi deli Ljubljanskega barja" (Osnutek Uredbe ..., 
2008).  
 
Tretje varstveno območje obsega "območja travniških, grmovnih, vodnih in obvodnih 
habitatnih tipov, ki so habitati mednarodno varovanih vrst, prisotnih na pretežnem delu 
krajinskega parka" (npr. črna štorklja in močvirska sklednica). "Prednostno je 
namenjeno ohranjanju krajinske pestrosti in spodbujanju trajnostnega razvoja, na 
katerem sta dovoljeni raba prostora in pozidava tako, da sta usklajeni s cilji krajinskega 
parka, ter ohranjanju narave, vsaj v trenutni kakovosti", pa tudi "preprečitvi vnosa novih 
obremenjujočih dejavnosti, (...) ter spodbujanju kmetijske in turistične dejavnosti" 
(Strokovne podlage..., 2007 in Ur.l. RS, št. 112/2008).   
 

 
Slika 1: Krajinski park Ljubljansko barje z označenimi varstvenimi območji (Meje 
krajinskega parka in varstvenih območij, 2008) 
 
S spodbujanjem trajnostnega razvoja, skladnega s krajevno tradicijo območja, je 
namen krajinskega parka omogočanje kakovostnega bivanja prebivalcem parka. V to 
se vključujejo prizadevanja za izboljšanje življenjskih razmer, spodbujanje novih 
zaposlitev in razvojnih priložnosti, izboljšanje gospodarske javne infrastrukture, 
zmanjševanje obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja ter 
omogočanje raziskovanja, izobraževanja, sprostitve in duhovne bogatitve človeka (Ur.l. 
RS št. 112/2008).  
 
Zaradi slabega poznavanja Ljubljanskega barja kot turistične destinacije "ga pogosto 
obiskujejo ljudje, ki se do njega ne znajo spoštljivo obnašati" ali ga smatrajo kot 
"brezplačen poligon" za dejavnosti, ki ne sodijo v park. Posledica so divja odlagališča, 
uničevanje okolja ter problem, da od obiskov ni primernega finančnega učinka. Ključni 
so kvalitativni cilji: bolj okoljsko ozaveščeni obiskovalci, ki "so za sonaravno izkušnjo 
pripravljeni plačati več" (Strategija trajnostnega razvoja in trženja ..., 2009). Vendar pa 
je potrebna premišljena izdelava parkovne infrastrukture, ki bo obiskovalce usmerila na 
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izbrane poti, smiselno povezovala različne programe in hkrati odvrnila od občutljivih 
območij (Sodelovanje in pomoč ..., 2007). 
 
Zaradi razvojno pomembne lege Krajinskega parka Ljubljansko barje (v bližini glavnega 
mesta) in dobre dostopnosti je možno trženje turističnih in kakovostnih kmetijskih 
produktov. Čeprav je turizem še nerazvit, lahko postane nosilna dejavnost, ki bo gradila 
na izjemnih značilnostih naravne in kulturne krajine (Osnutek Uredbe ..., 2008). Nove 
razvojne priložnosti so tudi v integrirani in ekološki pridelavi hrane, ki jo je mogoče tržiti 
pod skupno blagovno znamko z zajamčeno kakovostjo (nekaj takih izdelkov je že na 
trgu), pa tudi različnih dopolnilnih dejavnostih (npr. turistična kmetija) (Sodelovanje in 
pomoč ..., 2007).  
 
Zaradi prispevka k ohranjanju kulturne krajine, ekstenzivnih travnikov in biotske 
pestrosti je primerna konjereja. Ta obenem zagotavlja tudi "trajnostno rabo v težavnih 
pridelovalnih razmerah na slabo izkoriščenem zemljiškem potencialu". Dejavnost, 
povezana z rejo konj, ki je hkrati privlačna tudi v kontekstu turizma, je vožnja z 
vpregami. Ponuja se tudi možnost uporabe trave z ekstenzivno gojenih pašnikov, saj 
naj bi bila primerna za ogrevanje ali kot vir pridobivanja energije (Sodelovanje in pomoč 
..., 2007). 
 
 
2.6.2 Območja Natura 2000 na Ljubljanskem barju 
 
Zaradi raznovrstnosti habitatnih tipov, ki prepletajo to kulturno krajino, in tradicionalno 
ekstenzivne kmetijske rabe je Ljubljansko barje izjemnega pomena kot gnezdišče ter 
prezimovališče za številne vrste ptic. Mnoge se tu ustavljajo tudi (ali le) pri jesenskih ali 
spomladanskih preletih (Tome D., 2000). Zato je bilo Ljubljansko barje predlagano za 
posebno območje varstva (SPA). Predlog SPA območij v Sloveniji je bil pripravljen pri 
Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru BirdLife 
Slovenija. Območja so bila opredeljena na podlagi strokovnih kriterijev, razvitih s strani 
BirdLife International. To so kriteriji sedmih kategorij C programa Important Bird Areas 
(IBA), s pomočjo katerih so se določila območja, kjer:  
 

• se redno pojavlja pomembno število vrst globalne varstvene pozornosti (zlasti 
globalno ogroženih vrst),  

• so prisotne določene koncentracije ptic, ogroženih na ravni EU, ali pa je 
območje eno izmed petih najpomembnejših v biogeografski regiji za te vrste,  

• se redno pojavljajo večje zgostitve migratornih vodnih ali morskih ptic ene ali 
več vrst ali vsaj 1 % selitvene populacije migratorne vrste (preleti), ki v EU ni 
ogrožena, 

• so v času pomladanske ali jesenske selitve prisotne velike zgostitve štorkelj, 
ujed ali žerjavov (Božič, 2003). 

 
Na SPA območju Ljubljansko barje, katerega nameni so "povečanje obstoječega 
obsega travišč in mejic, povečanje deleža ekstenzivno obdelovanih travišč (izboljšanje 
ekoloških značilnosti travišč) ter ohranjanje gozdnih osamelcev in obstoječega 
vodnega režima" (Ur.l. RS, št. 49/2004), se varuje 22 vrst ptic. Poleg SPA so bila 
opredeljena tudi posebna ohranitvena območja (SCI), kjer se varuje 23 živalskih in eno 
rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov. Območji SPA in SCI se večinoma prekrivata, 
vendar je območje SCI nekoliko večje (slika 2).  
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Slika 2: Območji SPA (temno zeleno) in SCI (svetlo zeleno) Ljubljansko barje (rdeča črta 
predstavlja mejo Krajinskega parka Ljubljansko barje) (Geo informacijski portal 
Krajinskega parka Ljubljansko barje, 2011) 
 

• Vrste ptic, za katere je opredeljeno posebno območje varstva (SPA) Ljubljansko 
barje (SI5000014): 

 
− bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) 
− čapljica (Ixobrychus minutus) 
− črna štorklja (Ciconia nigra) 
− kobiličar (Locustella naevia) 
− kosec (Crex crex) 
− pepelasti lunj (Circus cyaneus) 
− pisana penica (Sylvia nisoria) 
− prepelica (Coturnix coturnix) 
− priba (Vanellus vanellus) 
− rakar (Acrocephalus arundinaceus) 
− rdečenoga postovka (Falco vespertinus) 
− rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis) 
− repaljščica (Saxicola rubetra) 
− rjava penica (Sylvia communis) 
− rjavi srakoper (Lanius collurio) 
− rumena pastirica (Motacilla flava) 
− slavec (Luscinia megarhynchos) 
− sloka (Scolopax rusticola) 
− sršenar (Pernis apivorus) 
− veliki skovik (Otus scops) 
− veliki škurh (Numenius arquata) 
− vodomec (Alcedo atthis) 

 
 

• Rastlinske in živalske vrste ter habitatni tipi, za katere je opredeljeno posebno 
ohranitveno območje (SCI) Ljubljansko barje (SI3000271): 
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− loeselova grezovka (Liparis loeselii); 

 
− človeška ribica (Proteus anguinus)  
− močvirska sklednica (Emys orbicularis) 
− pohra (Barbus meridionalis) 
− pezdirk (Rhodeus sericeus amarus) 
− nežica (Cobitis taenia) 
− kapelj (Cottus gobio) 
− blistavec (Leuciscus souffia) 
− platnica (Rutilus pigus) 
− sulec (Hucho hucho) 
− potočni piškurji (Eudontomyzon spp.) 
− veliki pupek (Triturus carnifex) 
− hribski urh (Bombina variegata) 
− drobni svitek (Anisus vorticulus) 
− navadni škržek (Unio crassus) 
− ozki vretenec (Vertigo angustior) 
− močvirski cekinček (Lycaena dispar) 
− barjanski okarček (Coenonympha oedippus) 
− strašnični mravljiščar (Maculinea teleius) 
− travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 
− koščični škratec (Coenagrion ornatum) 
− veliki studenčar (Cordulegaster heros) 
− mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
− vidra (Lutra lutra); 

 
− bazična nizka barja 
− nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
− nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim 

steblikovjem 
− travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali 

glinenomuljastih tleh (Molinion caeruleae) 
− vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez 

Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion 
− ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) 
− ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))  

 
 
2.7 Zavest o pomenu ohranjanja biotske pestrosti in območij Natura 2000 
 
Prvi parki (npr. Yellowstone v ZDA) so nastali iz potrebe po ohranjanju lepot narave, 
ljubezni do narave in rekreacijske vloge za ljudi. Šele konec 19. stol. so se v državah 
severozahodne Evrope pričele kazati posledice tehnološke in ekonomske rasti 
(Jongman, 1995), s tem pa se je pojavila težnja po varstvu narave. Človek je spoznal, 
da je potrebno zaščititi naravne vire in biotsko pestrost, če želimo, da bodo v enaki 
meri in obliki kot so bili nam, na voljo tudi našim naslednikom. Kljub velikim 
spremembam v naravi, povzročenih zaradi človekovih dejavnosti, nekatera območja še 
danes ostajajo dobro ohranjena in z veliko biotsko pestrostjo. Izstopajoč primer tega je 
ravno Ljubljansko barje, ki kljub obsežnim človekovim posegom ostaja pomembno 
zatočišče za ogrožene habitate in vrste.  
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Vzpostavitev območij Natura 2000 na Ljubljanskem barju predstavlja naravovarstveni 
ukrep za ohranjanje narave in njene biotske pestrosti in hkrati odlično priložnost, da se 
ohranijo tradicionalni krajinski elementi, ki so značilni za Ljubljansko barje. Urbanizacija 
in intenzivno kmetijstvo sta namreč že močno zarezala v to pokrajino, kar gotovo 
občutijo tudi njeni prebivalci. Namen območij Natura 2000 ni le ohranjanje biotske 
pestrosti, temveč tudi izboljšati pogoje za življenje podeželskih prebivalcev, saj na 
območjih kmetijskih krajin brez opravljanja tradicionalne kmetijske dejavnosti ne bi bilo 
mogoče zagotoviti obstoja biotske pestrosti v želeni obliki (Natura 2000 – Partnerstvo 
..., 2009). Kulturno krajino Ljubljanskega barja je potrebno primerno negovati, kar po 
Gildemeistru (1976) pomeni zagotavljanje ustreznih ravni rabe, vzdrževanja, 
obnavljanja in varovanja, ki so potrebni za zagotavljanje ohranjanja naravnega 
ravnovesja in ustreznega izkoriščanja naravnih dobrin. 
 
