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POVZETEK 
 
Diplomsko delo obravnava problematiko določitve potencialnih habitatov klopa vrste 
Ixodes ricinus, ki je glavni prenašalec zoonoznih bolezni (lymska borelioza, klopni 
meningoencefalitis in humana granulocitna erlihioza) na področju Zgornjega Posočja 
ter določitve področja, kjer pride do prekrivanja habitata klopa in lokacij množično 
obiskanih naravnih vrednot Zgornjega Posočja. Osnova za izdelavo modela habitata 
klopa za Zgornje Posočje je bila študija habitata klopa, izvedena v italijanski provinci 
Trento. S pomočjo kvantitativnega odločitvenega modela so bili izbrani in ovrednoteni 
ekološki dejavniki, ki vplivajo na pojavljanje klopov in s tem določajo habitat klopa. 
Naravne značilnosti preučevanega področja in različno vplivnost ekoloških dejavnikov 
smo združili in analizirali s programskim jezikom FoxPro, rezultate pa predstavili z grafi 
in s programsko opremo MapInfo v obliki digitalnih kart. Izdelana karta tveganja 
obolevnosti za lymsko boreliozo v Zgornjem Posočju je uporabna za teoretično 
napovedovanje območij različnega tveganja okužb z boleznimi, ki jih prenašajo klopi. 
Rezultati analiz prekrivanja naravnih vrednot in učnih poti z območji različnega 
tveganja so namenjeni predvsem upraviteljem ter načrtovalcem učnih poti in točk
naravnih vrednot Zgornjega Posočja kot tudi njihovim obiskovalcem za izvajanje 
preventivnih ukrepov pred okužbami z boleznimi, ki jih prenašajo klopi. Rezultati 
modela so potrjeni s podatki o obolelih osebah za klopnim meningoencefalitisom in 
lymsko boreliozo na preučevanem področju, saj je zanesljivost napovedi modela 81 %.  
 
Ključne besede: klop, Ixodes ricinus, habitat, Zgornje Posočje, lymska borelioza, 
klasifikacijska odločitvena drevesa, karta tveganja, naravne vrednote 
 

ABSTRACT 
 
This diploma thesis deals with the problem of the determination of the potential habitats 
of tick which belongs to the Ixodes ricinus species and is the main carrier of infectious 
diseases (Lyme borreliosis, tick-borne encephalitis and human granulocytic 
ehrlichiosis) on the area of the Upper Soča Valley, together with the locations of the 
tick's habitat and frequently visited natural sights of the Upper Soča Valley. The base 
for the model of the tick habitat for the Upper Soča Valley was the study of the tick 
habitat carried out in Italian province Trento. The ecological facts which affect the 
appearance of ticks and as well determine the habitat of tick were selected and 
evaluated with the help of quantitative decision model. The natural characteristics of 
the area studied together with the various influence on the ecological facts were joined 
and analysed with the programming language Fox Pro. The results were presented by 
graphs and computer software MapInfo in the form of digital maps. The map which 
shows the risk of falling ill for Lyme borreliosis in the Upper Soča Valley is useful as a 
theoretic prognose for the areas of various risk for the infection with the diseases which 
ticks transmit. The results and analysis of the coverage of the natural sights and forest 
natural trails with the areas of various risk are dedicated mainly to the managers and 
planners of forest natural trails and the important natural sights in the Upper Soča
Valley and their visitors in order to carry out the preventive steps against the infections 
with the diseases carried out by ticks. The results of the model are proved with the 
datas about people infected with the diseases such as tick-borne encephalitis and 
Lyme borreliosis on the studied areas, with 81% of the model reliability.  
 
Key words: tick, Ixodes ricinus, habitat, The Upper Soča Valley, Lyme borreliosis, 
classification decision trees, the map of risk, natural sights.  
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1 UVOD 
 
Rezultat globalnega segrevanja Zemlje, podnebnih sprememb in človekovega 
poseganja v naravno okolje se v Evropi kaže tudi v povečani prostorski razširjenosti 
klopov in naraščanju njihove številčnosti. S tem se veča možnost širjenja že znanih in 
pojavljanja novih virusnih in bakterijskih bolezni, ki jih prenašajo klopi.  
 
Vedno več je ljudi, ki gozd in travnate površine izkoriščajo za rekreacijo in sprostitev v 
naravi. Športne aktivnosti izven urbanih površin in delo v gozdu lahko pomenijo 
zadrževanje v habitatu klopa Ixodes ricinus L. in možnost okužbe z boleznimi, ki jih le-
ta prenaša. Zaradi tega se povečuje potreba po preučevanju značilnosti habitata klopa 
in določitvi območij, kjer obstaja potencialno večje tveganje njegovi izpostavljenosti. 
 
Klop I. ricinus je najpomembnejši vektor bolezni - zoonoz, ki jih prenašajo klopi v 
Evropi. Razširjen je skoraj po vsej Evropi. I. ricinus prenaša virusne, bakterijske in 
protozojske patogene na ljudi in živali. Poznamo vsaj tri kužne bolezni, prenosljive s 
klopi. Najdlje je poznan klopni meningoencefalitis, mlajša je lymska borelioza, pred 
nekaj leti pa se je pridružila še humana granulocitna erlihioza. Lymska borelioza je 
najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo klopi in je v Sloveniji endemična prav tako kot 
klopni meningoencefalitis. Med šestnajstimi evropskimi državami, za katere so znani 
podatki obolevnosti ljudi za lymsko boreliozo med leti 2001 in 2005, je Slovenija vodilna 
država z najvišjo incidenco 206/100 000 prebivalcev (Eurosurveillance, 22. 6. 2006). 
Prav tako je po podatkih Eurosurveillanca obolevnost za klopnim meningoencefalitisom 
v Sloveniji visoka, saj je s poprečno letno incidenco 13,08/100 000 prebivalcev v 
zadnjih petih letih med trinajstimi evropskimi državami Slovenija uvrščena na tretje 
mesto. 
 
Proti klopnemu meningoencefalitisu se lahko cepimo, za lymsko boreliozo in humano 
granulocitno erlihiozo pa cepiva zaenkrat ni. Zaradi tega je toliko bolj pomembna 
preventiva, s katero preprečimo, da bi se klop prisesal na našo kožo in nas okužil. Za 
preprečevanje bolezni se pred vbodom klopa najučinkoviteje zaščitimo s primernimi 
oblačili in repelenti, s pregledovanjem kože in takojšnjim odstranjevanjem klopov. Drug 
pomemben način zaščite je preventivno izogibanje območjem, na katerih je večja 
verjetnost, da se okužimo z ugrizom klopa.  
 

1.1   Opis problematike 
 
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije spremlja in obvladuje transmisivne 
nalezljive bolezni v Sloveniji že več desetletij. Na podlagi vsakoletnih odkritih primerov 
zoonoz lahko sklepamo na stopnjo okuženosti klopov v Sloveniji. V strokovni literaturi 
ni zaslediti, da bi bila za Slovenijo izdelana karta tveganja, ki bi prikazovala področja, 
na katerih je večja oz. manjša verjetnost okužbe z boleznimi, ki jih prenašajo klopi. 
Zaradi tega obstaja v Sloveniji problem nekontrolirane izpostavljenosti ljudi zoonozam 
oz. v konkretnem primeru boleznim, ki jih prenašajo klopi. Znanih je nekaj podatkov, v 
kakšni meri so klopi okuženi, vendar študije niso bile vsakoletne in izvedene za 
področje celotne Slovenije (Lotrič-Furlan, 2001; Lešničar in Strle, 1992; Borko in Bole-
Hribovšek, 1999).  
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Za določitev območij potencialne nevarnosti okužb z boleznimi, prenosljivimi s klopi, bi 
bilo potrebno izdelati model habitata klopa, ki bi prestavljal osnovo za izdelavo karte 
tveganja prej omenjenih okužb. 
 
Diplomsko delo obravnava problematiko določevanja potencialne nevarnosti okužb z 
zoonozami, ki jih prenašajo klopi, katerim so izpostavljeni obiskovalci naravnih vrednot 
(npr. naravne znamenitosti, tematske učne poti, …). Načrtovalci učnih poti se med 
snovanjem le-teh ukvarjajo predvsem s problemi katere naravne vrednote vključiti v 
učno pot, na kakšen način najbolje predstaviti elemente narave, kako pritegniti in 
ohraniti pozornost obiskovalcev ipd. Pri načrtovanju poskušajo lokacijo in potek trase 
učne poti izogniti ranljivim območjem, kjer bi številčen obisk ogrožal naravo. Tu se 
postavlja vprašanje, kako je v procesu načrtovanja učnih poti upoštevana skrb za 
zdravstveno varstvo bodočih obiskovalcev. Za potrebe zaščite obiskovalcev pred 
zvermi, kačami in drugimi “nevidnimi”, majhnimi in prav tako nevarnimi živalmi npr.  
klopi, bi morali načrtovalci zajeti, upoštevati in s tega vidika preučiti širši prostor oz. 
krajino, kamor nameravajo umestiti učno pot in ne samo lokalnih značilnosti, na katere 
se učna pot običajno nanaša. Zato bi bilo potrebno v proces načrtovanja novih učnih 
poti in v proces preverjanja že obstoječih vgraditi metode ekološkega modeliranja, s 
pomočjo katerih bi za določeno področje ugotovili stopnjo tveganja okužb z boleznimi, 
ki jih npr. prenašajo klopi. Tako bi bilo z zdravstvenega vidika novo učno pot najvarneje 
zasnovati v krajini z najmanjšo stopnjo tveganja, medtem ko bi pri načrtovanju učne 
poti na področju z visokim tveganjem morali veliko pozornost nameniti profilaktičnim 
ukrepom za zaščito obiskovalcev oz. se odločiti, ali učno pot v takem okolju sploh 
postaviti. Problematika samega načrtovanja učnih poti na lokalnem nivoju je obdelana 
v diplomski nalogi ˝Model učne poti na primeru parka Rafut˝ (Arsenijević, 2006).  
 

1.2   Cilji 
Cilj diplomskega dela je izdelati metodologijo za oceno tveganja okužbe z boleznimi, ki 
jih prenašajo klopi vrste I. ricinus, na nivoju krajine in jo uporabiti na področju  
Zgornjega Posočja.        
 
Podrobnejši delovni cilji so: 

• ugotoviti, ali je odločitveni model prisotnosti/odsotnosti klopa I. ricinus, izdelan 
za italijansko provinco Trento, primeren za uporabo na področju Zgornjega 
Posočja; 

• prostorska implementacija izbranega odločitvenega modela na področje 
Zgornjega Posočja; 

• izdelava karte tveganja okužb z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, za Zgornje 
Posočje; 

• ugotoviti, katere naravne vrednote in katere že obstoječe učne poti na 
preučevanem področju sovpadajo z območjem ocenjenega največjega tveganja 
okužb; 

• na podlagi izdelane karte tveganja za Zgornje Posočje podati priporočila za 
načrtovalce in upravitelje učnih poti na tem področju. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 

2.1   Opis obravnavanega področja  
 

2.1.1   Lega in reliefne značilnosti 
 
Zgornje Posočje (z občinami Bovec, Kobarid in Tolmin) kot del Posočja v zahodni 
Sloveniji se razprostira nekje od Mosta na Soči navzgor do povirnih dolin na širšem 
območju Bovškega. Zgornje Posočje zajema skupno 942 km2 (Slika 1). 
 