Za uspešno ohranjanje biotske pestrosti na območjih Natura 2000 je potrebno 
sodelovanje prebivalcev, saj so ti tudi njihovi upravljavci. Zato da bi bili območjem 
Natura 2000 naklonjeni in bi skladno z njimi tudi ravnali, je potrebna zavest4 o pomenu 
biotske pestrosti in njenega ohranjanja. Osnova za zavest o območjih Natura 2000 je 
zavedanje njihovega obstoja in namena, torej tudi poznavanje nekaterih varovanih vrst, 
habitatov in razlogov za njihovo varstvo ter načina varstva biotske pestrosti na teh 
območjih. Na Ljubljanskem barju so tako že potekale različne aktivnosti informiranja in 
ozaveščanja5 (Poročilo ..., 2009), ki se danes nadaljujejo. Tudi zakonodaja s področja 
varstva narave in biotske pestrosti narekuje ozaveščanje in izobraževanje javnosti. 
Tako so za zagotavljanje uspešnega izvajanja direktive o habitatih države članice 
dolžne "spodbujati vzgojo in izobraževanje ter splošno obveščanje, da je treba varovati 
prosto živeče živalske in rastlinske vrste in ohranjati njihove habitate" (Ur.l. ES, št. 
92/43/EGS). Konvencija o biotski raznovrstnosti narekuje pogodbenicam, da 
"pospešujejo in spodbujajo razumevanje pomena in ukrepov, potrebnih za ohranitev 
biološke raznovrstnosti, kot tudi propagiranje v množičnih občilih ter vključitev teh 
vprašanj v izobraževalne programe", z drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami pa naj sodelujejo pri razvijanju programov vzgoje, izobraževanja ter 
ozaveščanja javnosti na področju ohranitve in trajnostne uporabe biotske pestrosti 
(Ur.l. RS-MP, št. 7/1996).  
 
Žal je raziskav, ki bi ugotavljale uspešnost teh dejavnosti (pre)malo. Obsežni raziskavi, 
ki sta obravnavali ozaveščenost prebivalcev Evropske unije o biotski pestrosti in Naturi 
2000, sta bili izvedeni leta 2007 in 2010. V vsaki od 27 držav članic EU je bilo 
opravljenih okrog 1000 intervjujev. Glavne teme so bile, kakšno je poznavanje pojma 
biotska pestrost, izgube le-te ter glavnih vzrokov za njeno ogroženost. Intervjuvance so 
spraševali, kaj so sami že storili za ohranitev biotske pestrosti ter kako informirani se 
čutijo o tem pojmu. Zanimala jih je tudi zavest prebivalcev EU-27 o omrežju Natura 
2000. V povprečju je tretjina intervjuvancev že slišala za pojem biotska pestrost, več 
kot polovica le-teh pa naj bi tudi vedela, kaj pomeni. Največ jih je za ta pojem izvedelo 
iz množičnih medijev (TV, časopis ipd.) in interneta (to vprašanje je bilo zastavljeno le v 
raziskavi, opravljeni leta 2007). Glavni razlogi za ogroženost biotske pestrosti, ki so jih 
intervjuvanci navedli, so onesnaženje in katastrofe, povzročene s strani človeka. Kar 
70 % vprašanih je osebno že kaj storilo za ohranitev biotske pestrosti, od teh pa 
polovica želi v prihodnje storiti še več. Za omrežje Natura 2000 je v povprečju slišalo le 

                                                
4 V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda zavest pojasnjena kot "celota idej in spoznanj o čem" ter 
"zavedanje , da je kaj treba upoštevati pri svojem mišljenju, ravnanju". Zavedati se pa pomeni "(na osnovi kritičnega 
presojanja) imeti v zavesti vedenje o obstajanju česa in ravnati v skladu z njim" (Slovar slovenskega ..., 2005). 
5 Ozavestiti pomeni "narediti, povzročiti, da kdo kaj spozna, se česa zave" ter, da tudi "kritično presoja, spoznava svoja 
in tuja dejanja, mnenja ali čuti odgovornost zanje" (Slovar slovenskega ..., 2005). 
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okrog petina intervjuvancev (Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity, 
2007 in 2010).  
 
Po Ustavi RS ima javnost pravico do informacij javnega značaja, kar v okviru informacij 
o okolju pomeni tudi pravico do celovitega in pravočasnega obveščanja o aktivnostih 
na področju varstva okolja. Ima pa tudi pravico do svobode izražanja, ki predstavlja 
pomembno povratno informacijo o dosegu sporočila (Ur.l. RS, št. 83/1999). Pomembna 
vprašanja za upravljavce območij Natura 2000 so, kaj ljudje vedo o tej tematiki ter 
kakšen pomen imajo območja Natura 2000 za ohranjanje biotske pestrosti in za njih 
same, kako razmišljajo tisti, ki jim varstvo narave ni glavna skrb ter, kako razumejo 
ranljivost in kaj vedo o biotsko pomembnih območjih, kot je Ljubljansko barje. Povratna 
informacija o dosegu sporočila omogoča uskladitev komunikacije z vidika nadaljnjega 
informiranja in ozaveščanja o območjih Natura 2000. Prebivalci tudi najbolj neposredno 
doživljajo spremembe, ki se odvijajo v okolici njihovega doma in širše, zato je na 
podlagi njihovih opažanj in predlogov mogoče bolj učinkovito upravljati varovana 
območja.  
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3 METODOLOŠKI DEL 
 
3.1 Metoda intervjuja 
 
Območje Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki je bilo zajeto v raziskavo, sovpada s 
posebnim območjem varstva (SPA) Ljubljansko barje in je razdeljeno med 46 naselij. 
Namen je bil intervjuvati med 80 in 100 oseb, zato je bilo število vprašanih v 
posameznem naselju okvirno določeno vnaprej, glede na to, kako veliko je naselje, 
koliko prebivalcev ima in kolikšen delež naselja je znotraj SPA območja. Med samim 
terenskim delom se je število opravljenih intervjujev v posameznem naselju lahko 
nekoliko spreminjalo od predvidenega načrta, nekatera naselja pa so bila tudi 
izpuščena (v primeru, da nismo uspeli pridobiti intervjuvancev).  
 
Izbira intervjuvancev je bila naključna, pri čemer je bilo pomembno, da je na vprašalnik 
odgovarjala odrasla oseba. Ob prihodu v naselje smo obiskali eno ali več ulic in skušali 
vzpostaviti stik z domačini ter jim predstaviti namen raziskave. V primeru zavrnitve smo 
poskusili 3 hiše naprej. Vprašani osebi smo prebirali vprašanja in si zapisali odgovore. 
Intervjuvancu smo zagotovili anonimnost. V povprečju je intervju trajal 10 minut. 
Raziskava je bila opravljena v obdobju od 6. 5. 2011 do 25. 7. 2011.  
 
 
3.2 Vprašalnik 
 
Velik del vprašalnika predstavljajo vprašanja odprtega tipa, na katere so vprašani 
prosto odgovarjali. Vprašalnik je služil kot predloga za izvedbo intervjuja, saj je bil z 
vprašanji postavljen le okvir za odgovarjanje oziroma tema. Namen je bil, da 
intervjuvanci svoje mišljenje izrazijo z lastnimi besedami, saj smo želeli pridobiti 
podrobnejšo sliko oziroma ugotoviti širino problematike. Ni nas torej zanimalo, kolikšen 
je delež posameznega odgovora, temveč kateri so, kar lahko služi kot izhodišče za 
nadaljnje raziskave.  
 
Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov (Priloga 1). Prvi sklop predstavlja demografski 
del, v katerem so vprašanja o spolu, starosti, zanimanjih za naravo, poklicu ter času 
bivanja v svojem kraju. Temu sklopu je bila dodana še karta celotnega Ljubljanskega 
barja, na katero so intervjuvanci zarisali območje v okolici svojega doma ali širše, ki ga 
zelo dobro poznajo. Ta podatek nam je bil v pomoč predvsem pri vprašanju o opaženih 
spremembah, ki imajo vpliv na naravo in ptice, in so se zgodile na območju, ki ga 
vprašani dobro poznajo. Primer zarisanega območja je v Prilogi B.  
 
Drugi sklop sestavljajo vprašanja o tem, ali so intervjuvanci že slišali za območja 
Natura 2000, ali vedo, kaj so ta območja in kje se nahajajo na Ljubljanskem barju. Prav 
tako nas je zanimalo, če vedo, zakaj so območja Natura 2000 na Ljubljanskem barju, 
katere živali, rastline in/ali habitatne tipe v tem okviru varujemo, pa tudi od koga 
oziroma kje so izvedeli za ta območja. 
 
V naslednjem sklopu nas je zanimalo poznavanje ptic, ki so varovane v okviru SPA 
Ljubljansko barje. Za ptice smo se odločili zaradi velikega naravovarstvenega pomena, 
ki ga ima Ljubljansko barje zanje. Uporabljene so bile slike šestih ptic (Priloga C), od 
katerih je pet takih, ki so varovane v okviru SPA Ljubljansko barje, in sicer pisana 
penica (Sylvia nisoria), kosec (Crex crex), pepelasti lunj (Circus cyaneus), priba 
(Vanellus vanellus) ter rjavi srakoper (Lanius collurio), ena pa je bolj splošno znana 
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vrsta, to je kmečka lastovka (Hirundo rustica). Zanimalo nas je, katere od ptic 
intervjuvanci prepoznajo po imenu, ali so katero že videli v okolici svojega doma, 
katere od prepoznanih ptic so ogrožene in kaj bi jih lahko ogrožalo. 
 
Kosec, pisana penica in pepelasti lunj so kvalifikacijske vrste, za katere je bilo 
opredeljeno SPA Ljubljansko barje (Božič, 2003). Kosca prepoznamo po močnem 
oglašanju v času parjenja, ki je podobno klepanju kose, težje pa ga je videti, saj se 
povečini skriva v gostem rastju. Pisana penica gnezdi v trnastem grmovju, samček pa 
ima spodnjo stran močno grahasto (Enciklopedija ptic, 2012). Samec pepelastega lunja 
je prepoznaven po modrosivem perju in široki črni konici peruti (Singer, 2002) ter letom 
nizko nad tlemi, ko lovi svoj plen (Tome D., 2000). Priba ima na glavi tanka pramenasta 
čopa, njen let pa je nenavadno opotekajoč, z bučnim zamahovanjem s perutmi. 
Samček rjavega srakoperja je prepoznaven po intenzivni črni obrazni maski, temno 
sivem temenu in rdečerjavih perutnih krovcih (Enciklopedija ptic, 2012).  
 
V četrtem sklopu smo želeli ugotoviti, kakšne pozitivne ali negativne spremembe v 
okolici, ki vplivajo na ohranjenost narave in ptic, so intervjuvanci opazili v zadnjih letih 
ali desetletju na območju, ki ga dobro poznajo in je del območij Natura 2000 na 
Ljubljanskem barju. Prav tako nas je zanimalo, koliko vprašanih ima na tem območju v 
najemu ali lasti zemljišče, približno kako veliko je in kako z njim gospodarijo. S tem 
smo želeli pridobiti podatek o tem, kakšen delež intervjuvanih oseb ima v posesti 
zemljo, za katero se čutijo odgovorne.  
 
Peti sklop vprašanj je bil namenjen ugotavljanju odnosa do varovanih območij narave 
(kot so območja Natura 2000) in stopnje pripravljenosti na sodelovanje pri varstvu 
biotske pestrosti. Najprej smo intervjuvance povprašali, ali je tukajšnjim prebivalcem na 
splošno všeč, da živijo na območjih Natura 2000 ali v njihovi neposredni bližini, in če 
čutijo v povezavi s temi območji kakšne koristi in/ali ovire. Zastavili smo jim tudi dve 
hipotetični vprašanji: ali bi bili pripravljeni priključiti del mokrotnega travnika naravnemu 
rezervatu in/ali postaviti gnezdilnice za ptice duplarice v gozdu, če bi taka zemljišča 
imeli v lasti. 
 
V zadnjem sklopu smo poskušali ugotoviti, kaj bi vprašane utegnilo zanimati o 
območjih Natura 2000 ter na kakšen način najraje prejemajo tovrstne informacije (prek 
radia, časopisov, po pošti itd.). Zanimalo nas je tudi, ali bi večja informiranost 
pripomogla k temu, da bi lažje sprejemali in odobravali tovrstna varovana območja. Ta 
podatek sporoča, kaj bi bilo dobro bolj poudariti pri nadaljnjem informiranju in 
ozaveščanju o območjih Natura 2000 ter, kakšen način je najprimernejši za ta namen. 
 
 
3.3 Analiza pridobljenih podatkov 
 
Odgovori na vprašanja, zastavljena v intervjuju, so bili bodisi v obliki da/ne/ne vem ali 
pa so intervjuvanci prosto odgovarjali nanje, torej z lastnimi besedami. Tako pridobljeni 
odgovori so bili preneseni v program Microsoft Excel in razvrščeni v kategorije glede na 
skupne značilnosti. Ker so intervjuvanci prosto odgovarjali na vprašanja, so bili 
odgovori pogosto zelo raznoliki, zato so tisti s podobnim pomenom zajeti v skupni 
podkategoriji (npr. odgovori, kot so ovire pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, 
spremembe namembnosti zemljišč ali pa ovire pri gradnji, so zajeti v kategoriji 
"Gradnja" in podkategoriji "Objektov"). Tako razvrščenim odgovorom, ki so 
predstavljeni v preglednicah, je bila ugotovljena pogostost (frekvenca) pojavljanja. Ker 
so intervjuvanci pogosto navajali po več odgovorov, njihovo skupno število ne odraža 
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tudi dejanskega števila oseb, ki so odgovarjale. Zato je ta podatek podan posebej. Pri 
analizi so bili uporabljeni le odgovori, katerih frekvenca je enaka ali višja od 3. 
Odgovori, ki jih ni bilo mogoče kategorizirati, in pa tisti s prenizko frekvenco pojavljanja, 
so sešteti v (pod)kategoriji "Drugo".  
 
 
4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 Strukturne značilnosti vzorca 
 
4.1.1 Število intervjuvanih oseb in lokacije opravljenih intervjujev 
 
Skupno je bilo opravljenih 88 intervjujev v 33 naseljih na Ljubljanskem barju 
(preglednica 1). Naselja z najmanj opravljenimi intervjuji so med najmanjšimi in imajo 
najmanj prebivalcev ali pa na SPA območju Ljubljansko barje, ki je bilo zajeto v 
raziskavo, leži le manjši delež naselja. Na sliki 3 so označena naselja in število v njih 
opravljenih intervjujev. Na sliki lahko vidimo, da naselja na severozahodnem delu 
Ljubljanskega barja (npr. Log pri Brezovici, Drenov grič itd.) večinoma niso bila zajeta v 
raziskavo. Razlog za to je, da je del teh naselij, ki leži znotraj SPA območja, skorajda 
neposeljen. 
 
Preglednica 1: Naselja in število opravljenih intervjujev v posameznem naselju 
OBČINA/Naselje Št. inter. OBČINA/ Naselje Št. inter. 

IG BOROVNICA 
Brest 4 Borovnica 2 
Draga 2 Dol pri Borovnici 3 
Ig 5 BREZOVICA 
Iška loka 3 Brezovica pri 

Ljubljani 
2 

Kremenica 1 Goričica pod Krimom 2 
Matena 3 Jezero 2 
ŠKOFLJICA Kamnik pod Krimom 1 
Drenik 1 Notranje Gorice 6 
Gorenje Blato 1 Podkraj 1 
Gumnišče 2 Podplešivica 3 
Lavrica 3 Podpeč 3 
Pijava Gorica 2 Prevalje pod Krimom 1 
Škofljica 2 Vnanje Gorice 5 
Želimlje 2 Žabnica 1 
LJUBLJANA VRHNIKA 
Črna vas 6 Bevke 5 
Lipe 2 Blatna Brezovica 2 
Ljubljana 5 Sinja Gorica 3 
  Verd 2 
Skupno število intervjujev 88 
Skupno število naselij 33 
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Slika 3: Območje SPA Ljubljansko barje (temno zeleno) z označenimi lokacijami in 
številom opravljenih intervjujev (Naravovarstveni atlas, 2011)  
 
 
4.1.2 Demografska sestava 
 
V vzorcu je bilo 49 žensk (56 %) in 39 moških, sestava vzorca po spolu je torej dokaj 
uravnotežena. Starostna struktura intervjuvancev je prikazana na sliki 4. Največ je bilo 
starih med 50 in 59 ter med 60 in 69 let. Starostna struktura v vzorcu je nekoliko 
starejša od celotne populacije prebivalcev na Ljubljanskem barju (Statistični urad 
Republike Slovenije, 2012). V obravnavanih naseljih na Ljubljanskem barju je razmerje 
oseb, ki so stare med 25 in 54 let, in tistih, ki so stare 55 let in več, 2 : 1 (Statistični 
urad Republike Slovenije, 2012), v vzorcu intervjuvanih prebivalcev (starostne skupine 
se nekoliko razlikujejo) pa je kar 60 % starih med 50 in 79 let, medtem ko je starih med 
20 in 49 let skoraj enkrat manj (36 %). Vzorec s tega vidika torej ni reprezentativen. V 
obravnavanih naseljih so deleži oseb v posameznem starostnem obdobju podobni 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2012). V vzorcu bi bilo potrebno povečati delež 
vseh oseb starih 20 do 50 let, še posebej pa delež oseb v starostnem obdobju 20 do 
29 let. 
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Slika 4: Starostni razredi intervjuvancev 
 
Delovni status je prikazan na sliki 5. Upokojenih je več kot polovica vprašanih, kar se 
sklada s prej predstavljenimi starostnimi obdobji (največji delež vprašanih je starih nad 
50 let). Takšna demografska slika kaže na to, da so bili pripravljeni na vprašalnik 
odgovarjati predvsem starejši prebivalci, ki nimajo službenih obveznosti in imajo zato 
najbrž več časa. Zaposlenih je namreč le dobra tretjina (tipa zaposlitve niso želeli vsi 
opredeljevati, zato ni bil podrobneje analiziran, največ poklicev pa je bilo povezanih z 
ekonomijo (trgovina, računovodstvo ipd.), nekaj pa tudi z gostinstvom in 
izobraževanjem). Za bolj reprezentativen vzorec bi bilo torej dobro vnaprej razporediti 
okvirna starostna obdobja, ki jih je potrebno zajeti v posameznem naselju, pomemben 
pa je tudi čas izvajanja intervjujev (pokritost dopoldanskih in popoldanskih ur). V 
kategorijo "Drugo" so uvrščene osebe, ki se še izobražujejo ali pa niso zaposlene. 
 

 
Slika 5: Delovni status intervjuvancev 
 
Kako dolgo intervjuvanci živijo v kraju, kjer so bili intervjuvani, je predstavljeno na sliki 
6. Kar polovica jih tam živi že vse življenje, le desetina pa manj kot 10 let.  
 



 

36 
 

 
Slika 6: Čas bivanja intervjuvancev v svojem kraju na Ljubljanskem barju 
 
Dodatno nas je zanimalo, kakšna zanimanja v zvezi z naravo imajo intervjuvanci 
(preglednica 2). 15 % vprašanih ni navedlo nobenega zanimanja. Skupno število 
odgovorov je bilo 94. Največ odgovorov je v kategoriji "Delo povezano z naravo", kot 
sta delo v vrtu in kmetovanje, kar je navedla več kot polovica vseh, ki so na to 
vprašanje odgovarjali6. V kategoriji "Rekreacija" prednjači hoja (sprehodi, hoja v hribih).  
 
Preglednica 2: Odgovori na vprašanje, kakšna zanimanja v zvezi z naravo imajo 
intervjuvanci 
Kategorije 
odgovorov 

Podkategorije odgovorov s 
pogostostjo pojavljanja 

Skupno število odg. v 
kategoriji 

Delo povezano z 
naravo 
 

Vrt (29),  
Kmetovanje (16),  
Zelišča (4), 
Drugo (9) 

58 

Rekreacija 
 

Hoja, hribi (19),  
Kolesarjenje (4), 
Drugo (4) 

27 

Drugo  9 
 
 
4.2 Rezultati intervjujev 
 
4.2.1 Poznavanje območij Natura 2000 na Ljubljanskem barju 
 
Najprej smo intervjuvance vprašali, ali so že slišali za območja Natura 2000 in če vedo, 
kje se takšna območja nahajajo v bližini njihovega doma oziroma na Ljubljanskem 
barju. Slika 7 prikazuje, da je dobre tri četrtine vprašanih že slišalo za območja Natura 
2000, dobra polovica le-teh pa je znala tudi približno pokazati, kje se nahajajo. 
Rezultati so skladni z ugotovitvami raziskave Attitudes of Europeans towards the issue 
of biodiversity, v kateri je kar 55 % slovenskih intervjuvancev že slišalo za omrežje 
Natura 2000, medtem ko v povprečju (EU-27) kar 8 od 10 intervjuvanih oseb (78 %) še 
ni slišalo zanj (Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity, 2010). Pri tem 
so se odrezali bolje kot v istoimenski raziskavi iz leta 2007, ko je le 46 % slovenskih 
intervjuvancev že slišalo za omrežje Natura 2000 (Attitudes of Europeans towards the 
issue of biodiversity, 2007). 
                                                
6 Pri tem so intervjuvanci navajali le delo v vrtu ali kmetovanje, ne pa obeh hkrati. 
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Slika 7: Delež intervjuvancev, ki so/niso slišali za območja Natura 2000  
 
V nadaljevanju smo intervjuvance prosili, da nam s svojimi besedami na kratko opišejo, 
kaj so območja Natura 2000. Tretjina tistih, ki so že slišali za območja Natura 2000, na 
to vprašanje ni vedela odgovora. Odgovori (skupno 62) so predstavljeni v preglednici 3. 
Največ odgovorov je v kategoriji "Varstvo/zaščita". Četrtina vseh intervjuvancev, ki so 
že slišali za območja Natura 2000, je odgovorila, da so to zaščitena območja nasploh, 
nekaj pa krajinski park(i) ter zaščitene rastline in/ali živali. Točen izraz je, da so Natura 
2000 varovana območja, torej takšna, na katerih si prizadevamo, da se kaj ohrani 
(Slovar slovenskega ..., 2005). Izraz zavarovati oziroma zaščititi namreč pomeni "z 
določenim ukrepom, pravnim predpisom narediti, da kaj ne bi bilo deležno česa 
slabega, nezaželenega" ali, v splošnem, "da se kaj (bolj) ohrani".  
 