Slika 1: Lega občin Bovec, Kobarid, Tolmin v Zgornjem Posočju, SZ Slovenija. 
 
K bovškemu delu Zg. Posočja, kot najbolj zahodnemu slovenskemu alpskemu 
visokogorskemu svetu, spadajo: dolina Soče nad Bovcem (Trenta, dolina Zadnjice, 
Vrsnik in Lepena), stranske doline (Koritnica z Bavšico, Možnica, Loška Koritnica), 
Bovška kotlina z dolinama Slatenik in Učja ter dolina Soče med Žago in Kobaridom. 
Nekoliko ločeno od drugih skupin se nad Bovškim dvigajo Kaninsko pogorje, Jerebica, 
skupina Bavškega Grintavca, Polovnik s Krasjim vrhom in greben Stola. Bovška kotlina 
je zapolnjena z ledeniškim gradivom in ledeniško-rečnim prodom, ki ustvarja prostrane, 
stopničasto razporejene terase. Kotlina je nastala zaradi rečne in ledeniške erozije ob 
sotočju dolin ter na stičišču prelomov. Globoko zarezani in vzporedno potekajoči dolini 
Soče in Koritnice nad Bovcem v smeri prečnih dinarskih prelomov sta skupaj s 
stranskimi dolinami ledeniško močno preoblikovani. Za zavojem pri Žagi se dolina Soče
obrne v dinarsko smer (JV-SZ) ter teče ob robu Krnskega pokrova in po idrijski 
prelomnici do Mosta na Soči. Povsod, kjer Soča prečka alpsko slemenitev (V-Z), se 
dolina močno zoži. Doline alpskega sveta večinoma sledijo prelomnim conam 
(Enciklopedija …, 1995).  
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Soška dolina med Kobaridom in Tolminom je skupaj s Staroselskim podoljem, 
Breginjskim kotom ter gorskim obrobjem del predalpskega sveta. K njeni 
izoblikovanosti sta močno prispevala tudi manj odporna geološka podlaga in ledeniško 
delovanje; na slednje kažejo čelne morene nekdanjega 65 km dolgega soškega 
ledenika pri Mostu na Soči, Tolminu in Breginju. Dno doline Soče sestavljajo po večini 
ledeniško-rečne prodne terase. Zahodno od doline so mejna predalpska hribovja Stol, 
Mija, Kolovrat in Matajur. Prehoden predalpski značaj ima deloma še ledeniško 
preoblikovano zahodno in južno podnožje tolminskega in bohinjskega dela Julijskih Alp 
na levem bregu Soče in desnem bregu Bače z visoko ležečimi naselji in planinami v 
krnskem pogorju, v dolinah Tolminke, Zadlaščice, Kneže, Koritnice in povirju manjših 
desnih pritokov Bače nad Podbrdom (Enciklopedija …, 1995). Dolina Bače ima značaj 
grape, ravnine skoraj ni, prav tako je dolina Idrijce do Trebuše s stranskimi, globoko 
vrezanimi grapami zelo ozka. Vanje se zajedajo kraške oblike v apniški Šentviški in 
Banjški planoti. Z Banjško planoto se zaključi dinarska slemenitev in preide v alpsko 
smer. 
 
Obravnavano področje se v alpskem svetu nahaja večinoma nad 1000 m. n. v., 67 % 
ozemlja leži nad 1500 m. n. v. Kar 2/3 obravnavanega področja v predalpskem svetu 
leži pod 750 m. n. v. (Slika 2). Značilnosti ekspozicije površja so razvidne s Slike 3. 
 

Slika 2: Karta višinskih pasov Zgornjega Posočja. Navedene vrednosti v oklepajih v 
legendi pomenijo število vključenih odsekov v vrednostne razrede.  
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Slika 3: Karta ekspozicije površja Zgornjega Posočja. Navedene vrednosti v oklepajih 
v legendi pomenijo število vključenih odsekov v vrednostne razrede. Števila (0, 1, 2, 5, 
7, 10, 15 in 20) zraven barvne lestvice pomenijo število točk, dodeljenih posameznim 
geografskim legam. 
 

2.1.2   Matična podlaga 
 
Kamnine (Slika 4), ki sestavljajo bližnjo in širšo okolico Soče, pripadajo srednjemu in 
zgornjemu triasu, juri, kredi, paleocenu in kvartarju. Zgornje Posočje sega v vse tri 
geotektonske enote Dinaridov, tj. Notranje in Zunanje Dinaride ter Južne Alpe. 
 
Najstarejše kamnine Južnih Alp iz srednjega triasa, anizijski dolomit, ladinijski vulkanski 
tuf in tuf najdemo na Vršiču in okolici. Iz zgornjetriasnega dolomita in apnenca je 
sestavljeno območje med izvirom Soče in Logom pa  tudi  Prisojnik in vrh Triglava. Med 
Možnico, Koritnico in Predelom se nahaja skladnati zgornjetriasni dolomit, iz 
skladnatega zgornjetriasnega dachsteinskega apnenca pa so večji deli Julijskih Alp 
(Mojstrovka, Mangart, Jalovec, Bavški Grintavec, Trenta, Rombon, Kanin, Bavšica, 
Bogatin, Lepena, Krn, Polovnik, Vogel). V obliki manjših krp so jurske plasti z 
rdečkastim in svetlim globokomorskim apnencem z roženci zastopane pod vrhom 
Mangarta, v Bavšici, na Plešivcu in Čistem vrhu, pri zaselku Na Skali, pri Bovcu in v 
dolini Triglavskih jezer. Kredni rdeči lapornati apnenec in fliš najdemo na Plešivcu, 
Mangartskem sedlu, Rdečem robu, Vrsniku in pri jezeru v Lužnici. Kadunjasto 
sinklinalo v Bovški kotlini prav tako sestavlja kredni fliš (Enciklopedija …, 1995;   
Zbornik…, 1978;  Melik, 1954). 
 
Notranje Dinaride, ki se začnejo nekje pri Trnovem, sestavljata v glavnem 
zgodnjekredni globokomorski ploščati apnenec z roženci in fliš. Do Kobarida je Soča
zaradi še vedno živega tektonskega dviganja vrezala sotesko, naprej do Tolmina pa si 
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je v omenjenih mehkejših kamninah utrla široko dolino. Dachsteinski apnenec gradi 
južna pobočja Stola in Muzca, severna pa globokomorski jurski apnenec in gomoljasti 
apnenec z roženci. Matajur sestoji iz dachsteinskega apnenca in plitvomorskega 
jurskega apnenca. Zgornjekredni fliš sega od Kobarida v Breginjski kot. Pomembni 
kamnini na območju med Bačo in grebenom Bohinjskih gora sta ploščati jurski apnenec 
z roženci, ki leži nad skladnatim bavškim dolomitom z roženci. Iz poznega glaciala so v 
strugi Soče med Bovcem in Srpenico debele plasti glinastega karbonatnega melja oz. 
jezerske krede, usedline zajezitvenega jezera. Iz obdobja kvartarja so v okolici Tolmina 
in Mosta na Soči prodni nanosi rek Soče, Idrijce in Bače trdo sprijeti v konglomerat 
(Enciklopedija …, 1995;   Zbornik…, 1978;  Melik, 1954). 
 
Pri Modreju si je Soča utrla pot skozi ploščate in nagubane zgornjekredne apnence oz. 
volčanske apnence, območje od Mosta na Soči naprej pa že spada k Zunanjim 
Dinaridom. Soča teče do Kanala po zgornjekrednem flišu, ki sestavlja tudi območje 
Volčanskih Rutov (Enciklopedija …, 1995;   Zbornik…, 1978;  Melik, 1954). V južnem 
delu tolminske občine, ki sega v Idrijsko hribovje, prevladujejo triasni predrti dolomiti, 
glinovci, meljevci z roženci, peščenjaki, manj je apnencev. Ti nekompaktni sedimenti 
so navadno v obliki vložkov v dolomitu. V Cerkljanskem hribovju, kamor spada tudi 
Šentviška planota, se pridružujejo kredni laporji in karbonski skrilavci (Gams, 1998). 
 

Slika 4: Karta geološke podlage Zgornjega Posočja. Navedene vrednosti v oklepajih v 
legendi pomenijo število vključenih odsekov v vrednostne razrede. 
 

2.1.3   Podnebje 
 
Na področju Zgornjega Posočja prevladujejo trije podnebni tipi. Razen visokogorskega 
sveta z gorskim podnebjem ima ostalo področje zmerno toplo vlažno podnebje, ki ga 
delimo na submediteransko in zmerno celinsko podnebje (Nacionalni program varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ur. l. RS, št. 44/02). 
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Za submediteransko podnebje, ki sega po dolini Soče navzgor približno do Tolmina in 
okolice je značilno, da so povprečne januarske temperature pozitivne in julijske višje od 
20 °C. (Slika 5). Submediteranski podnebni vplivi so opazni še visoko v povirnih 
dolinah, ki imajo višje povprečne in absolutne temperature kot savska stran Julijskih 
Alp. Razvodni grebeni Julijskih Alp so pomembna klimatska ločnica, kar dokazujejo 
burja in pogosta vremenska različnost na obeh straneh (Enciklopedija …, 1995). 
Največji delež od okoli 2300 mm padavin pade v jeseni, drugi višek je ob prehodu 
pomladi v poletje. Najmanj padavin je ob prehodu iz zime v pomlad in v osrednjih 
poletnih mesecih. 
a)                                                       b) 

Slika 5: a) Povprečna najvišja dnevna temperatura, povprečna temperatura in 
povprečna najnižja dnevna temperatura za referenčno obdobje 1961-1990, 
meteorološka postaja Tolmin.  b) Višina padavin (mm) za referenčno obdobje 1961-
1990, meteorološka postaja Tolmin. 
(Vir: http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/napovedi_in_podatki/tolmin.htm) 
 
Drugi tip podnebja, ki se uveljavlja zlasti v vzhodnem delu tolminske občine, je zmerno 
celinsko podnebje zahodne Slovenije, katerega glavna značilnost je, da so poprečne 
januarske temperature med 0 in -3 °C, najtoplejšega meseca pa med 15 in 20 °C, 
povprečne oktobrske temperature so višje od aprilskih, uveljavljen je submediteranski 
padavinski režim z letno količino padavin nad 2300 mm. 
 