Sledi kategorija "Omejitve/prepovedi/predpisi", torej da območja Natura 2000 
predstavljajo omejitve, prepovedi in/ali predpise v zvezi z gradnjo in kmetijstvom. Le 
nekaj oseb je izraz povezalo z Evropsko unijo. Tudi drugod po Evropi velja prepričanje, 
da so območja Natura 2000 ožja zavarovana (zaščitena) območja (naravni rezervati) in 
da omrežje Natura 2000 postavlja razne omejitve za človekovo dejavnost (Kaj ni res o 
Naturi 2000?, 2004). Območja Natura 2000 niso nujno tudi zavarovana območja. Z 
opredelitvijo teh območij so postavljene zahteve za ohranitev biotske pestrosti v 
zaželenem stanju, države članice pa morajo same poiskati najprimernejši način. Eden 
od načinov je zavarovanje; na voljo pa sta še pogodbeni in administrativni način. 
Slovenija je za uresničevanje varstvenih ciljev sprejela Program upravljanja območij 
Natura 2000 (Bibič, 2007), s katerim so bili opredeljeni cilji, ukrepi in načrti ter način 
njihovega izvajanja za vsako območje in sektor posebej.  
 
Nihče od intervjuvancev na to vprašanje ni podal natančnega odgovora, da so območja 
Natura 2000 del omrežja varovanih območij narave v Evropski uniji, kjer se varujejo 
ogrožene živalske in rastlinske vrste ter njihovi habitati. Tudi prej omenjena raziskava 
je ugotovila, da v povprečju več kot polovica vseh vprašanih (enako tudi pri 
slovenskem vzorcu), ki so slišale za območja Natura 2000, ni vedela, kaj izraz pomeni. 
Največ intervjuvancev je menilo, da je najpomembnejša vloga območij, namenjenih 
varstvu narave (kot so območja Natura 2000), zaščita ogroženih rastlin in živali, 
medtem ko je bilo največ slovenskih intervjuvancev prepričanih, da je njihov poglaviten 
namen varovanje vloge, ki jo ima narava pri zagotavljanju čistega zraka in vode 
(Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity, 2010).  
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Preglednica 3: Odgovori na vprašanje, kaj so območja Natura 2000 
Kategorije odgovorov Podkategorije odgovorov s 

pogostostjo pojavljanja 
Skupno število 
odg. v kategoriji 

Varstvo/zaščita 
 

Zaščitena območja (16),  
Krajinski park(i) (7),  
Rastline/živali (6), 
Drugo (9) 

38 

Omejitve/prepovedi/ 
predpisi  

V kmetijstvu (6),  
Pri gradnji (3), 
Drugo (3) 

12 

Ukrep EU   4 
Drugo  8 
 
Kar dve tretjini vprašanih, ki so slišali za območja Natura 2000, ni vedelo, zakaj so ta 
območja na Ljubljanskem barju. Podanih je bilo le majhno število odgovorov. 
Intervjuvanci so navajali, da so območja Natura 2000 na Ljubljanskem barju zaradi 
določenih rastlin in/ali živali (6 odgovorov), ohranjanja narave ali okolja (5), ohranjanja 
Ljubljanskega barja (5), ohranjanja stanja (3) in druge razloge (5).  
 
Zanimalo nas je tudi, če intervjuvanci vedo, kaj varujemo na območjih Natura 2000 na 
Ljubljanskem barju. Ali se morda spomnijo kakršnih koli živali, rastlin in/ali habitatnih 
tipov, ki jih varujemo. Več kot tretjina vprašanih, ki so že slišali za območja Natura 
2000, ni podala nobenega odgovora. Skupno število odgovorov, ki so predstavljeni v 
preglednici 4, je bilo 97. Največkrat so bile omenjene ptice, in sicer predvsem na 
splošno (tretjina vseh, ki so slišali za območja Natura 2000), specifično pa je bil 
najpogosteje naveden kosec (Crex crex).  
 
To, da intervjuvanci območja Natura 2000 na Ljubljanskem barju najbolj povezujejo s 
pticami, je gotovo posledica različnih izobraževalnih, informativnih in komunikacijskih 
dejavnosti, ki jih je v letih 2005−2007 na Ljubljanskem barju izvajal Zavod Republike 
Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) in DOPPS. To so na primer informativna 
predavanja in predstavitve za specifične skupine in širšo javnost, razni prispevki v 
lokalnih medijih (časopisni članki, radijske in televizijske oddaje) ter publikacije o 
posebnih območjih varstva (SPA), pa tudi splošno o omrežju in območjih Natura 2000 
(Poročilo ..., 2009). O koscu, ki je bil najpogosteje omenjen, se je največ govorilo med 
leti 2003 in 2007, ko je bil s strani DOPPS izveden LIFE projekt, namenjen vzpostavitvi 
mehanizmov za učinkovito varovanje in dolgoročno ohranitev kosca v Sloveniji. Pri tem 
je bil poudarek na komunikaciji in izobraževanju lokalnih prebivalcev, lastnikov zemljišč 
in kmetov. Med Igom in Podpečjo je bil ob reki Iški vzpostavljen naravni rezervat Iški 
morost, kjer prikazujejo "pticam prijazne načine upravljanja". Urejena pa je tudi 
Koščeva učna pot z opazovalnico (Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca (Crex 
crex) v Sloveniji, 2003).  
 
Intervjuvanci so navajali tudi druge živali, kot na primer divjad, metulji, žabe in želve. 
Od rastlin je bila največkrat omenjena močvirska logarica oziroma močvirski tulipan 
(Fritillaria meleagris), rastlina vlažnih travnikov, ki ima prepoznaven izgled (vijolično-
rumena barva, vzorec šahovnice) in je "pravi zaščitni znak Ljubljanskega barja" (Bartol, 
2008). Ta vrsta ni varovana v okviru območij Natura 2000 na Ljubljanskem barju, je pa 
na slovenskem Rdečem seznamu praprotnic in semenk (Ur.l. RS, št. 82/2002) in 
zaščitena v okviru Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 
46/2004). Ogroža jo pretirano gnojenje in se v letu ali dveh umakne z rastišč (Bartol, 
2008).  
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Preglednica 4: Odgovori na vprašanje, katere rastline, živali ali habitatne tipe varujemo 
na območjih Natura 2000 na Ljubljanskem barju 
Kategorije 
odgovorov 

Odgovori s pogostostjo 
pojavljanja 

Skupno število odgovorov v 
kategoriji 

Ptice Ptice nasploh (22), 
Kosec (11),  
Veliki škurh (5), 
Drugo (5) 

43 

Rastline  Močvirska logarica (20), 
Drugo (6) 

26 

Živali 
 

Divjad (7),  
Metulji (6),  
Želve (4),  
Žabe (4), 
Drugo (4) 

25 

Drugo  3 
 
V tem sklopu smo intervjuvance vprašali tudi, kje oziroma od koga so izvedeli za 
območja Natura 2000. Dobrih 10 % vprašanih se tega ni spomnilo. Skupno je bilo 
podanih 80 odgovorov. V preglednici 5 vidimo, da je največ vprašanih za območja 
Natura 2000 izvedelo iz množičnih medijev, torej da so o tem brali v javnih občilih (npr. 
v lokalnem glasilu). Nekateri so za to izvedeli iz pogovorov z drugimi ljudmi, prek 
informacijskih tabel ali pa na izobraževanju. Zanimiva je vzporednica z ugotovitvijo 
raziskave iz leta 2007, da naj bi prebivalci Evropske skupnosti informacije na temo 
biotske pestrosti dobili predvsem prek množičnih medijev (TV, časopisi, revije) in (v 
slovenskem vzorcu pa predvsem) interneta. Brošure in publikacije se uvrščajo precej 
nizko, najnižje pa razstave, sejmi ipd. (Attitudes of Europeans towards the issue of 
biodiversity, 2007). 
 
Preglednica 5: Odgovori na vprašanje, kje oziroma od koga so intervjuvanci izvedeli za 
območja Natura 2000  
Kategorije odgovorov Podkategorije odgovorov s 

pogostostjo pojavljanja 
Skupno število odg. 
v kategoriji 

Iz množičnih medijev 
 

Mediji v splošnem (19), 
Lokalno glasilo (9),  
Radio (4),  
TV (4) 

36 

Obveščenost/ 
seznanjenost 
 

Pogovor z drugimi ljudmi (10), 
Informacijske table (5), 
Izobraževanje (5),  
Služba (4), 
Kmetijska zbornica (4),  
V zvezi s posestjo (3), 
 Internet (3), 
Drugo (5) 

39 

Ne vem  5 
 
 
4.2.2 Ptice v okolici 
 
Naslednji sklop vprašanj je bil namenjen ugotavljanju poznavanja varovanih vrst ptic na 
območju SPA Ljubljansko barje ter vzrokov za njihovo ogroženost. Intervjuvancem so 
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bile predstavljene slike šestih ptic (Priloga C), od katerih samo kmečka lastovka ni na 
seznamu vrst ptic, varovanih na SPA območju. Predvidevali smo, da bodo rezultati 
prepoznavanja ptic slabi, zato smo iz motivacijskih razlogov želeli, da bi večina 
vprašanih prepoznala vsaj eno splošno prepoznavno ptico. Navesti so morali imena 
ptic, ki so jih na slikah prepoznali, in pokazati, katere so že videli v okolici svojega 
doma.  
 
Rezultati so predstavljeni v preglednici 6. Navedena so tudi druga imena, ki so jih 
intervjuvanci uporabili za ptice. Največ jih je prepoznalo kmečko lastovko, le nekaj oseb 
pa tudi ostale ptice. Pisane penice ni prepoznal nihče od vprašanih. Alternativna 
imena, ki so jih uporabljali za ptice, so na primer kanja za pepelastega lunja, fazan za 
kosca, rjavega srakoperja pa so najpogosteje imenovali vrabec. Kosca so nekateri tudi 
navajali pri vprašanju, katere vrste varujemo na območjih Natura 2000 na Ljubljanskem 
barju (prejšnje poglavje). Slabo prepoznavanje bi bilo tako lahko posledica 
nereprezentativnih slik, zagotovo pa je glavni razlog v sami izbiri vrst ptic. Vodomec 
(Alcedo atthis), ki je zaradi eksotičnega videza bržkone bolj prepoznavna vrsta, ali pa 
črna štorklja (Ciconia nigra), katera na videz spominja na belo štorkljo (Ciconia 
ciconia), večini ljudi dobro znano vrsto, bi bili najbrž večkrat prepoznani.  
 
Pogosteje so intervjuvanci menili, da so te ptice že videli v okolici svojega doma. V teh 
primerih ne moremo trditi, da gre za isto vrsto ptice, saj je pepelastega lunja navadno 
mogoče videti le od daleč, pogosto pa je bil zamenjan z drugimi vrstami ujed. Tudi 
rjavega srakoperja in kosca so intervjuvanci večinoma zamenjevali z drugimi vrstami 
ptic. Verjetnost, da so videli pribo je malo večja, saj je precej prepoznavnega videza. 
Nekateri so denimo trdili, da so jo opazili na njivah (tudi z mladiči). 
 