Alpsko podnebje je značilno za alpska visokogorja in pripadajoče gorske doline. Alpski 
del prejme tako največ letnih padavin, do 3000 mm in več, ki pozimi padejo praviloma v 
obliki snega. Vzrok največje količine padavin v Sloveniji, zlasti na gorskih pregradah 
nad levim bregom Soče in na Kaninskem pogorju, je v privetrni legi in bližini morja.  
Temperature so čez vse leto nižje kot drugod. Povprečne januarske temperature so 
pod lediščem, julijske pa nad 18 °C. (Slika 6).  
 
a)                                                                  b) 

Slika 6: a) Povprečna najvišja dnevna temperatura, povprečna temperatura in 
povprečna najnižja dnevna temperatura za referenčno obdobje 1961-1990, 
meteorološka postaja Bovec. b)Višina padavin (mm) za referenčno obdobje 1961-
1990, meteorološka postaja Bovec.  
(Vir: http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/napovedi_in_podatki/bovec.htm) 
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2.1.4   Vegetacija 
 
Rastlinstvo zahodnega dela Julijskih Alp se spreminja z nadmorsko višino in je precej 
raznoliko. Veliko je obrečne zarasti vrbja ob Soči. Neobdelane površine so porasle z 
gozdom, kjer v nižinah prevladujejo listavci. Na hladnejših legah je mešan gozd. 
Obstajajo tudi lokacije manjših čistih sestojev črnega bora. V tem goratem svetu 
Zgornjega Posočja prevladuje alpski bukov gozd, nad njim pas alpskega ruševja, na 
ekstremnih legah pa gozd gabrovca in malega jesena. Na posebnih legah v Julijcih 
uspevajo nekatere endemične vrste (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 
1 Krajine alpske …, 1998; Zavod… ).  
 

Slika 7:  Karta gozdnih združb Zgornjega Posočja glede na pogoje rastišča. Navedene 
vrednosti v oklepajih v legendi pomenijo število vključenih odsekov v vrednostne 
razrede. 
 
Več kot polovica predalpskega sveta obravnavanega področja pokriva gozd. Na 
osojnih pobočjih prevladuje bukov gozd, sestoji bukve, belega gabra ter velikega 
jesena pa so prisotni na prisojnih pobočjih. V zahodnem in osrednjem delu tolminske 
občine prevladuje mešan gozd, primes iglavcev je sorazmerno skromna. V Baški grapi, 
zlasti ob vznožju Bohinjskih gora in po strmih pobočjih doline Idrijce uspevajo bukovi 
gozdovi. Baška grapa je znana kot nahajališče nekaterih endemičnih rastlinskih vrst 
(Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 2 Krajine predalpske …, 1998). 
 
Gozdne združbe, glede na pogoje rastišča, so razvidne s Slike 7. 
 
V Zgornjem Posočju se je predvsem zaradi zaraščanja pašnih površin delež gozda v 
zadnjih sto letih povečal za približno 30 %. Podatek, da je gozdnatost Zgornjega 
Posočja pod zgornjo gozdno mejo več kot 60-odstotna pove, da postaja krajina vse bolj 
gozdnata (Enciklopedija …, 1995).  
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Slika 8: Karta razvojnih faz Zgornjega Posočja. Navedene vrednosti v oklepajih v 
legendi pomenijo število vključenih odsekov v vrednostne razrede. 
 
Razvojne faze gozdov obravnavanega področja so prikazane na Sliki 8, stanje sklepa 
krošenj v gozdovih pa na Sliki 9. 
 

Slika 9: Karta sklepa krošenj Zgornjega Posočja. Navedene vrednosti v oklepajih v 
legendi pomenijo število vključenih odsekov v vrednostne razrede. 
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2.1.5   Tla 
 
Kvaliteta in debelina prsti je v Sloveniji v glavnem odvisna od matične podlage, reliefne 
razgibanosti in podnebnih razmer. Pobočja so v višjih legah obravnavanega področja 
zelo skalovita, zato so se tu razvila predvsem plitva tla tipa redzine, s prevladujočim 
humoznim horizontom. Na terasah in vršajnih nanosih so se zaradi prevlade 
karbonatnih kamnin razvila rjava, pokarbonatna tla različnih debelin. Pojavlja se tudi 
distrična rjava tla na nekarbonatnem flišu. 
 

2.1.6   Vodovje 
 
V severovzhodnem in osrednjem delu Zgornjega Posočja ima osrednjo vlogo Soča, v 
severozahodnem pa Koritnica. Reka Soča s pritoki imajo izrazit hudourniški značaj z 
velikih in hitrim nihanjem vodostaja ter najvišjim odtočnim količnikom - 73% (razmerje 
med količino padavin in odteklo vodo) (Gams, 1998; Načrt…, 2005). Poteze snežno-
dežnega režima reke Soče se poznajo po toku navzdol do sotočja z Idrijco. Pri dinamiki 
razporeditve vodotoka sta značilna dva maksimuma in dva minimuma (Načrt…, 2005). 
Povprečna najvišja voda nastopi maja, druga, nekoliko nižja pa novembra. Minimum 
nastopi od decembra do marca, drugi minimum avgusta pa je znatno nad zimskim. 
Hidrografsko mrežo sestavljajo Soča, Bača in Idrijca ter številni stalni in občasni potoki, 
ki se vanje izlivajo (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 1 Krajine alpske 
…, 1998). Od vseh pomembnejših pritokov Soče je po vodnih količinah 
najpomembnejša Idrijca z dežno-snežnim mediteranskim režimom, kjer se običajno 
jesenski dežni maksimum združi z marčno-aprilskim oziroma se mu povsem približa ali 
ga celo malenkostno preseže (Načrt…, 2005). 
 

2.2   Opis klopa I. ricinus L. 
 
Klopi so krvosesi pajkovci. Življenjski ciklus I. ricinusa traja tri leta. Ta ektoparazit 
zajeda na številnih različnih vretenčarjih, vsaka razvojna faza zajeda na drugem 
gostitelju. I. ricinus je pogost po celi Evropi, kjer prenaša patogene bakterije, viruse in 
praživali z živali na človeka in obratno. 
 

2.2.1   Taksonomija 
 
Klopi so razvrščeni v razred pajkovcev (Arachnida), v skupino, ki vsebuje med drugim 
tudi pajke in škorpijone. Klopi so grupirani skupaj s pršicami v podrazred Acari. So tudi 
predstavniki posebnega podreda Ixodida znotraj reda Parasitiformes. Podred Ixodida 
zajema tri družine, Ixodidae (trdi ali ščitasti klopi), Argasidae (mehki ali usnjati klopi)  in 
Nuttalliellidae. Ixodidae so največja skupina, saj obsega približno 650 vrst. Ta družina 
se naprej deli na Prostriata in Metastriata. Prostriata vsebuje en sam rod Ixodes. 
 
Vrsto Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) lahko zasledimo poimenovano tudi navaden klop 
ali gozdni klop. 
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2.2.2   Morfologija 
 
Za osebke iz družine Ixodidae, ščitasti klopi, je v morfološkem pogledu značilno, da 
imajo na dorzalni površini telesa hitinsko ploščico ali ščit (scutum). Pri samcih pokriva 
celo dorzalno površino telesa, pri samicah, ličinkah in nimfah pa je ščit (conscutum)
omejen na manjšo površino. Mehki del telesa (alloscutum) pri samicah se po sesanju 
lahko razširi na 200-kratno velikost. Pri spolno zrelih klopih je razvit po en par spiraklov 
in stigmalnih odprtin. Pri nekaterih vrstah klopov so izoblikovane tudi oči (Brglez, 1991). 
Ustni organi, parna palpusa, parni heliceri in neparni hiposom so razviti na kapitulumu, 
ki je nasajen na telo. Samice imajo na dorzalni strani kapituluma luknjasto površino. 
Spodnji rob telesa je pri nekaterih vrstah režnjast, govorimo o festunih. Spolne odprtine 
so oblikovane skoraj na sredini ventralne površine telesa, anus leži ob spodnjem robu. 
Nekatere vrste imajo na ventralni strani značilne ploščice iz trdega hitina. Hitin je temno 
rjave, kostanjevo rjave ali rumene barve. Trdi hitin sestavlja tudi organe na gnathosomi, 
členke na okončinah in rob anusa. Pred ali za anusom imajo nekatere vrste oblikovano 
posebno brazdo. Koksa pri klopih ni gibljiva in je vraščena v telo, okončine imajo 
členovite. Tarzus se nadaljuje v komaj zaznavni pretarzus, ki je opremljen z blazinicami 
ali kavlji (Slika 10). 
 
Pri vrstah klopov iz rodu Ixodes je analna brazda oblikovana pred anusom. Zajedalci 
imajo dolga palpusa, oči in festuni niso razviti. Na ventralni površini telesa so 
oblikovane progenitalne ploščice, analna in mediana ploščica ter dve adanalni ploščici. 
Stigmalni plošči sta pri samcu ovalni, pri samici pa okrogli (Brglez, 1991). 
 

a)                                                            b) 

 
Slika 10: a) Samica klopa iz družine Ixodidae, dorzalna površina z označenimi 
telesnimi deli. b) Klop iz družine Ixodidae, ventralna površina telesa z označenimi 
telesnimi deli. (Vir: Brglez, 1991: 119) 
 
V Sloveniji je najpogostejša vrsta klopov I. ricinus, ki se morfološko in biološko razlikuje 
od približno 200 drugih klopov iz rodu Ixodes (Zore in sod., 2006). Samica I. ricinus je 
rdečerjave barve, ima štiri pare nog in je do 5 mm dolga. Napita  je svetlo siva, fižolaste 
oblike in do 1 cm dolga (Slika 12a). Samci so temno rjavi do črni in lačni dolgi približno 
3 do 4 mm. Nimfe so podobne odraslim, imajo štiri pare nog in so manjše od 2 mm, 
medtem ko so larve manjše od 1 mm, rumenkaste  in imajo tri pare nog (Slika 11) 
(Borko, 1999).  
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Slika 11: Razvojni stadiji I. ricinusa po vrsti: larva, nimfa, odrasel samec, odrasla 
samica. (Vir: dfp.univ.trieste.it/spirolab/zecche.htm) 
 

2.2.3   Reproduktivni cikel 
 
Samice odlagajo jajčeca v skupkih po nekaj tisoč v razpoke na zemlji, v špranje dreves 
in na rastline. Nadaljnji razvoj je odvisen od številnih podnebnih dejavnikov, predvsem 
od temperature. Larve, ki se razvijejo iz jajčec, se v skupinah zadržujejo na rastlinah in 
čakajo na mimoidočega priložnostnega gostitelja. Ko se larve na gostitelju nasesajo 
krvi, se levijo in preobrazijo v nimfe. Nimfe se prav tako po sesanju levijo in 
preoblikujejo v spolno zrele samice in samce. Levijo se torej dvakrat. Nasesane samice 
se spustijo z gostitelja, samci pa lahko na njem ostanejo tudi po več mesecev. Samec 
in samica kopulirata praviloma na gostitelju; če ni dovolj samcev, se samice na 
gostitelju zadržujejo daljše obdobje (Slika 12b).  
 

a)                                                            b) 

 

Slika 12: a) Napita samica na psu. b) Kopulacija samca in samice.  
(Vir Slike 12b: http://www.tbeinfo.com/tbe.aspx?target=52001&l=2) 
 
Glede na potrebo po številu gostiteljev klope razdelimo v tri skupine: enogostiteljski, 
dvogostiteljski in trigostiteljski klopi. I. ricinus je trigostiteljski klop, njegov življenjski 
ciklus traja tri leta (Slika 13). Od spolne zrelosti do polaganja jajčec je potrebno 7 do 22 
dni. Jajčeca leže samica okrog 30 dni, nato pogine. Larve se razvijejo v 2 do 36 tednih 
in sesajo 2 do 5 dni. Do levitve se razvijajo 8 do 28 tednov. Samica sesa 5 do 14 dni. 
Larve lahko stradajo 13 do 19 mesecev, nimfe do 24 mesecev, odrasli klopi pa od 21 
do 27 mesecev. V poskusu so dokazali, da odrasli osebki preživijo brez hrane 31 
mesecev (Brglez, 1991). Klop se torej hrani le nekaj dni vsako leto. Kot larva prvo leto, 
drugo leto kot nimfa in tretja kot odrasel klop (Mawby in Lovett, 1998). Vsaka razvojna 
faza ima drugega gostitelja. Prehranjujejo se s krvjo in mezgo. Samice se parijo in 
hranijo samo enkrat, samci pa večkrat. 
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Biološko so aktivni med letom z dvema viškoma in sicer med aprilom in junijem ter 
avgustom in septembrom. Aktivnost klopa je odvisna od zunanje temperature. Kadar je 
temperatura nižja od 5 do 7 °C, klopi mirujejo. V toplih dneh so klopi najbolj aktivni med 
8. in 11. uro ter med 17. in 20. uro. Med opoldansko vročino so manj aktivni, v oblačnih 
dneh je aktivnost cel dan enaka. Ko dežuje aktivnost naglo pade ali preneha (Lešničar 
in Strle, 1992). 
 
Značilnost gozdnega klopa je, da zajeda na velikem številu različnih vretenčarjev. 
Ličinke in nimfe praviloma sesajo na pticah,  plazilcih in malih sesalcih. Odrasli klopi si 
izberejo velike sesalce kot so srnjad in vse vrste domačih živali, npr. prašiči, govedo in 
psi. Napada tudi človeka (Zore in sod., 2006). 

Slika 13: Življenjski cikel I. ricinusa.  
(Vir: http://med.over.net/za_bolnike/bolezni_clanki/klopni_meningo.htm) 
 

2.2.4   Življenjski prostor 
 
Klopi so razširjeni v mešanih, senčnih gozdovih z različnimi drevesnimi vrstami, 
grmičevjem, gosto podrastjo, debelim slojem listja in visoko travo. Pogosti so ob 
živalskih in človeških stezah, ob robu gozdnih poti, na robovih jas in na zaraščenih, 
slabo kultiviranih površinah. Na takih krajih je najbolj verjetno srečanje z gostitelji, 
pticami in sesalci, ki tu najdejo zavetje in hrano. Klopi se lahko pojavljajo v manjših 
iglastih in brezovih gozdovih. Manj se zadržujejo v iglastih gozdovih jelke, bora ali 
cedre brez travnate podrasti. Tukaj zemljo običajno pokrivata le mah in suhljad, živalski 
svet je reven, zato za klope ni primernih pogojev. Nekateri avtorji (Rizzoli in sod., 2002) 
navajajo, da se pojavljanje klopov drastično zmanjša nad nadmorsko višino 1100 m. 
 
Znana je tudi horizontalna in vertikalna razporeditev klopov na vegetaciji. Vertikalna 
razporeditev je odvisna od razvojne faze klopa: larve se zadržujejo v sloju listja in zelo 
blizu tal, nimfe na nižji vegetaciji oz. do višine 10 cm, odrasli klopi pa višje do višine 50 
cm ali več. Horizontalna razporeditev je odvisna od mesta, kjer je klop odpadel z 
gostitelja, vendar premiki odraslih klopov niso večji od 1 m. Švicarske študije so 
pokazale, da  nimfe in odrasli klopi niso ne pravilno niti naključno razporejeni ampak 
nakopičeni (Slika 14). Larve se skupinsko zadržujejo v bližini izvalitve premera 30 do 
50 cm (Humair in Gern, 2000). 
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Slika 14: Dve odrasli samici in samec na vegetaciji čakajoč na mimoidočega gostitelja. 
(Vir: www.goetgheluck.com/.../report-fr/_027059.html) 
 
Zelo so odvisni od relativne vlažnosti zraka in težko preživijo, če je ta nižja od 65 % 
(Borko, 1999). Idealna je stalna relativna vlažnost okoli 80 %. Gozdni klop prenese 
temperaturo med 10 °C in 35 °C (Zore in sod., 2006). Najraje se zadržuje na senčnih in 
vlažnih krajih, z mejno temperaturo 10 °C, izogiba pa se neposrednih sončnih žarkov in 
suhega zraka. Ključ preživetja klopov v zanje neugodnih klimatskih razmerah je v 
kutikuli, ki je prekrita s plastjo voska, odpornega proti vodi. Izgube vode so tako 
omejene na transpiracijo iz mikroskopskih por med kutikularnimi stiki, v času aktivnega 
dihanja, ko so spirakli odprti, in med hranjenjem s sekrecijo sline (Borko, 1999). 
 
Nabiranje klopov leta 1996 in 1997 je pokazalo, da število klopov narašča premo 
sorazmerno z zanemarjenostjo travnih površin. Degradacija in propadanje kulturne 
krajine bistveno prispeva k večanju populacije klopov v Sloveniji, s tem pa se povečuje 
ogroženost ljudi in domačih živali z zoonozami (Borko in Bole, 1999).   
 

2.2.4   Areal razširjenosti 
 
Klop I. ricinus je pogost po celi Evropi, od Irske do Urala, od južne Švedske do Grčije in 
severne Španije (Slika 15). 
 

Slika 15: Areal razširjenosti klopa I. ricinus.  
(Vir: www.ulssfeltre.veneto.it/Piani/Zecche/index.html) 
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2.2.5   Okužbe z virusi in bakterijami 
 
Klopi poleg borelij, ki povzročajo lymsko boreliozo, prenašajo še številne druge 
povzročitelje infekcijskih obolenj, kot so povzročitelji mrzlice skalnega gorovja, 
severnoazijskega klopnega tifusa, queenslandskega klopnega tifusa, orientalske 
mrzlice, monocitne erlihioze, povratne mrzlice, ruskega spomladansko-poletnega 
encefalitisa, krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, mrzlice Q, granulocitne erlihioze, 
tularemije, babezioze in klopnega meningoencefalitisa. Od teh je zadnjih šest prisotnih 
v Sloveniji (Strle, 1991). 
 
Klopi prenašalci v vseh treh razvojnih stopnjah se z virusi in bakterijami okužijo s 
sesanjem na različnih gostiteljih oz. rezervoarjih, lahko pa tudi pri skupnem hranjenju z 
drugimi okuženimi klopi na istem gostitelju (angl. co-feeding). Okuženi ostanejo vse 
življenje (Labuda in sod., 1997;  Randolph in sod., 2002).  
 
Pri sesanju na okuženem gostitelju se klop lahko okuži z B. burgdorferi sensu lato. 
Spiroheta pride tako v lumen črevesja in tam miruje dlje časa, ob naslednjem hranjenju 
se začne razmnoževati in preide iz črevesja v žleze slinavke. Sesanje klopa spremlja 
izločanje žlez slinavk, borelije tako potujejo s slino v gostitelja in ga okužijo. Daljši čas 
kot klop sesa, večja je verjetnost prenosa borelij z gostitelja in obratno (Borko, 1999; 
Zore in sod., 2006; Borko, 1997; Derdakova in Lenčakova, 2005).  
 
Virus klopnega meningoencefalitisa se nahaja v velikih koncentracijah v izločku žlez 
slinavk klopa (Lešničar in Strle, 1992).  
 
V skoraj vseh primerih okužbe klopa z bakterijami se prvi korak razvoja prične v 
črevesju in nadaljuje v slinskih žlezah, lahko pa so prizadete tudi klopove krvne celice 
in mišičnina črevesne stene, centralni gangliji in vezno tkivo. Čeprav lahko posamična 
okužena tkiva klopa kažejo hipertrofične spremembe, tudi zelo močne okužbe klopu ne 
škodujejo zaznavno. Ta ugotovitev je v ostrem nasprotju z resnimi bolezenskimi 
znamenji, ki jih bakterije povzročajo v vretenčarjih, in daje slutiti starejšo filogenetsko 
prilagoditev med mikroorganizmi in členonožci kot med mikroorganizmi in vretenčarji 
(Borko, 1997). 
 
Dvo- in trigostiteljski klopi prenašajo bolezenske klice tudi medstadialno. Okužbo, ki jo 
pridobijo v stadiju larve ali nimfe, obdržijo med levitvijo in prenesejo na gostitelja. Pri 
transovarialnem prenosu prehajajo bolezenske klice z odraslega klopa na larve z 
okuženimi jajčeci. Pri klopu I. persulcatus je dokazan tudi spolni prenos B. burgdorferi 
in okužba klopa z medspolnim kanibalizmom (Borko, 1997). V naravi je mnogo bolj 
pomembnejši in pogost medstadialen prenos (Brglez, 1991; Humair in Gern, 2000). 
 
Postavlja se vprašanje, ali lahko klop nosi in prenese istočasno več povzročiteljev 
bolezni na človeka. Pri človeku je opisana dvojna okužba z virusom klopnega 
meningoencefalitisa in B. burgdorferi. V raziskavi, opravljeni v Sloveniji, ki je obsegala 
272 bolnikov s klopnim meningoencefalitisom, je bilo 40,5 % bolnikov z dvojno okužbo 
(Borko, 1999). 
 
V sledečem poglavju so podrobneje opisane bolezni, ki jih prenaša klop I. ricinus. 
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2.3   Zoonoze 
 
Slovenija je že več kot 50 let znano endemično območje za klopni meningoencefalitis, 
od leta 1986 pa tudi za lymsko boreliozo. Pogostost pojavljanja obeh bolezni je med 
najvišjimi v Evropi. Pred kratkih so dokazali, da so pri nas možne tudi okužbe s 
humano granulocitno erlihijo (Lotrič-Furlan, 2001). Lymska borelioza se pri nas pojavlja 
po celi državi. Okužene klope z borelijami najdemo povsod in niso omejeni na 
posamezna naravna žarišča, kot to velja za klope, okužene z virusom klopnega 
meningoencefalitisa. 
 