Preglednica 6: Ptice, ki so jih intervjuvanci prepoznali po imenu in/ali videli v okolici 
svojega doma, ter alternativna imena, ki so jih zanje uporabili 

Vrsta  Prepoznana po 
imenu 

Videna v 
okolici Alternativno ime 

Pisana penica (Sylvia 
nisoria) 

0 0 Vrabec (6), 
Kukavica (6), 
Drugo (4) 

Kmečka lastovka (Hirundo 
rustica) 

73 56 / 

Kosec (Crex crex) 6 15 Fazan (14), 
Prepelica (8), 
Divji petelin (3) 

Priba (Vanellus vanellus) 
 

5 17 Fazan (3), 
Čopasti ponirek (4), 
Drugo (6) 

Pepelasti lunj (Circus 
cyaneus) 

3 20 Kanja (14), 
Kragulj (8), 
Postovka (7), 
Orel (6), 
Drugo (4) 

Rjavi srakoper (Lanius 
collurio) 
 

5 17 Vrabec (14), 
Sinica (7), 
Ščinkavec (4), 
Drugo (6) 
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Na podlagi prepoznanih ptic je bil naš namen izvedeti mnenje intervjuvancev o vzrokih 
za ogroženost ptic. Ker so večinoma prepoznali le kmečko lastovko, ki pa edina med 
pticami, predstavljenimi na slikah, nima naravovarstvenega statusa v okviru omrežja 
Natura 2000, navajam le nekaj odgovorov, ki so jih podali (posamično ali največ tri 
osebe), kljub temu da ptic morda niso prepoznali. To sicer ni bil namen tega dela 
vprašalnika, tako da odgovori tudi niso bili vedno zabeleženi. Za kmečko lastovko 
menijo, da jo ogroža predvsem izginjanje primernih kmetij in hlevov. Pozidava, 
škropljenje, promet, hrup ipd. predstavljajo razloge, ki se nanašajo tudi na ptice 
nasploh. Drugi razlogi za ogroženost ptic so še onesnaževanje, neprilagojena košnja 
travnikov in gnojenje, pa tudi izsuševanje in zasipavanje mokrišč.  
 
Navedeni odgovori se torej nanašajo na ptice na Ljubljanskem barju nasploh, dobimo 
pa lahko približen občutek, kaj intervjuvanci vedo o tej problematiki. Njihova opažanja o 
vzrokih za ogroženost ptic so skladna z ugotovitvami raziskovalcev. Tome D. poudarja, 
da so glavni razlogi za ogroženost ptic na območju Ljubljanskega barja dognojevanje, 
zgodnja in večkrat letna košnja (Tome D., 2000), paša ter spreminjanje travnikov v 
njive (Tome D., 2008). Prav tako jih ogroža opuščanje kmetijske rabe in s tem 
povezano zaraščanje zemljišč, urbanizacija, nelegalno odlaganje odpadkov itd. 
(Osnutek Uredbe …, 2008). V Evropi so najbolj ogrožene prav vrste ptic kmetijske 
kulturne krajine (Tome D., 2002). Ohranjanje tradicionalnih načinov kmetovanja, kot je 
pozna košnja travnikov in ohranjanje vrstnega reda košnje, tako omogoča, da travniške 
gnezdilke (npr. kosec) speljejo svoje mladiče. Košnja od znotraj navzven in zamik 
košnje sosednjih površin pa so denimo ukrepi, ki že speljanim mladičem (ti se vedno 
zadržujejo v zavetju visoke travniške vegetacije) omogoča, da pobegnejo pred 
kosilnico in preživijo v bližnjem, nepokošenem travniku (Tome D., 2002; Koscu prijazno 
gospodarjenje s travniki, 2012). Število osebkov kmečke lastovke se zmanjšuje zaradi 
izginjanja hlevov (Tome D., 2000). 
 
 
4.2.3 Območje Natura 2000 v znani okolici 
 
V začetku tega sklopa vprašanj smo intervjuvance najprej vprašali, ali so v okolici 
svojega doma (območje, ki ga dobro poznajo in so ga označili na karti v demografskem 
delu vprašalnika) opazili kakšne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih ali 
desetletju in bi lahko bodisi pozitivno ali negativno vplivale na ohranjenost narave in 
ptic. Rezultati so predstavljeni v preglednici 7.  
 
Največ vprašanih je opazilo spremembe z negativnim vplivom (77 %). Podanih je bilo 
122 odgovorov. Tovrstne spremembe so v prvi vrsti neprimerni posegi v prostor, in 
sicer predvsem gradnja, ki jo je navedlo 40 % vseh, ki so opazili negativne 
spremembe, ter odlaganje gradbenih in drugih odpadkov (divja odlagališča). Na 
Ljubljanskem barju je pritisk urbanizacije močno zaznaven, še posebej s strani 
Ljubljane, ki se od leta 1960 nezadržno širi proti Ljubljanskemu barju (Gašperič, 2004). 
Število prebivalcev v Krajinskem parku Ljubljansko barje se je od leta 1948 do leta 
2011 več kot podvojilo (Oven, 2012). Naselja se najmočneje širijo na poselitveni osi 
Vrhnika–Ljubljana–Škofljica, manj izrazito pa na južnem robu med Vrhniko, Borovnico 
in Igom ter med osamelci na zahodni strani Ljubljanskega barja (Premelč, 2005). 
Skladno s širitvijo urbanizacije narašča tudi količina (nelegalno) odloženih odpadkov. 
Največji delež (tako po količini kot po površini) divjih odlagališč na Ljubljanskem barju 
predstavlja nasutje zemlje, proda in gradbenih odpadkov (preko 80 %). Leta 2008 je 
bilo evidentiranih 466 odlagališč odpadkov, katerih skupna količina znaša "toliko, 
kolikor odpadkov v pol leta sprejme ljubljanska deponija". Črna odlagališča povzročajo 
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škodo na vegetaciji, onesnažujejo vodo, pripeljana zemlja pa je potencialni vir vrst, ki 
ne sodijo v ekosistem Ljubljanskega barja (Naravno okolje, 2012).  
 
Tudi določene kmetijske prakse imajo po mnenju precejšnjega števila vprašanih 
negativen vpliv na naravo in ptice. V povezavi s tem je bilo največkrat (s strani skoraj 
tretjine vprašanih, ki so opazili negativne spremembe) omenjeno gnojenje ter zlivanje 
gnojnice in/ali škropljenje (ni jasno, kdaj je bilo mišljeno škropljenje z gnojnico, kdaj pa 
s fitofarmacevtskimi sredstvi, zato je podano kot skupna podkategorija "Sredstva za 
gnojenje in/ali škropljenje"). Problem predstavlja torej predvsem intenzivno kmetijstvo, 
ki poleg obsežne uporabe fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil vključuje tudi 
težko mehanizacijo, monokulture idr. To je v navzkrižju s principi sonaravnega 
gospodarjenja, kar navsezadnje opažajo in občutijo tudi (intervjuvani) prebivalci.  
 
Glede na vse navedene spremembe z negativnim vplivom je zanimivo, da kar tretjina 
intervjuvancev ni opazila nobene tovrstnih sprememb. Vendar se je vprašanje 
nanašalo na območje, katerega intervjuvanci dobro poznajo, zato nekateri v svoji 
okolici morda niso opazili nobenih negativnih vplivov na naravo in ptice, opaženi vplivi 
pa so zelo raznoliki. Neopažanje sprememb lahko nakazuje tudi na indiferentnost do 
negativnih vplivov ali pa zgolj odraža mnenje, da so določeni posegi nujni. Gradnja (z 
zasipavanjem in odlaganjem gradbenega materiala) in izsuševanje sta denimo močna 
dejavnika sprememb, vendar pa ju zaradi nujnosti (npr. trend selitve na podeželje, 
težave s poplavami) mnogi morda ne vidijo kot škodljiva za naravo in ptice.  
 
Tudi spremembe s pozitivnim vplivom je opazilo precej vprašanih (57 %). Podanih je 
bilo 69 odgovorov. Tovrstne spremembe so predvsem v večji ozaveščenosti ljudi in 
večji skrbi za okolje (predvsem ozaveščenost glede ravnanja z odpadki). Pozitivne 
spremembe naj bi bile tudi pri kmetijskih praksah ter v tem, da so na Ljubljanskem 
barju varovana oziroma zaščitena območja.  
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Preglednica 7: Spremembe z negativnim oziroma pozitivnim vplivom na ohranjenost 
narave in ptic, ki so jih intervjuvanci opazili v zadnjih letih v svoji okolici  
Kategorije odgovorov 
 

Podkategorije odgovorov in 
pogostost pojavljanja 

Skupno število 
odg. v kategoriji 

 
NEGATIVNE SPREMEMBE (77 % vprašanih) 
Neprimerni posegi 
 

Gradnja (26), 
Odlaganje odpadkov/ 
gradbenega materiala (11),  
Melioracije (4),  
Odstranjevanje grmovja/ 
rastja (4),  
Uničevanje narave (4),  
Zasipavanje jarkov/kanalov (3), 
Avtocesta (3), 
Drugo (4) 

59 

Kmetijska dejavnost 
 

Sredstva za gnojenje in/ali 
škropljenje (20),  
Problem koruze (4), 
Opuščanje (3), 
Zaraščanje (3), 
Težka mehanizacija (3), 
Drugo (5) 

38 

Neurejenost 
 

Neurejeno odvajanje komunalnih 
voda (5),  
Zapuščeni,neočiščeni jarki/kanali(3) 

8 

Drugo Poplave (5),  
Promet (3),  
Nižji nivo vode, podtalnice (3),  
Drugo (6) 

17 

 
POZITIVNE SPREMEMBE (57 % vprašanih) 
Ozaveščenost/ 
ozaveščanje  
 

Glede odpadkov (9),  
Informacijske table (4),  
Večja ozaveščenost ljudi (3), 
Drugo (7) 

23 

V kmetijstvu Škropljenje (4), 
Košnja (4), 
Drugo (8) 

16 

Varovana/zaščitena 
območja 

Natura 2000 (4),  
Drugo (8) 

12 

Urejanje kanalov in  
kanalizacije  

9 

Drugo 9 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, koliko intervjuvancev ima oziroma obdeluje zemljišče 
ter kaj bi jih spodbudilo k naravi prijaznejšemu gospodarjenju z zemljo. Na sliki 8 
vidimo, da več kot polovica vprašanih ima in/ali obdeluje zemljišče. V vzorcu je torej 
velik delež oseb, ki z zemljo gospodarijo, so z njo v stiku in tako vidijo spremembe, ki 
se na njej odvijajo. Več kot polovica intervjuvancev je v demografskem delu 
vprašalnika kot zanimanje povezano z naravo tudi navedla delo v vrtu oziroma 
kmetovanje.  
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Slika 8: Delež intervjuvancev, ki imajo in/ali obdelujejo zemljišče 
 
Med zemljišči prevladujejo travniki (26 odgovorov; skoraj 25 % jih oddaja v najem) in 
njive (22, pri čemer jih je 10 % v najemu (uporabi), prav toliko pa se jih oddaja v 
najem), sledi vrt (18) in koruza7 (12). Največ je bilo manjših zemljišč – manj kot 1 ha 
(33 odgovorov), sledijo zemljišča v velikosti do 10 ha (17), pa tudi nekaj večjih (4). 
Približno 10 % intervjuvancev, ki imajo zemljišča, ni navedlo njihove velikosti. Ne glede 
na velikost skušajo lastniki svoja zemljišča gotovo čim bolje upravljati, zato se o tem 
(vsaj do neke mere) zavestno in preudarno odločajo. Način ravnanja vpliva (med 
drugim) na (ne)ohranjenost biotske pestrosti in izgled kulturne krajine. Natura 2000 je 
na območjih, ki so del tega omrežja, podprla sonaravno kmetijsko proizvodnjo, ki 
omogoča sobivanje narave in človeka in čim manjši vpliv na biotsko pestrost. 
Odgovornost za uspeh prizadevanja po ohranitvi biotske pestrosti v varovanih območjih 
narave (pa tudi izven njih) nosi, poleg države in drugih organizacij, vsak posameznik, 
saj je lahko le s primernim upravljanem posameznih zemljišč dosežen ta cilj. 
 