Bolezni, ki izhajajo iz naravnih žarišč, so posebna skupina infekcijskih bolezni, in jih je 
na stotine. Povzročajo jih virusi, bakterije in paraziti. Mikroorganizem, ki bolezen 
povzroča, se z ene živali na drugo prenaša na omenjenem območju. Taka območja se 
imenujejo naravna žarišča okužbe, bolezni pa transmisivne. Povzročitelje teh bolezni 
prenašajo žuželke (klopi, komarji, muhe) in prehajajo od prenašalcev k živalim 
(naravnim rezervoarjem) in spet nazaj. Ta naravni proces je omogočen na območjih, 
kjer obstaja zelo tesno sožitje živali gostiteljev, rastlin in fizikalnega okolja, v katerem 
kroži povzročitelj bolezni. Človek lahko pride v naravno žarišče bolezni, se tako vključi
v obtok bolezenskega povzročitelja in se okuži (Lešničar in Strle, 1992). Bolezni, ki jih 
povzročajo živali in se z živali prenesejo na človeka in nasprotno, imenujemo zoonoze 
(Leksikon…, 1987). 
 

2.3.1   Lymska borelioza 
 
Lymska borelioza (angl. Lyme disease) je dobila ime po okrožju Lyme v Conneeticuttu 
v ZDA, kjer so jo prepoznali pred dobrimi 30 leti, in po bakteriji, ki jo povzroča (Strle, 
2001). 
 
Lymska borelioza, poimenovana tudi lyme borelioza, borelioza lyme, lajmska borelioza,  
je najbolj pogosta bolezen, ki jo na severni zemeljski polobli med 10° in 65° severne 
širine prenašajo klopi. Slovenija je ena izmed redkih držav Evropske unije, kjer je 
prijava bolnika z lymsko boreliozo v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih obvezna 
že od leta 1986 (Uradni list RS, št. 33/06; Zakon o nalezljivih boleznih; Sočan, 2006; 
Borko, 1999). 

Povzročitelji te zoonoze so izredno gibljive spiralne bakterije - borelije, ki jih s skupnim 
imenom označujemo kot Borrelia burgdorferi sensu lato. Na podlagi raziskav, 
predvsem analiz borelijskega genoma, so ugotovili, da povzročajo lymsko boreliozo 
vsaj tri borelijske vrste: B. afzelii, B. garinii in B. burgdorferi sensu stricto, opisani so 
tudi posamezni primeri okužb z nekaterimi drugimi vrstami borelij (Ružić-Sabljić, 2006). 
 
Človek se v Sloveniji z borelijo okuži z vbodom okuženega klopa, redko s pikom 
komarja. Borelijskih okužb pri ljudeh je nedvomno manj kot bi pričakovali glede na 
število vbodov in delež okuženosti klopov, kar pomeni, da vsak vbod okuženega klopa 
še ne pomeni okužbe gostitelja. Do prenosa borelije iz okuženega klopa pride šele 
potem, ko je klop prisesan vsaj 24 ur oz. 48 ur. Za prenos borelij na ljudi so veliko bolj 
nevarnejše nimfe kot odrasli klopi, ki so v povprečju okuženi v večjemu deležu kot 
mlajše razvojne oblike. Nimfe so manjše od odraslega klopa, kar povečuje možnost, da 
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kmalu po vbodu prej odkrijemo odrasle klope (Strle, 2006; Derdakova in Lenčakova, 
2005). 
 
Okužbe pri ljudeh so pogosto brezsimptomne, bolezenski znaki so deloma odvisni od 
vrste povzročitelja. Lymska borelioza prizadene številne organske sisteme in ima zelo 
različen potek. Delimo jo na zgodnje in pozno obdobje, zgodnje pa še naprej na 
lokalizirano in diseminirano. Začne se z značilno nebolečo rdečino na mestu vboda 
klopa, ki se počasi razširi po koži, nato začne osrednji del bledeti in razvije se obročast 
izpuščaj, ki se postopno veča. Po tem znamenju je bolezen najlažje in najzanesljiveje 
prepoznavna. V drugem in tretjem obdobju nezdravljene bolezni (lahko tudi več
mesecev, let po okužbi) se pokažejo znaki prizadetosti številnih organov ali organskih 
sistemov. 
 
V Sloveniji je bilo v zadnjih 10 letih prijavljenih od 2300 do nekaj več kot 4000 primerov 
te bolezni (incidenca od 115 do 206/100 000 prebivalcev) (Sočan, 2006; CNB 
novice…, 2006). Po podatkih Eurosurveillance-a spada Slovenija v sam vrh evropskih 
držav po številu zbolelih za lymsko boreliozo (Slika 16) (Sočan, 2006; Smith in 
Takkinen, 2006). 
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Slika 16: Incidenca bolezni lymske borelioze v nekaterih evropskih državah za leta 
2003, 2004 in 2005. 
 
V splošnem je prijavljenih več bolnic kot bolnikov z lymsko boreliozo (Slika 17) (Sočan, 
2006; CNB novice… , 2006). 
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Slika 17: Delež obolelih moških in žensk za lymsko boreliozo za 15-letno obdobje 
(1990-2005). 
 
Stopnja obolevnosti za lymsko boreliozo je bila avgusta 2006 najvišja prav v goriški 
statistični regiji. Število prijavljenih primerov je od 5- do 10-krat nižje od dejanskega 
števila primerov, ker je incidenčna stopnja odvisna od števila bolnikov v populaciji in 
pripravljenosti zdravnikov, da bolezen prijavijo. Z biološkega stališča je število bolnikov 
tem večje, čim več je okuženih živali – naravnih rezervoarjev borelij in čim večja je 
gostota okuženih klopov na določenem območju (Sočan, 2006; CNB novice…, 2006). 
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Poleg ljudi lahko zbolijo tudi nekatere domače živali, kot so psi, mačke, konji in govedo, 
medtem ko divje živali ne zbolijo, so le rezervoar bolezni. Ugotovili so, da je na 
območju, kjer je okuženost klopov večja, tudi več okuženih domačih živali (Borko in 
Bole, 1999). 
 
Cepiva zaenkrat še ni na voljo, zato je za preprečevanje bolezni najučinkovitejša 
zaščita pred vbodom klopa s primernimi oblačili in repelenti, s pregledovanjem kože in 
takojšnjim odstranjevanjem klopov. 
 

2.3.2   Klopni meningoencefalitis 
 
Žariščna območja klopnega meningoencefalitisa (angl. tick-borne encephalitis) se v 
Evropi razprostirajo v alpskem, predalpskem in dinarskem svetu. Endemična področja 
bolezni v Sloveniji so omejena v glavnem na centralni predel, Gorenjsko, Štajersko in 
Koroško. Okuženih območij ne moremo točno začrtati, saj je v zadnjem času opaziti 
okužbe tudi na območjih, ki v preteklosti niso veljala kot posebno okužena (CNB 
novice…, 2006; Lešničar in Strle, 1992). 
 
Virus klopnega meningoencefalitisa prištevamo v takson Flavivirusov, ki spada v 
skupino Arbovirusov. V normalnem fizikalno-kemičnem okolju je razmeroma dobro 
odporen.   
 
Klopni meningoencefalitis je virusno obolenje možganske ovojnice in osrednjega 
živčevja. Okužba človeka v Sloveniji je možna z vbodom okuženega klopa in z 
uživanjem mlečnih izdelkov okuženih molznih koz. Na mestu ugriza klopa ni opaziti 
bolezenskih znamenj. Bolezen se praviloma razvija v dveh fazah. Usoda virusa v 
človekovem organizmu je odvisna od človekove odpornosti, zato pri veliki večini ljudi 
poteka bolezen v obliki prikrite infekcije in brez bolezenskih znakov. Upravičenost tega 
sklepa potrjuje velika prekuženost prebivalstva naših endemičnih območij, ki je 
predvsem posledica prikrite infekcije. Pri ljudeh, ki so preboleli to bolezen, se razvije 
trajna imunost. V naravnih žariščih tako redkeje zbolijo prvotni prebivalci, pri njih je tudi 
težja oblika bolezni ali smrt redka. Bolezen lahko pusti trajne posledice, kot so 
glavobol, zmanjšana sposobnost koncentracije, pareze, ohromelost itd. Klopni 
meningoencefalitis je redko smrtna bolezen (Lešničar in Strle, 1992). Najboljša zaščita 
pred boleznijo je cepljenje. 
 
Virus klopnega meningoencefalitisa pri naravno okuženih živalih ne povzroča
meningoencefalitisa. Tej bolezni so podvržene le koze, zato je uporaba neprekuhanega 
kozjega mleka v prehrani lahko nevarna. V termično neobdelanem mleku lahko virus 
preživi več mesecev (Lešničar in Strle, 1992). 
 
Povprečna letna incidenca bolezni v Sloveniji v zadnjih petih letih znaša 13,08/100 000 
prebivalcev, kar nas po podatkih Eurosurveillance-a med trinajstimi evropskimi 
državami uvršča na tretje mesto (Sliki 18 in 19) ( CNB novice…, 2006;  Strauss in sod., 
2004).  
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Slika 18: Incidenca klopnega meningoencefalitisa za leto 2003 v nekaterih evropskih 
državah. 
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Slika 19: Prijavljeni primeri klopnega meningoencefalitisa za obdobje 1993-2005 v 
Sloveniji. 
 

2.3.3   Humana granulocitna erlihioza 
 
Erlihioze kot zoonoze so opisane na vseh celinah razen Avstralije. Leta 1986 so v ZDA 
pri ljudeh prvič odkrili dve prej neznani vrsti erlihioze, ki pomenita resno nevarnost 
javnemu zdravstvu. Prva je humana monocitna erlihioza in druga humana granulocitna 
erlihioza. Prvi dokazan primer akutne okužbe s humano granulocitno erlihiozo (angl. 
human granulocytic ehrlichiosis) v Evropi so ugotovili v Sloveniji leta 1996, do sedaj je 
bilo največ okuženih ljudi dokazanih prav v Sloveniji (Lotrič-Furlan, 2001). 
 
Granulocitne erlihije so obligatni znotrajcelični polimorfni kokobacili - bakterije, ki 
okužijo bele krvne celice gostitelja, granulocite (Lotrič-Furlan, 2001). 
 
Prav tako kot za lymsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom tudi za humano 
granulocitno erlihiozo velja, da je glavni prenašalec klop I. ricinus. Človek se torej okuži 
z vbodom klopa. Za uspešen prenos erlihij mora biti klop prisesan vsaj 36 ur. Drugi 
načini prenosa niso dokazani, znan pa je primer okužbe treh mesarjev, ki so se 
najverjetneje okužili s krvjo pri razkosavanju srn (Lotrič-Furlan, 2001). Nekaj ljudi na 
leto v Sloveniji tudi zboli.  
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2.3.4   Naravni rezervoar  
 
Rezervoar je izvor patogenih mikroorganizmov v naravi. Je vrsta gostitelja, ki je 
dovzetna za okužbo in ohranja mikroorganizem v okolju tako, da ga je sposobna 
vzdrževati in je vir okužbe za druge vretenčarje ali za prenašalce. 
 
Rezervoar B. burgdorferi sensu lato so številne divje živali (mali sesalci, ptice) in 
domače živali. Med malimi sesalci so v Sloveniji najpomembnejše voluharice in 
različne vrste miši (Slika 20). Najpogosteje sta okuženi gozdna voluharica in 
rumenogrla miš. Rezervoar so lahko tudi srednje veliki sesalci, npr. podgane in 
veverice. Med ptiči so to kosi in njihovi sorodniki: taščice, črnoglavke in galebi. Ptiči so
pomembni za geografsko širjenje bakterij. Veliki sesalci, srnjad in jelenjad, so 
pomembni le za okužbo klopov, ki se hranijo hkrati v neposredni bližini okuženih 
klopov. Klop se verjetno ne more okužiti s krvjo velikega sesalca, saj iz krvi teh živali 
niso izolirali bakterij. Včasih so prištevali h gostiteljem tudi plazilce, na katerih je 
mogoče najti klope. Raziskovalci so ugotovili, da vsebuje kri plazilcev snovi, ki borelije 
uničijo in klop se tako med sesanjem očisti borelij. Borelije so izolirali tudi iz ježev in 
polhov (Zore in sod., 2006). Borelijske okužbe za takega gostitelja niso usodne. Živali 
se sicer odzovejo na okužbo z izdelovanjem protiteles, vendar ta niso sposobna 
odstraniti borelij iz telesa. Med sesanjem krvi v času spirohetemije gostitelja se lahko 
okužijo številni členonožci, vendar je kompetenten prenašalec le tisti, ki borelije ohrani 
in uspešno prenese na novega gostitelja. V naravi so to klopi iz rodu Ixodes (Ružić-
Sabljić, 2006). Številčnost rezervoarja na določenem področju vpliva na številčnost 
klopov, s tem pa se povečuje tudi pogostost lymske borelioze. 

življenjski cikel I. ricinus 
prenos B. burgdorferi med živalmi in klopi  

1 transovarialen prenos 
2 medstadialen prenos 
3 levitev 
4 vloga srnjadi, jelenjadi 
5 ljudje in domače živali kot naključni gostitelji  
 

Slika 20: Življenjski cikel I. ricinusa prikazuje glavne gostitelje in poti prenosa B. 
burgdorferi.  (Vir: Mawby in Lovett, 1998: 720) 
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V naravi so rezervoar za virus klopnega meningoencefalitisa predvsem klopi I. ricinus.
V njih se virus razmnožuje in ohrani dokler je klop živ. Življenjsko dobo virusa so 
ugotovili tudi pri nekaterih glodalcih in pticah. Virus v krvi toplokrvnih živali kroži le 10 
do 12 dni, zato so le začasen vir za okužbo klopov. Voluharica in rumenogrla miš sta 
poglavitni gostiteljici, ker sta pogosti v naravnih žariščih Centralne Evrope in pogosto 
inficirani s klopi I. ricinus, kar omogoča prenos virusa pri sočasnem hranjenju okuženih 
klopov na neokužene kljub temu, da gostiteljica nima očitne viremije (Labuda in sod., 
1997). Kroženje virusa v naravi je zapleteno in odvisno od mnogih dejavnikov in 
različnih živali v naravnem žarišču (Slika 21). Velik pomen za razširjanje virusa imajo 
tudi ptice. 

 

Slika 21: Shema cirkulacije virusa v naravi in način človekove okužbe z virusom 
klopnega meningoencefalitisa. (Vir: Lešničar in Strle, 1992: 32) 
 
Katera živalska vrsta je najpomembnejši gostitelj humane granulocitne erlihioze v
naravi ostaja še nerešeno vprašanje. V Sloveniji je Petrovec s sod. (1997) prvič
dokazal, da je srnjad in jelenjad v 70 % okužena z granulocitno vsto erlihij. V Evropi so 
dokazali erlihije pri voluharicah in lisicah. 
 

2.3.5   Stopnje okuženosti klopov v Sloveniji in drugod 
 
Izsledki raziskav, opravljenih po Sloveniji, kažejo različne rezultate okuženosti I. 
ricinusa (Slika 22) (Borko in Bole-Hribovšek, 1999).   
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Slika 22: Delež okuženih klopov z B. burgdorferi, nabranih po Sloveniji. 
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V raziskavi o prekuženosti klopov s humano granulocitno erlihiozo v Sloveniji je dr. 
Petrovec s sod. od 906 pregledanih klopov ugotovil okužbo pri 9,2 % odraslih klopov in 
pri 7,2 % nimf (Lotrič-Furlan, 2001). Število klopov, okuženih s klopnim 
meningoencefalitisom, je v razponu od 0,5 do 10 %, v naravnih žariščih pa tudi od 40 
do 70 % (Lešničar in Strle, 1992). 
 
Ravno tako so drugod po svetu zasledili različne podatke okuženosti I. ricinusa (Slika 
23). 
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Slika 23: Najvišji zabeleženi deleži okuženih klopov z B. burgdorferi po svetu. 

Predstavljeni podatki okuženosti I. ricinusa, za Slovenijo in svet, niso reprezentativni, 
saj so bila vzorčenja izvedena v različnih časovnih obdobjih in ne na enak način. 
Podatki so informativni in jih ne moremo uporabiti za oceno in napovedovanje 
okuženosti klopov na omenjenih območjih. 
 
Po pogostosti pojavljanja je v Sloveniji najpomembnejša transmisivna bolezen lymska 
borelioza. V nadaljevanju diplomskega dela se bomo zato omejili samo na omenjeno 
zoonozo. 
 

2.4   Naravne vrednote 
 
Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava 
tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje 
ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava (Zakon o 
ohranjanju narave. Ur. l. RS, št. 96/04). 

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. 
Delijo se na naravne vrednote lokalnega in državnega pomena, slednje imajo 
mednarodni ali velik narodni pomen. Strokovna merila za vrednotenje so: izjemnost, 
tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost ter ekosistemska, znanstveno 
raziskovalna ali pričevalna pomembnost. Register naravnih vrednot, ki ga vodi 
ministrstvo Republike Slovenije, je zbirka podatkov in med drugim vsebuje: 
identifikacijsko številko, ime in delitev na naravno vrednoto državnega ali lokalnega 
pomena, kratko oznako, opredelitev zvrsti, geografsko opredelitev lokacije z Gauss-
Kruegerjevimi koordinatami. S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotavljajo 
pogoji za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te 
lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih 
vrednot (Zakon o ohranjanju narave. Ur. l. RS, št. 96/04). 
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2.4.1 Razvrstitev 
 
Vsaki naravni vrednoti je določena ena ali več zvrsti. Zvrsti naravnih vrednot se 
določajo na podlagi lastnosti naravnih vrednot, pri čemer se upoštevajo zlasti 
značilnosti naravnih pojavov in naravnih oblik. 
 
Zvrsti naravnih vrednot in primeri pojavljanja v naravi, kot je določeno v Uredbi o 
zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02): 

• površinska geomorfološka (kraška površinska, ledeniška reliefna, rečno-
denudacijska, poligenetska reliefna ali obalna reliefna oblika), 

• podzemeljska geomorfološka (podzemna jama),  
• geološka (podzemna jama, nahajališče minerala ali fosila, tektonska, 

mineraloška, petrološka, paleontološka, stratigrafska, glaciološka, pedološka, 
hidrogeološka ali sedimentološka naravna oblika), 

• hidrološka (reka, potok, jezero, morje, del reke, potoka, jezera ali morja, 
ledenik, izvir, slapišče ali slap), 

• botanična (rastišče ogroženih, redkih, endemičnih ali reliktnih vrst, rastišče vrst 
v azonalnem, disjunktnem ali ekstrazonalnem arealu ali klasično nahajališče), 

• zoološka (habitat ali del habitata ogroženih, redkih, endemičnih ali reliktnih vrst 
živali ali tipsko nahajališče), 

• ekosistemska (ohranjen, redek, vrstno izjemno raznolik del habitatnega tipa, 
habitatni tip ali večji del ekosistema), 

• drevesna (posamezno drevo zunaj gozdnega prostora ter skupina dreves ali 
posamezno drevo v gozdu, ki zaradi izjemnih lastnosti izstopajo od dreves v 
okolici), 

• oblikovana (drevored, skupina dreves, park, botanični vrt, alpinetum ali 
arboretum), 

• krajinska (gorski vrh, sleme, greben, območje z množico ali posebno 
razporeditvijo raznolikih krajinskih elementov ali območje z značilnim krajinskim 
vzorcem), 

• mineral in 
• fosil. 

 
Zakonodajna podlaga, ki obravnava naravne vrednote, je sledeča: 

• Sistem varstva naravnih vrednot, ki določa postopke in načine podeljevanja 
statusa naravnih vrednot ter izvajanje njihovega varstva določa Zakon o 
ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04). 

• Zvrsti naravnih vrednot, način opredeljevanja naravnih vrednot po zvrsteh, 
varstvene in razvojne usmeritve ter druga pravila ravnanja za varstvo naravnih 
vrednot ureja Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02 in 67/03).  

• Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 
117/02). 

• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04 in 70/06) 
pa določa dele narave, ki so zaradi svojih lastnosti spoznani za naravne 
vrednote, jih razvrsti na naravne vrednote državnega in naravne vrednote 
lokalnega pomena ter ureja podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in 
druga obvezna pravila ravnanja za njihovo varstvo. 
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2.4.2   Naravne vrednote Zgornjega Posočja  
 
Preučevano področje je izredno bogato z naravnimi vrednotami. Osnovni pečat jim 
dajejo vode. Na prvem mestu je seveda Soča, vendar so tu še Koritnica, Učja, 
Trebušica, Idrijca in številni manjši vodotoki. Ne smemo prezreti čudovitih 
visokogorskih jezer. Hidrološke znamenitosti te krajine nedvomno sodijo v sam 
evropski vrh. Z vodo so povezane tudi reliefne oblike, saj tekoča voda s svojo izjemno 
močjo zelo preoblikuje površje. Rezultat tega so množična korita, k nastanku katerih so 
pripomogli tudi ledeniki. Delovanje ledenikov je zapustilo slikovite sledove: vence čelnih 
moren, balvane in drugo. Znameniti so neredki kraški pojavi: visokogorski kras Kanina, 
Kriških podov, Krna, Migovca, izjemno globoka brezna, dolge jame ipd. Zavedati se je 
treba, da  je še veliko znamenitosti skritih v težko dostopnih globelih in drugih odročnih 
krajih (Rojšek, 1991). 
 

2.4.3   Učne poti v Zgornjem Posočju 
 
Ker diplomsko delo zajema problematiko določevanja primernosti krajine za postavitev 
učnih poti z vidika potencialne nevarnosti okužbe z zoonozami z vbodom klopa, so v 
nadaljevanju podpoglavja predstavljene že obstoječe učne poti v Zgornjem Posočju. 
 
V evidenci gozdnih učnih poti, turističnih ali drugih tematskih poti Zavoda za gozdove 
Slovenije iz leta 2006 je v Zgornjem Posočju urejenih pet poti: 

• Kozlov rob, 
• Soška pot, 
• Kosmačeva učna pot, 
• gozdna učna pot Na razgledno točko in 
• Kobariška zgodovinska pot. 