Na vprašanje, kaj bi jih spodbudilo k naravi čim bolj prijaznemu gospodarjenju z zemljo, 
je odgovorilo le malo intervjuvancev. Med odgovori so bili, da že tako gospodarijo (5 
odg.), (višje) subvencije (4) ter zmožnost, da se od tega preživi (1), torej tudi višje cene 
pridelkov na trgu (2). 
 
 
4.2.4 Stališča ljudi do območij Natura 2000 na Ljubljanskem barju 
 
Predzadnji del vprašalnika je bil namenjen ugotavljanju odnosa prebivalcev 
Krajinskega parka Ljubljansko barje do območij Natura 2000 oziroma do varovanih 
območij narave nasploh. Najprej smo poskušali izvedeti, kako prebivalci sprejemajo in 
doživljajo območja Natura 2000 na Ljubljanskem barju. Intervjuvance smo povprašali, 
če menijo, da je lokalnim prebivalcem nasploh všeč, da živijo na ali v bližini teh 
območij. Kar dve tretjini jih je odgovorilo pritrdilno (slika 9).  
 

                                                
7 Koruza je šteta posebej in ni upoštevana pri njivah (ostale poljščine). 
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Slika 9: Odgovori na vprašanje, ali je po mnenju intervjuvancev prebivalcem KP 
Ljubljansko barje všeč, da živijo v bližini območij Natura 2000  
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšne koristi ali ovire prebivalci morda občutijo zaradi 
območij Natura 2000 na Ljubljanskem barju. Odgovori so predstavljeni v preglednici 8. 
V obeh primerih približno desetina intervjuvancev na to vprašanje ni odgovorila. 
Tretjina vprašanih je bila mnenja, da imajo prebivalci od obstoja teh območij koristi 
(podanih je bilo le 35 odgovorov), največ zato, ker je tu narava ohranjena.  
 
Dobrih 40 % vprašanih meni, da prebivalci čutijo ovire, pri čemer je bilo podanih 41 
odgovorov. Navedli so oviranje gradbene dejavnosti (dobra tretjina vseh, ki vidijo ovire) 
ter problem obvoznice Škofljica, ki še ni bila zgrajena. Zakonodaja s področja 
vzpostavitve omrežja Natura 2000 ne postavlja nobenih neposrednih omejitev ali 
prepovedi. Direktiva o pticah narekuje, da morajo države članice sprejeti "primerne 
ukrepe, da ne pride do onesnaženja ali poslabšanja stanja habitatov ali kakršnih koli 
motenj, ki v taki meri vplivajo na ptice, da je to pomembno glede na cilje" (Ur.l. ES, št. 
79/409/EGS), po Habitatni direktivi pa storiti "vse potrebno, da na posebnih 
ohranitvenih območjih preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst 
ter vznemirjanje vrst, za katere so bila območja določena" (Ur.l. ES, št. 92/43/EGS). 
Prav tako je potrebno po Habitatni direktivi pri vsakem načrtu ali projektu, ki bi lahko 
"pomembno vplival na območje" opraviti ustrezno presojo njegovih posledic (Ur.l. ES, 
št. 92/43/EGS).  
 
Presojo vplivov narekuje tudi ZON in Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000). Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja 
ohranjanja narave poseben status (kot so to varovana območja Natura 2000), ZON 
narekuje pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja, v 
nekaterih primerih pa je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo (Ur.l. 
RS, št. 96/2004). To sicer ne velja za poselitvena območja, ki se jim območja Natura 
2000 v čim večji meri izogibajo. Specifično pa Uredba o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000) navaja naselja, kjer se izvajajo presoje sprejemljivosti posegov 
v naravo, zaradi delov habitatov, "ki so bistveni za ohranjanje tistih živalskih vrst, 
katerih preživetje je v pretežni meri odvisno od možnosti njihovega življenja v 
neposredni povezavi s stavbami, drevesi, vrtovi, sadovnjaki ali drugimi zelenimi 
površinami" (Ur.l. RS, št. 49/2004). 
 
Presoje sprejemljivosti je potrebno izvesti pri vseh večjih posegih v prostor, torej tudi pri 
načrtovanju obvoznice Škofljica, kjer se pri iskanju primerne trase zatika že leta. 
Razlogi za to so v različnih težavah, ki jih predstavlja umestitev trase obvoznice v 
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prostor, na primer bližina obrtne cone ali arheološkega najdišča, in potrebe po 
vzpostaviti nadomestnih habitatov bodisi za metulja barjanskega okarčka ali pa 
določene vrste ptic (npr. kosca). Predlog najustreznejše variante se izdela na podlagi 
vrednotenja in medsebojne primerjave različnih tras s prometnega, prostorskega, 
okoljskega in ekonomskega vidika (Informacija o poteku ..., 2010), kar je nedvomno 
zapleten in dolgotrajen proces. 
 
Intervjuvanci so navajali tudi omejevanje kmetijske dejavnosti (npr. omejitve glede 
škropljenja). Ljubljansko barje sodi med območja, kjer intenzivno kmetijstvo nikoli ni 
imelo najbolj ugodnih pogojev, hkrati pa so na tovrstno dejavnost tudi izredno 
občutljiva. Znotraj območij Natura 2000 imajo kmetje možnost črpanja finančnih 
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za ohranjanje 
habitatov in biotske pestrosti. Podlaga za to je Program razvoja podeželja (PRP) 
Republike Slovenije za obdobje 2007−2013, in sicer 2. os (Izboljšanje okolja in 
podeželja), ki določa ukrepe za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki (OMD) 
ter kmetijsko okoljska plačila (KOP). Ciljno usmerjeni kmetijsko okoljski podukrepi 
veljajo za posebne traviščne habitate, traviščne habitate metuljev, steljnike ter habitate 
ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (Program razvoja podeželja ..., 2007).  
 
Preglednica 8: Odgovori na vprašanje, kakšne koristi ali ovire po mnenju intervjuvancev 
čutijo prebivalci Krajinskega parka Ljubljansko barje zaradi območij Natura 2000 
Kategorije odgovorov Podkategorije odgovorov in 

pogostost pojavljanja 
Skupno število odg. v 
kategoriji 

 
KORISTI (35 % vprašanih) 

 

Obstoj/ohranjenost narave  13 
Mirno, čisto okolje 7 
Finančne 4 
Turizem 3 
Drugo 8 
 
OVIRE (42 % vprašanih) 
Pri gradnji  Objektov (13), 

Cest, obvoznice (8) 
21 

Pri kmetovanju   20 
 
Intervjuvancem smo v tem delu vprašalnika zastavili tudi dve hipotetični vprašanji, in 
sicer ali bi bili v primeru lastništva pripravljeni priključiti del mokrotnega travnika 
naravnemu rezervatu in/ali postaviti gnezdilnice za ptice duplarice v gozdu. Na sliki 10 
vidimo, da je v obeh primerih večina intervjuvancev izrazila pripravljenost, le da je bila 
ta nekoliko manjša v primeru gnezdilnic. Rezultat kaže na veliko pripravljenost 
intervjuvancev sodelovati pri neposrednem varstvu biotske pestrosti, s tem pa na njihov 
odnos do tega vprašanja.  
 
Visoko stopnjo naravovarstvene (okoljske) ozaveščenosti Slovencev nasploh, med 
drugim tudi "prispevati na kakršenkoli način" (Nose Marolt, 2009, cit. po Turk in sod., 
2011), kažejo različne javnomnenjske raziskave (Turk in sod., 2011). Raziskava 
Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity (2007 in 2010) pa je denimo 
pokazala, da skoraj 90 % slovenskih intervjuvancev meni, da so osebno že kaj storili za 
ohranitev biotske pestrosti (največ od vseh intervjuvanih v EU-27), skoraj polovica le-
teh (iz leta 2010) pa je tudi izrazila željo storiti še več v tej smeri (Attitudes of 
Europeans towards the issue of biodiversity, 2007 in 2010).  
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Slika 10: Pripravljenost intervjuvancev postaviti gnezdilnice za ptice duplarice v gozdu 
in/ali priključiti del mokrotnega travnika naravnemu rezervatu 
 
Le redko so bili navedeni razlogi za nepripravljenost sodelovati. V primeru gnezdilnic 
so bili razlogi denimo, da bi to pomenilo dodatno delo ali pa nezmožnost samostojnega 
odločanja o postavitvi gnezdilnic, v primeru mokrotnega travnika pa potencialne izgube, 
potreba po odrekanju zemlji ter da je (lahko) v napoto. Nekaj intervjuvancev bi bilo 
pripravljenih priključiti del zemljišča za ta namen v primeru prevzema stroškov ali pa 
pridobitve nadomestil (subvencij), nekaj pa jih je omenilo tudi, da že imajo nameščene 
gnezdilnice ali pa naravnemu rezervatu priključen mokroten travnik, bodisi na območju 
Ljubljanskega barja ali nekje drugje v Sloveniji.   
 
Tudi raziskava, ki je vključevala lastnike gozdov v nordijskih državah, je ugotovila, da 
imajo ti načeloma pozitiven odnos do varstva biotske pestrosti (v gozdovih), vendar so 
bili bolj zadržani, ko je bilo govora o zaščiti njihovega gozda, česar niso bili pripravljeni 
sprejeti brez zadostne kompenzacije. Hkrati so tudi trdili, da mora (finančno) breme 
varstva biotske pestrosti v gozdovih nositi celotna družba, kljub temu da so oni lastniki 
biotske pestrosti v njih (Bergseng in Vatn, 2009). Tudi pri Slovencih naj bi veljalo, da 
smo "boljši pri načelni opredelitvi, kot pri konkretnih dejanjih" (Turk in sod., 2011). 
 
 
4.2.5 Informiranje 
 
V zadnjem delu vprašalnika nas je zanimalo, ali imajo intervjuvanci interes izvedeti kaj 
več o območjih Natura 2000 in če bi večja seznanjenost tudi pripomogla k lažjem 
sprejemanju in odobravanju varovanih območij narave. Na sliki 11 vidimo, da dobri dve 
tretjini intervjuvancev želi izvedeti več o območjih Natura 2000, od teh pa večina (90 %) 
tudi meni, da bi boljša informiranost pripomogla k temu, da bi bolj sprejemali in 
odobravali varovana območja. Tako visoka stopnja zanimanja za to tematiko je lahko 
posledica želje po spoznavanju novega, potrjuje pa tudi ugotovitev, da intervjuvanci še 
nimajo zadosti informacij o Naturi 2000. 
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Slika 11: Delež intervjuvancev, ki bi radi izvedeli več o območjih Natura 2000 
  
V tem delu vprašalnika smo intervjuvance povprašali tudi, katere informacije o 
območjih Natura 2000 jih posebej zanimajo. Skupaj je bilo podanih 77 odgovorov, ki so 
predstavljeni v preglednici 9. Kar tretjino intervjuvancev, ki želijo izvedeti več, zanimajo 
predvsem splošne informacije o območjih Natura 2000, pa tudi, kaj in kako se varuje. 
Rezultat potrjuje že ugotovljeno slabo poznavanje območij Natura 2000 in potrebo po 
večji informiranosti.  
 