 
Na zgodovinsko-naravoslovni učni poti Kozlov rob se spoznamo z 
osnovnimi zakonitostmi gozdnega ekosistema, posameznimi drevesnimi vrstami, 
matično kamnino, tlemi, s kulturno dediščino, obenem pa se z osamelca razgledamo 
po tolminski kotlini. Na dolžini 1800 metrov je 14 informativnih točk: pričevanje stare 
jelke, toploljubna drevesa, smreka in jelka, profil gozdnih tal, bodeča lobodika, bunker, 
baški dolomit z roženci, razgledna točka, črni bor, bukev, lipa in lipovec, razlike med 
prisojno in osojno stranjo, oglarska kopa in oglarjenje ter vrh gradu. 
 
Soška pot je parkovna učna pot dolga približno 20 kilometrov, ki vodi obiskovalce 
Triglavskega narodnega parka od izvira Soče po dolini Trente proti Bovcu. Razdeljena 
je na 4 odseke in vsebuje 16 informativnih točk. V prvem delu, ki poteka od izvira Soče
do doma Trenta, si lahko ogledamo naravne vrednote in kulturno dediščino: izvir reke 
Soče, spomenik dr. Juliusu Kugyu, Turerjevo domačijo - izjemen primer stavbne 
dediščine doline, korita Mlinarice, cerkev Device Marije Lavretanske, Alpski botanični 
vrt Juliana, rekonstrukcijo riže in žage venecijanke - tehnično dediščino doline Trenta 
ter Informacijsko središče Triglavskega narodnega parka, ki omogoča ogled 
Trentarskega muzeja in predstavitve samega parka. V drugem delu, od Markovega 
mostu do Malih korit Soče, sta dve informativni točki o skalnih podorih in botaniki. Od 
Malih korit naprej v tretjem odseku je informacijska točka o stavbni dediščini doline 
Trenta, sledi cerkev sv. Jožefa, za njo pokopališče avstrijskih vojakov, padlih v 1. sv. v. 
Odsek se konča v Velikih koritih Soče. Zadnji del poteka od sotočja rek Lepence in 
Soče z informacijsko točko o soški postrvi mimo bunkerjev do Kršovca. 
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Kosmačeva literarna učna pot po dolini Idrijce spoznava kulturno-zgodovinske  
spomenike in geografske značilnosti pokrajine. Ključne točke, ki jih informativne table 
na 10,5-kilometrski poti opisujejo, so: Kosmačeva domačija v Bukovici, potok 
Skopičnik, mlini in žage nekoč na Slapu ob Idrijci, Ravnica, Idrija pri Bači –
spreminjanje vasi skozi čas, pokrajina ob Idrijci, hiša Pri Batištu – kulturni spomenik, 
bohinjska železniška proga, spomenik iz 1. sv. vojne in kapela Pri znam´nu. 
 
Gozdna učna pot Na razgledno točko se prične na Mostu na Soči in se na kratki poti 
spoznavanja grmovnih in drevesnih vrst ter matične podlage vzpne na razgledno točko 
s pogledom na sotočje Idrijce in Soče. Na poti so označene naslednje točke: navadni 
zimzelen, navadna smreka, čemaž, kločec, navadna lipa, neprava akacija, navadni 
kopitnik, divja češnja, mali jesen, črni bezeg, ostrolistni javor, navadni srobot, 
humifikacija, bršljan, blokovni konglomerat, grmičasta lobodika, beli in črni gaber, cer, 
sladka koreninica in graden.  
 
Kobariška zgodovinska pot dolžine 5 kilometrov povezuje kraje v okolici Kobarida, kjer 
so pomembni zgodovinski, kulturni in naravni spomeniki: Kobariški muzej, rimska 
naselbina na Gradiču, italijanska kostnica, Tonocov grad, italijanska obrambna črta, 
soteska Soče, slapovi potoka Kozjak in Napoleonov most. 
 
Vredno bi bilo omeniti še krožno turistično pot Tolminska korita, katere ni v zgoraj 
navedeni evidenci. Pot zajame naslednje zanimivosti: termalni izvir v jami pod 
Hudičevim mostom, Hudičev most, sotočje Tolminke in Zadlaščice – najnižjo točko 
Triglavskega narodnega parka, soško postrv v rezervatu Zadlaščica, rastlinstvo v 
Tolminskih koritih,  naravni most Medvedova glava in sotesko Skakalce ter Dantejevo 
jamo.  
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3 METODOLOŠKI DEL 
 
Metodološki del diplomskega dela je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu je podan 
opis odločitvenih dreves, ki je potreben za boljše razumevanje modela habitata klopa 
za provinco Trento. Opisana je tudi izdelava karte tveganja obolevnosti za lymsko 
boreliozo v omenjeni provinci. V drugem delu je utemeljena primernost uporabe že 
izdelanega modela na področju Zgornjega Posočja. Sledi predstavitev metode GIS 
aplikacije, s katero smo dosegli začrtan cilj naloge – izris karte tveganja obolevnosti za 
lymsko boreliozo v Zgornjem Posočju (Priloga 2).  
 

3.1 Model habitata klopa 
 

3.1.1   Odločitvena drevesa 
 
Odločitvena drevesa so tipičen predstavnik strojnega učenja (angl. machine learning) 
(Kononenko, 2005). Strojno učenje je veja raziskav umetne inteligence (angl. artificial 
intelligence), le-ta se je v zadnjem času uveljavila v novi disciplini inteligentnih 
sistemov. Ti se v glavnem uporabljajo za pomoč pri odločanju, klasifikaciji, iskanju 
vzorcev, napovedovanju, odkrivanju novih znanj, inteligentni analizi podatkov in 
optimizaciji (Kokol in sod., 2001). Model CART (Classification and Regression Trees)  
je primer kvantitativnega klasifikacijskega odločitvenega drevesa. 
 
Strojno učenje

Strojno učenje, imenovano tudi “avtomatsko učenje”, je v zadnjih desetletjih močno 
napredovalo, kar se odraža v številnih komercialnih sistemih za strojno učenje in njihovi 
uporabi v industriji, medicini, ekonomiji itd. Osnovni princip je avtomatsko opisovanje 
(modeliranje) pojavov iz podatkov. Rezultat učenja iz podatkov so lahko pravila, 
funkcije, relacije, sistemi enačb, verjetnostne porazdelitve ipd., ki so lahko 
predstavljene z različnimi formalizmi: odločitvenimi pravili, odločitvenimi drevesi, 
regresijskimi drevesi, Bayesovimi mrežami, nevronskimi mrežami itd. Naučeni modeli 
poskušajo razlagati podatke, iz katerih so bili modeli zgenerirani, in se lahko uporabijo 
za odločanje pri opazovanju modeliranega procesa v prihodnosti (napovedovanje, 
diagnosticiranje, nadzor, preverjanje, simulacija itd.) (Kononenko, 2005). 
 
Osnovni principi strojnega učenja so: učenje kot modeliranje, princip najkrajšega opisa, 
inkrementalno učenje in  princip večkratne razlage (Kononenko, 2005).   
 
Aplikacija strojnega učenja na področju okoljskih znanosti

Strojno učenje se je izkazalo uporabno na področju ekologije za: 
• modeliranje različnih tipov ekosistemov (npr. kmetijskih, vodnih, pašnih in 

gozdnih ekosistemov) (Debeljak in Babič, 2004); 
• modeliranje različnih ekosistemskih vidikov oz. ekoloških procesov (npr. 

biodiverzitetnih sprememb, ustreznosti habitatov, populacijske dinamike) 
(Džeroski in Ličan, 1993; Demšar in sod., 2005);  

• analiziranje različnih vrst okoljskih podatkov (npr. monitoring podatkov vzorcev 
zraka, vode, prsti ter kemičnih, bioloških, fizikalnih podatkov; ˝remote sensing˝
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podatkov atmosfere, geoloških in vegetacijskih podatkov; prostorskih podatkov 
npr. GIS pokrovnosti tal; minljivih podatkov npr. nivoja onesnaženosti) (Jeraj in 
sod., 2004); 

• različne okoljske aplikacije strojnega učenja (npr. podpore odločanja v 
okoljskem menedžmentu, napovedovanja potresov, okoljskih ocen tveganja,  v 
okoljski epidemiologiji, v meteorološki znanosti in ekotoksikološkem 
napovedovanju) (Popit in sod., 2004; Crepinšek in sod., 2004). 
 

Učenje odločitvenih dreves

Osnovna naloga metode gradnje odločitvenih dreves je iz učnih primerov (tabelarično 
predstavljenih podatkov) zgraditi odločitveno drevo, ki ponazarja preslikavo med 
izbranimi atributi (neodvisne spremenljivke) in razredom (odvisna spremenljivka). 
Vhodni atributi so lahko diskretni ali zvezni. V odvisnosti od tega, ali je razred diskretna 
ali zvezna spremenljivka, ločimo med klasifikacijskimi (kvantitativnimi) in regresijskimi 
(kvalitativnimi) odločitvenimi drevesi.  
 
Odločitveno drevo je sestavljeno iz atributov (notranjih vozlišč), podmnožic vrednosti 
atributov (vej) in razredov (listov). Ena pot v drevesu od korena do razreda ustreza 
enemu odločitvenemu pravilu, kjer so pogoji konjunktivno povezani. Na podlagi tega 
lahko vsako odločitveno drevo spremenimo v množico pravil, a ne obratno 
(Kononenko, 2005). 
 
Algoritme strojnega učenja delimo na več vrst, glede na to kaj je njihov cilj oziroma 
rezultat učenja (Merler in sod., 1996). Algoritmi za učenje odločitvenih dreves so 
večinoma različice glavnega algoritma, ki uporablja požrešno iskanje őd vrha navzdol˝,
pravimo mu tudi metoda ˝samo najboljši˝. Algoritem izbere najboljši atribut A in razdeli 
učno množico glede na vrednosti A ter rekurzivno zgradi poddrevesa za vsako 
podmnožico. Za izbor najboljših atributov se najpogosteje uporabljajo mere: 
informacijski prispevek, ReliefF, Gini-indeks in razmerje informacijskega prispevka 
(Kononenko, 2005). Kot mere kvalitete odločitvenih dreves se uporabljajo: 
klasifikacijska točnost, razumljivost in velikost drevesa. 
 
Nižji nivoji dreves so nezanesljivi zaradi prevelike prilagoditve učnim primerom (angl. 
overfitting), kjer vozliščem ustreza majhno število učnih primerov ali vsebujejo šum. Ta 
problem rešujemo z rezanjem naprej (angl. prepruning) in rezanjem nazaj (angl. 
postpruning). Pri rezanju naprej predčasno ustavimo gradnjo drevesa, pri rezanju nazaj 
pa pustimo drevo zrasti do konca in naknadno porežemo manj zanesljive dele. 
Praviloma dobimo manjše, bolj pregledno in razumljivo drevo, z višjo klasifikacijsko 
točnostjo na testni množici primerov (Kononenko, 2005; Kokol in sod., 2001). 
 