Preglednica 9: Odgovori na vprašanje, katere informacije o območjih Natura 2000 bi 
intervjuvanci želeli izvedeti  
Kategorije odgovorov Podkategorije odgovorov in 

pogostost pojavljanja 
Skupno število odg. 
v kategoriji 

Kaj se varuje 
 

Območje (8),  
Vrste (6),  
Živali (5),  
Ptice (5),  
Rastline (3), 
Drugo (2) 

29 

Kako se varuje Načrti (7), 
Način varovanja (7),  
Pravila/prepovedi (5), 
Kako pomagati, sodelovati (3)  

21 

Splošno   17 
Drugo  10 
 
Prav tako smo želeli izvedeti, kako bi intervjuvanci najraje prejemali tovrstne 
informacije. Najbolj priljubljeni so prispevki v množičnih medijih (slika 12). Sledi 
elektronska pošta in predavanja, ki imajo najbolj neposreden pristop, na njih pa je 
mogoče temo tudi najlažje približati interesentom. Precej manj intervjuvancev bi 
obiskalo razstavo na temo Nature 2000. Morda je razlog v tem, da je potrebno z 
namenom ogleda razstave priti na določeno lokacijo, kar zahteva nek časovni vložek, 
za kar si ljudje običajno poiščejo (bolj) tehtne razloge. Pošta očitno izgublja na 
pomenu, pa tudi letaki in zgibanke so bile omenjene le nekajkrat. Razlog je lahko v 
tem, da jih ljudje, zaradi obilice drugih (pomembnejših) informacij, pogosto hitro založijo 
ali kar odvržejo (podobno najbrž velja tudi za pošto). Letaki in zgibanke torej, kljub 
temu da so zelo priljubljen in uveljavljen način podajanja informacij o naravovarstvenih 
temah (in varovanih območjih, kot so območja Natura 2000), morda ne dosegajo 
svojega namena v ciljni skupini. Z namenom ozaveščanja ljudi o omrežju Natura 2000 
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je Evropska komisija leta 2009 izdala brošuro z naslovom Natura 2000 – Evropska 
narava za vas, ZRSVN pa brošuro Natura 2000 v Sloveniji: ljudje z naravo, narava za 
ljudi (Nose Marolt in sod., 2005) ter zgibanko Kaj je Natura 2000?.  
 

  
Slika 12: Odgovori na vprašanje, na kakšen način bi intervjuvanci najraje prejemali 
informacije o območjih Natura 2000 
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5 ZAKLJUČKI 
 
Ljubljansko barje je mokrišče, ki ga je človek preoblikoval z namenom izkoriščanja 
naravnih virov in poselitve. Poglaviten element te pokrajine je voda, ki s poplavami tudi 
nenehno opozarja na povezanost posameznih delov ekosistema in na pomen 
ohranjanja njegove celovitosti. Zaradi prepleta različnih habitatnih tipov je tu mogoča 
visoka biotska pestrost, katere ohranitev je glavni cilj posebnega varstvenega območja 
Ljubljansko barje, vzpostavljenega leta 2004 kot del evropskega naravovarstvenega 
omrežja Natura 2000. Članice EU so dolžne izpolnjevati zahteve direktiv, iz katerih 
izhaja Natura 2000, pri tem pa same izberejo ustrezne mehanizme. Zaradi 
učinkovitejšega upravljanja je Slovenija leta 2008 ustanovila Krajinski park Ljubljansko 
barje, v katerem so opredeljena varstvena območja z različno strogimi režimi.  
 
Za uspeh prizadevanj v okviru omrežja Natura 2000 je pomembno sodelovanje 
prebivalcev, tako glede rabe prostora kot tudi upravljanja. Pri tem je nepogrešljivo 
njihovo poznavanje pomena in namena tovrstnih varovanih območij. Varovana 
območja narave imajo pomembno vlogo pri izobraževanju in ozaveščanju javnosti o 
pomenu (varstva) biotske pestrosti, malo pa je podatkov o tem, kako uspešna so ta 
prizadevanja. Za učinkovitejše informiranje in ozaveščanje potrebuje upravljavec 
območij Natura 2000 povratno informacijo o tem, kaj ljudje vedo, kaj opažajo, kaj bi 
spremenili in izboljšali, kakšno je njihovo mnenje ipd. Pomemben je vpogled v trenutno 
situacijo, da bi lahko našli pravi pristop. Namen diplomske naloge je bil pripraviti 
tovrsten prispevek na primeru Ljubljanskega barja, ugotoviti, kakšna je zavest 
prebivalcev Krajinskega parka Ljubljansko barje o pomenu biotske pestrosti in 
varovanih območjih Natura 2000 na Ljubljanskem barju (SPA in SCI).  
 
Če povzamemo, zavest pomeni tako poznavanje nečesa kot tudi upoštevanje le-tega 
pri svojem mišljenju in ravnanju (Slovar slovenskega ..., 2005). Pomeni zavedati se, kaj 
območja Natura 2000 predstavljajo za ljudi in za okolje. Poleg varstva biotske pestrosti 
je namen območij Natura 2000 tudi omogočanje trajnostnega razvoja z ohranjanjem 
tradicionalnega gospodarjenja, kar lahko za prebivalce pomeni razvojno priložnost (npr. 
promocija v turizmu, možnosti črpanja finančnih sredstev). Kaj torej prebivalci območij 
Natura 2000 na Ljubljanskem barju vedo in menijo o teh območjih in o problematiki 
varstva biotske pestrosti v njih.  
 
S pomočjo raziskave je bila potrjena domneva, da je večina prebivalcev Krajinskega 
parka Ljubljansko barje že slišala za območja Natura 2000 in vedo približno, kje na 
Ljubljanskem barju se nahajajo, vendar pa ne vedo, kaj ta pojem pomeni, zakaj se 
varujejo ravno ta območja in kaj se v resnici varuje (hipoteza 1). Vprašani so območja 
Natura 2000 opredelili predvsem kot zaščiteno oziroma zavarovano območje ter kot 
predpise in prepovedi, kar je skladno z mnenjem evropske javnosti (Kaj ni res o Naturi 
2000?, 2004) in odraža slabo razumevanje pomena in namena tovrstnih varovanih 
območij. Medtem, ko območja Natura 2000 na Ljubljanskem barju intervjuvanci še 
nekoliko povezujejo z varstvom ptic, pa večina ni vedela kakšen je namen teh območij. 
Varovanih habitatnih tipov (npr. mokrotnih travnikov) ni omenjal nihče, od rastlinskih 
vrst pa je bila največkrat navedena močvirska logarica (Fritillaria meleagris), ki ni 
varovana na območjih Natura 2000 na Ljubljanskem barju. Zaradi njene 
prepoznavnosti in občutljivosti bi lahko služila kot simbol varstva narave na 
Ljubljanskem barju. Ob večji ozaveščenosti o vzrokih njene ogroženosti bi si morda 
ljudje bolj prizadevali za spremembe v ravnanju uporabnikov zemljišč, da prilagodijo 
svoj način gospodarjenja v bolj sonaravnega (trajnostnega).  
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Intervjuvanci niso prepoznavali ptic, ki so varovane na območju SPA Ljubljansko barje 
in so jim bile predstavljene na slikah, zato tudi niso vedeli, kaj so glavni vzroki za 
njihovo ogroženost (zavrnjena hipoteza 2). Predvidevali smo, da bodo prepoznali vsaj 
kosca (Crex crex), saj je ravno o tej vrsti ptice v preteklih letih potekalo največ 
komunikacijskih dejavnosti. Med predstavljenimi pticami sta poleg kosca še dve 
kvalifikacijski vrsti (pisana penica (Sylvia nisoria) in pepelasti lunj (Circus cyaneus)), za 
katere je bilo opredeljeno območje SPA Ljubljansko barje. Neprepoznavnost 
predstavljenih varovanih vrst ptic otežuje promocijo območij Natura 2000 na 
Ljubljanskem barju. Te vrste so namreč ravno tiste, zaradi katerih je potrebno ohranjati 
tradicionalen način gospodarjenja, zato je dobro, da jih prebivalci poznajo. Za tako 
slabo prepoznavanje je lahko razlog tudi v izbiri vrst ptic, saj bi bolj prepoznavna vrsta, 
kot je denimo vodomec (Alcedo atthis) zaradi raznobarvnega perja, morda pripomogla 
k pridobitvi večjega števila odgovorov. Ta del vprašalnika bi lahko zastavili tudi tako, da 
bi na vprašanje, kateri so vzroki za ogroženost ptic, odgovarjali vsi intervjuvanci in ne le 
tisti, ki so prepoznali ptice predstavljene na slikah. S tem bi izvedeli, kaj intervjuvanci 
vedo o tej problematiki nasploh.   
 
Na Ljubljanskem barju so se resnične spremembe v smeri ohranjanja narave oziroma 
biotske pestrosti in usmeritve v tradicionalno sonaravno gospodarstvo pričele ravno z 
vzpostavitvijo območij Natura 2000, spremembe s pozitivnim vplivom na naravo in 
ptice, ki jih opažajo intervjuvanci, pa so predvsem v večji ozaveščenosti ljudi. Tudi 
koristi od območij Natura 2000 intervjuvanci ne vidijo, vendar pa menijo, da je 
prebivalcem Krajinskega parka Ljubljansko barje povsem všeč, da živijo na njih. Da 
zaradi teh območij čutijo ovire, meni le tretjina vprašanih, in sicer predvsem pri gradnji 
(objektov, obvoznice) in v kmetijstvu (delno potrjena hipoteza 4). Ne moremo torej reči, 
da imajo prebivalci do območij Natura 2000 odklonilen odnos (delno ovržena hipoteza 
4). Na tem mestu je potrebno omeniti pomanjkljivost načina izvedbe raziskave, in sicer 
vprašanje razloga za zavrnitev sodelovanja v raziskavi, ki ga nismo postavili 
(sodelovanje je zavrnilo približno 80 oseb). Je razlog pomanjkanje časa, povezan z 
neprimernim časom obiska, ali pa je morda razlog v nezadovoljstvu z obravnavano 
tematiko? Nekatere osebe so omenile, da je razlog v nenaklonjenosti varovanim 
območjem na Ljubljanskem barju in načinu varstva (omejitve, pravila ipd.), vendar pa si 
tega podatka nismo zapisali. Z zabeleženim številom odklonitev in njihovih razlogov, bi 
dobili bolj verodostojen podatek, kaj o območjih Natura 2000 menijo prebivalci 
Ljubljanskega barja. 
 
Ovire, ki so jih navajali intervjuvanci sovpadajo s spremembami, ki imajo negativen 
vpliv na naravo in ptice, in so jih opazili na območjih Natura 2000 na Ljubljanskem 
barju v času od njihove opredelitve do danes. Tovrstne spremembe je opazilo skoraj 80 
% vprašanih (potrjena hipoteza 3), od katerih je dobra tretjina navedla gradnjo, 
približno enako število oseb pa tudi kmetijsko dejavnost. Pokazalo se je, da je na 
določenih področjih (gradnja, kmetijstvo) omejevanje pravzaprav potrebno. Načeloma 
so intervjuvanci naklonjeni varstvu, in so v veliki večini tudi pripravljeni sodelovati pri 
varstvu biotske pestrosti. Potrebno je torej poiskati skupne interese in prebivalce čim 
bolj vključiti v proces upravljanja.  
 
Raziskava je torej pokazala določena pomanjkljiva znanja, ki bi jih bilo potrebno 
izboljšati z učinkovitejšim načinom izvajanja aktivnosti ozaveščanja in informiranja, 
med drugim tudi o problematiki, ki so jo izpostavili intervjuvanci, pa tudi boljšo 
komunikacijo. Prebivalce bi bilo potrebno bolje informirati o območjih Natura 2000, saj 
je njihovo poznavanje tematike pomembno, če želimo, da razumejo pomen teh območij 
za biotsko pestrost in za njih same ter hkrati poznajo vlogo, ki jo imajo sami pri 
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njihovem upravljanju. S tem bi povečali ne le zavest o pomenu biotske pestrosti in o 
območjih Natura 2000 na Ljubljanskem barju, pač pa tudi raven sodelovanja ter 
posledično uspešnost varstva. Pravzaprav so intervjuvanci v veliki meri pokazali interes 
izvedeti več o območjih Natura 2000. Njihov najbolj priljubljen način informiranja so 
množični mediji (prispevki v časopisih, revijah, TV in radiu), pomembna pa je tudi 
neposredna izmenjava informacij med ljudmi (e-pošta in predavanja). Prav tako od 
drugih ljudi, predvsem pa iz (množičnih) medijev, so namreč intervjuvanci tudi izvedeli 
za območja Natura 2000. Morda bi lahko namesto letakov in zgibank, ki med 
intervjuvanci niso preveč priljubljeni, izdali letni ali pogosteje izdajan časopis (s 
koledarjem dogodkov), ki bi obravnaval tematiko omrežja in območij Natura 2000, 
podrobneje pa tudi dejavnosti na tem področju, ki so aktualne (v smislu reševanja 
problematike) za prebivalce Krajinskega parka Ljubljansko barje. Več je potrebno tudi 
iniciative z vrha, interes politike (na lokalnem in širšem nivoju), da se začne v medijih, 
in posledično v javnosti, več govoriti o pomenu in varstvu narave. 
 
Ena od omejitev naloge je velikost vzorca, vendar so bili odgovori zbrani enakomerno 
po skoraj vseh naselij na obravnavanem območju. V vzorec smo zajeli tudi velik 
segment ljudi, ki so najbolj v stiku s prostorom. Več kot polovica intervjuvancev ima 
namreč v lasti zemljišče, s katerim gospodarijo bodisi sami ali pa ga oddajajo oziroma 
imajo v najemu, torej imajo neposreden stik s kulturno krajino Ljubljanskega barja, jo 
sooblikujejo. Tako tudi najbolje vidijo spremembe, ki se dogajajo v njihovi okolici. Delo 
v vrtu ali kmetovanje je tudi zanimanje povezano z naravo, ki ga je navedla več kot 
polovica intervjuvancev. Za izredno pomemben dejavnik se je izkazal čas izvajanja 
intervjujev. V vzorec je bil namreč zajet velik delež oseb starejših od 50 let (tudi 
upokojencev), kar se ne sklada z dejansko starostno strukturo v obravnavanih naseljih 
(Statistični urad Republike Slovenije, 2012). Mlajše in zaposlene osebe, ob določenih 
urah niso doma, pogosto pa tudi nimajo kaj dosti prostega časa. Z enakomerno 
porazdeljenim časom opravljanja intervjujev glede na opredeljeno število nameravanih 
intervjujev v posameznem naselju, bi lahko dobili bolj reprezentativno starostno 
strukturo. Z dodatnim intervjuvanjem bi bilo potrebno povečati delež oseb starih med 
20 in 50 let, predvsem pa starih med 20 in 29 let.  
 
Kljub omejitvam raziskovalne naloge pa se je jasno pokazala problematika varstva 
biotske pestrosti na območjih Natura 2000 na Ljubljanskem barju. Cilj naloge, torej 
ugotoviti kakšna je zavest o pomenu varstva biotske pestrosti na območjih Natura 
2000, je dosežen. Ta zavest je zelo nizka. Vendar pa se prebivalci zavedajo negativnih 
vplivov razvoja na naravo in do neke mere podpirajo nujnost njenega varstva, vendar 
pa zaradi nepoznavanja nimajo zaupanja v način varstva na območjih Natura 2000. 
Pokazala se je tudi velika načelna pripravljenost in pozitiven odnos do varstva narave.  
 
Ljudem bi bilo smiselno predstaviti pozitivne učinke območij Natura 2000 za naravo in 
prednosti, ki jih prinaša za prebivalce. S tem bi se izboljšala odnos in ozračje v zvezi z 
območji Natura 2000 ter povečalo zaupanje. Negativno doživljanje teh območij zaradi 
ovir, ki so jih navedli intervjuvanci, je namreč lahko posledica načelnega opredeljevanja 
glede na to, kaj se o tem govori v javnosti. Zaradi slabega poznavanja tematike je 
velika verjetnost, da prebivalci pogosto zamenjujejo območja Natura 2000 s krajinskim 
parkom. Slednji je nastal z namenom lažjega in učinkovitejšega izvajanja ukrepov, 
potrebnih za ohranitev ali ponovno vzpostavitev začrtanega stanja z Naturo 2000 
opredeljenih območij. Sama opredelitev namreč ne implicira "trdih" ukrepov, očitno pa 
se je pojavila tovrstna potreba; zato omejitve na nekaterih (ožjih) varstvenih območjih v 
krajinskem parku, ki sovpadajo z najpomembnejšimi območji Natura 2000.  
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Pridobljeni podatki so pomembni za upravljalce območij Natura 2000, saj kažejo, 
kakšna je zavest o teh območjih med prebivalci in kako jih doživljajo. Prebivalci so 
soupravljalci območij Natura 2000, zato je njihovo pravilno razumevanje namena in 
pomena teh območij ključno za uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Rezultati tudi 
sporočajo opažanja prebivalcev, ki bi jih bilo treba vzeti v obzir pri nadaljnjem 
informiranju in ozaveščanju. To so negativni vplivi na naravo, o katerih bi najbrž mnogi 
želeli vedeti, kako se jih rešuje v okviru varstva na območjih Natura 2000. Na podlagi 
pridobljenih podatkov je mogoče tudi pripraviti podobne raziskave v prihodnje, v katerih 
bi lahko podrobneje obravnavali tematiko območij Natura 2000. Z opravljeno raziskavo 
smo pridobili uvid v širino problematike varstva biotske pestrosti na območjih Natura 
2000 na Ljubljanskem barju (kaj ljudje vedo o teh območjih, kaj v zvezi z njimi opažajo, 
kako se opredeljujejo do potrebe po varstvu v tem okviru), z dodatnimi raziskavami pa 
bo potrebno še poglobiti razumevanje na tem področju.   
 
Varstvo narave je tesno povezano z ohranjanjem naše kulture in dediščine. Ljudje vse 
prepogosto pozabljamo, kako pomembna je biotska pestrost in kakšno vrednost ima 
narava za človeka, dokler niso izgube nepovratne. To pa mora bila volja vseh nas in ne 
prisila, zato je doseganje ciljev omrežja Natura 2000 proces, v katerega je potrebno 
vključiti čim širši krog ljudi in ne le pomembnih udeležencev, kot so kmetovalci, 
investitorji in prebivalci. Ugotovitev velja tudi za naša prizadevanja pri ohranjanju in 
vzdrževanju tradicionalne kulturne krajine Ljubljanskega barja. Le s skupnim 
prizadevanjem lahko ohranimo celovitost tega ekosistema, ki je "v ekološkem pogledu 
"vezna posoda", kjer vsi krajinski gradniki dele "isto" vodo" (Anko, 2008).  
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Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju 

 
Splošni podatki o intervjuvancu 

1. Demografski podatki:  
Spol M Ž 
Starostno obdobje -20    20-29   30-39   40-49   50-59    60-69  70-79    

80- 
Poklic  
Zanimanja povezana z naravo  
Kraj bivanja  
Koliko časa že živite v teh 
krajih? 

Vse življenje           Št. let: 

2. Zarišite na karti, za katero območje v okolici bi lahko rekli, da ga zelo podrobno 
poznate (kjer na pamet poznate ceste, polja, travnike, gozdove, naselja, morda tudi ljudi, 
ki tam živijo...)?  

 
Splošno o Naturi 2000  

1. Ste že slišali za Natura 2000 območja? 
DA NE NE VEM 

Bi nam znali na kratko povedati, kaj so to? 
 

 
Odgovarjajo, če so že slišali za N2000. 
2. Morda veste, ali so kje v vaši okolici Natura 2000 območja? Pokažejo na karti! 

(označite si kodo ali ime območja N2000, ki so ga vsaj približno pravilno pokazali) 
Kode območij    

3. Samo če poznajo: kje ste to izvedeli? Od koga? Zakaj varujemo to/ta območja? Katere 
živali, rastline in/ali habitatne tipe se tukaj varuje? 

 
 

 
Ptice v okolici 

1. Ali prepoznate katero izmed ptic na fotografijah?  
pisana 
penica 

kmečka 
lastovka 

kosec priba pepelasti 
lunj 

rjavi 
srakoper 

      
2. Ali ste katero izmed teh ptic že videli v okolici vašega doma? 

pisana 
penica 

kmečka 
lastovka 

kosec priba pepelasti 
lunj 

rjavi 
srakoper 

3. Katere izmed teh ptic so po vašem mnenju redke in ogrožene vrste? Kaj jih ogroža? 
Vrsta  Opis grožnje 
  
  
  
  
  



 

 

Natura 2000 območje v znani okolici 
Povejte jim, da je na območju, ki ga dobro poznajo (vpr.3), SPA Natura 2000 območje (ptice).  

Koda območja  
1. Ali ste na tem območju opazili v zadnjih letih/desetletju kakšne spremembe (npr. v 

načinu kmetovanja ali izgradnji novih cest in hiš, hidroregulacije...), ki bi lahko 
negativno vplivale na ohranjenost narave in ptic?  

 
 

2. Ali ste na tem območju opazili v zadnjih letih/desetletjih kakšne spremembe (npr. v 
načinu kmetovanja ali izgradnji novih cest in hiš, hidroregulacije...), ki bi lahko 
pozitivno vplivale na ohranjenost narave in ptic?  

 
 

3. Ali imate morda na tem območju v lasti ali najemu kakšno zemljišče? Kako veliko (v 
ha)? Kako z njim gospodarite, obdelujete? 

 
4. Kaj bi vas osebno spodbudilo k še bolj naravi prijaznemu gospodarjenju z zemljo? 

 
 
Stališča ljudi do Nature 2000 na Ljubljanskem barju 

1. Menite, da je na splošno tukajšnjim ljudem všeč, da živijo na / v neposrednji bližini 
območju/a Natura 2000? 

DA NE 
2. Menite, da imajo tukajšnji ljude kakšne koristi zaradi tega, ker živijo v bližini Natura 

2000 območij? Opišite kakšne! 
DA NE Opišite kakšne! 

3. Menite, da se tukajšnji ljudje čutijo ovirane zaradi tega, ker živijo v bližini Natura 2000 
območij? Opišite kako! 

DA NE Opišite kako! 
4. Če imate ali bi imeli v lasti gozd, bi bili pripravljeni postaviti vanj gnezdilnice za ptice 

duplarice, kot so sove, žolne in detli?  
DA NE Zakaj ne? 

5. Če imate ali bi imeli v lasti mokroten travnik, bi bili pripravljeni priključiti del svojega 
zemljišča za naravni rezervat, ki bi varoval ogrožene ptice in naravo?  

DA NE Zakaj ne? 
 
Informiranje  

1. Bi si želeli več vedeti o Natura 2000 območjih v vaši okolici?  
DA NE NE VEM 

2. Bi to pripomoglo, da bi lažje sprejemali in odobravali varovana območja?  
DA NE NE VEM 

3. Katere informacije o območju Natura 2000 bi vas najbolj zanimale?  
 
 

4. Na kakšen način bi najraje prejeli informacije?  
časopisi 
in revije 

predavanja razstave oddaje na 
televiziji 
ali radiju 

po e-pošti po 
navadni 

pošti 

drugo: 

5. Bi nam želeli sporočiti še kaj, kar vas nismo vprašali? 
 
 