Model CART -  kvantitativni model odločanja

Temelje za raziskave odločitvenih dreves so postavili Quinlan (1986) ter Breiman in 
sod. (1984), v zadnjih desetletjih pa je bilo razvitih veliko variant osnovnega algoritma. 
Med najbolj znanimi so: ID3, C4, CART in Assistant.  
 
CART (Classification and Regression Trees) analiza je oblika binarne rekurzivne 
razdelitve, kjer lahko vsako vozlišče razdelimo v dve podmnožici in postopek delitve 
ponavljamo znova in znova (Lewis, 2000). 
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Klasifikacijski problem sestavljajo štiri komponente. Prva komponenta je odvisna 
spremenljivka (razred), katere vrednost poskušamo napovedati. Drugo komponento 
sestavljajo neodvisne spremenljivke (atributi). Naslednja komponenta, množica učnih 
podatkov, vključuje odvisne in neodvisne spremenljivke. Zadnja komponenta 
klasifikacijskega problema je test (množica prihodnih podatkov), ki lahko v praksi 
obstaja ali ne (Lewis, 2000). 
 
Model je primeren za povzemanje številnih različnih zbirk podatkov, sestavljenih iz 
zveznih, diskretnih, urejenih in neurejenih spremenljivk. Določa algoritem za gradnjo 
končnega niza modelov dreves naraščajoče kompleksnosti. Kompleksnost modela je 
izražena kot število razredov drevesa. Rezultat je izbor optimalnega modela z metodo 
navzkrižne validacije oz. naprednejšo metodo razmnoževanja učnih primerov 
(bootstrap) (Merler in sod., 1996). Ločimo modelna in regresijska drevesa, pri čemer 
ima v prvem primeru razred obliko linearne enačbe, v drugem pa je vrednost razreda 
predstavljena s konstanto.  

3.1.2   Opis izdelave modela habitata klopa za provinco Trento, Italija 
 
V italijanski provinci Trento so Merler in sod. leta 1994 izvedli projekt, s katerim so na 
podlagi modela, ki temelji na klasifikacijskih in regresijskih odločitvenih drevesih 
(CART), določili potencialno nevarna področja okužb z boleznimi, ki jih prenašajo klopi. 
V prvi fazi so izvedli vzorčenje klopov na terenu, v drugi pa analizo podatkov. 
 
Nabiranje klopov med 29 julijem in 1 oktobrom 1994 je bilo izvedeno na 99 vzorčnih 
točkah vključujoč gozd in pripadajoča grmičasta področja, na območju Južnih Alp v 
provinci Trento s površino 2700 km2. Povprečne letne temperature tega območja 
znašajo od 12-13 °C v nižjih predelih in 4-6 °C v višjih legah, povprečna letna količina 
padavin se giblje med 850 in 1300 mm. Geološko podlago sestavljajo apnenec in 
vulkanske kamnine. Vzorčenje klopov se je izvajalo s standardno metodo bele zastave 
velikosti 1 m2 in je potekalo na nadmorskih višinah od 135 do 1705 m, nad to višino je 
pojavljanje klopov zelo redko. Na vsaki vzorčni točki so s 15-minutnim vlečenjem 
zastave po vegetaciji vzorčili približno 200 m2 področja. Na vseh vzorčevalnih mestih 
so beležili ekološke dejavnike za potrebe izgradnje modela habitata klopa. Ugotovljeni 
so bili naslednji možni atributi za napovedovanje prisotnosti/odsotnosti klopov: 
nadmorska višina, geološka podlaga, ekspozicija površja, vegetacijski tipi in 
prevladujoče rastlinske vrste, gostota gozda, starost gozda, zastrtost tal s krošnjami, 
oblačnost ter gostota srnjadi (Tabela 1). 
 
Pri določanju indeksa potencialnega tveganja nastane težava, ker so zbrani podatki 
sestavljeni iz kombinacije zveznih in diskretnih spremenljivk. Način obdelave teh 
podatkov za izdelavo modela klopovega habitata temelji na CART modelu. Za 
napovedovanje prisotnosti/odsotnosti klopa I. ricinus je bilo razvito klasifikacijsko drevo 
za potrebe razvrstitve atributov glede na njihov potencialen vpliv na samo razvrstitev. 
Za izdelavo modela so uporabili podatke o ekoloških značilnostih vzorčnih točk. 
Upoštevali so tudi gostoto srnjadi na preučevanem področju. Pojavljanje klopov so 
zabeležili na 40 vzorčevalnih mestih, zbrali so 691 klopov vrste I. ricinus.
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Tabela 1: Atributi za napovedovanje prisotnosti/odsotnosti klopov. (Vir: Merler in sod., 
1996: 889) 

atribut vrednost vrednost 
nadmorska višina  135-1705 m 

oblačnost 

a
b
c
d
e

jasno 
zastrto nebo 
delno oblačno 
oblačno 
zelo oblačno 

ekspozicija površja 

a
b
c
d
e
f
g
h
i

sever 
severozahod 
severovzhod 
zahod 
vzhod 
jugozahod 
jugovzhod 
jug 
ravnina 

geološka podlaga a
b

vulkanske kamnine 
apnenec 

vegetacijski tipi 
(prevladujoče

drevesne vrste) 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

črna jelša (Alnus glutinosa) 
navadna leska (Corylus avellana) 
črni gaber (Ostrya carpinifolia) 
bukev (Fagus sylvatica) 
robinija (Robinia pseudacacia) 
navadni gaber (Carpinus betulus) 
črničevje (Quercus ilex) 
pašniki 
navadna smreka (Picea abies) 
rdeči bor (Pinus sylvestris) 
resasto rastlinstvo 

starost gozda 
a
b
c

mlad 
srednje 
star 

gostota gozda 

a
b
c
d
e

redek 
manj gost 
srednje gost 
bolj gost 
gost 

zastrtost tal s 
krošnjami 

a
b
c

0-30 % 
30-60 % 
60-100 % 

gostota srnjadi  1.4-12.7 glav/100 ha 

Optimalni model habitata v obliki klasifikacijskega odločitvenega drevesa (Slika 24) je 
bil izbran z naprednejšo metodo razmnoževanja učnih primerov (bootstrap 632+) 
(Merler in sod., 1996; Report…, 2000). Model napoveduje prisotnost oz. odsotnost 
I.ricinusa in hkrati podaja značilnosti habitata klopa. Potrebno je vedeti, da ta model ne 
napoveduje obilja klopov ali stopnje njihove okuženosti. 
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Analize podatkov so pokazale, da je število končnih vozlišč različnih variant modelov 
nihalo med 4 in 16. Z bootstrap 632+ metodo je bil izbran najboljši model z najmanjšo 
klasifikacijsko napako. Ta je vseboval 7 končnih vozlišč (Slika 24). Izbrani model so 
preverili še z metodo navzkrižne validacije. 

 

Slika 24: Za vsako vozlišče drevesa je izražena razsežnost klasifikacijske napake, npr. 
oznaka ˝absent 1/4˝ pomeni, da je bil izmed 4 primerov 1 dejansko prisoten. Končna 
vozlišča so označena s pravokotniki. (Vir: Merler in sod., 1996: 891) 
 
Hierarhična struktura atributov v klasifikacijskem drevesu podaja nabor okoljskih 
spremenljivk, ki vplivajo na pojavljanje I. ricinusa v preučevanem okolju. Za najbolj 
določilni spremenljivki sta se izkazali nadmorska višina in geološka podlaga, zato sta 
postavljeni višje v drevesu. Vozlišče v korenu drevesa kaže, da je nadmorska višina 
najpomembnejša spremenljivka, saj se pogostost pojavljanja klopov drastično zmanjša 
nad 1094 m. Sledi ji geološka podlaga s pogostejšim pojavljanjem klopov na 
apnenčasti podlagi in sedimentnih kamninah. Dalje s pomočjo drevesa ugotovimo, da 
imajo klopi raje habitate osojnih leg, izogibajo se južnim legam. Nižje v drevesu  model 
nakazuje na pomen gostote gozda in pogostejše pojavljanje klopov v gozdovih  in 
panjevcih z majhno oz. srednjo gostoto. Prav tako kot gostota gozda so tudi 
vegetacijski tipi hierarhično postavljeni nižje v drevesu. Klopi se raje zadržujejo med 
vegetacijskimi tipi, povezanimi s človeško rabo; v panjevcih črnega gabra (Ostrya 
carpinifolia Scopoli), zaplatah navadne leske (Corylus avellana L.) in trepetlike 
(Populus tremula L.) z manjšo zastrtostjo tal s krošnjami. Model spremenljivk gostote 
srnjadi in oblačnosti ni upošteval.

Iz  modela je razvidno, da nadmorska višina in geološka podlaga najbolj vplivata na 
pojavljanje klopa. Njun neposreden vpliv je znan na serijo okoljskih faktorjev kot so 
humus, vegetacija, pojavljanje majhnih sesalcev in pogojev klopovega mikrohabitata, 
torej vplivata še na hitrost razvoja klopa in preživetje, ko le-ta ni na gostitelju. 
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Omenjena atributa prevladujeta nad ostalimi v model vključenimi atributi: vegetacijskimi 
tipi, starostjo gozda in zastrtostjo tal s krošnjami. Karakteristike teh dveh izbranih 
spremenljivk sta primerni za enostavno oceno in kartiranje rizičnih področij v provinci 
Trento, saj približno 70 % ozemlja leži nad 1000 m nadmorske višine,  geološka 
podlaga pa vsebuje širna območja vulkanskih kamnin. Zanimiva je ugotovitev, da 
CART model ni izbral spremenljivke gostote srnjadi kar nakazuje, da lokalno 
pojavljanje klopov ni odvisno od gostote srnjadi na določenem področju. 

3.1.3   Opis izdelave karte tveganja za provinco Trento 
 
Da bi izboljšali javno zdravstveno varstvo v provinci Trento je bila potrebna izdelava 
visoko resolucijske digitalne karte tveganja za napovedovanje prostorske razširjenosti 
klopa I. ricinus in verjetnosti okužbe z B. burgdorferi s. l. (Rizzoli in sod., 2002). Projekt, 
izveden prav tako na območju province Trento med letoma 1996 in 1997, je nadgradil 
prejšnji projekt iz leta 1994 z uporabo GIS-a, ki je znan kot uspešen pripomoček za 
prostorske analize razporeditev transmisivnih bolezni. Združitev uporabe GIS-a in 
metode bootstrap aggregation (bagging) modelov klasifikacijskih dreves je omogočila 
odkriti povezave med gostoto klopov, razširjenostjo okuženih klopov in okoljskih 
dejavnikov z namenom izboljšati metode klasifikacijskih dreves za analiziranje 
epidemioloških podatkov. Na podlagi te združitve je bila dobljena digitalna karta (Slika 
25). 
 
Metodologija je vsebovala oceno pojavljanja klopov, preverjanje modela in oceno 
gostote okuženih nimf.  
 
Oceno pojavljanja klopov so določili z nabiranjem klopov vrste I. ricinus z vegetacije z 
metodo zastave na 438 vzorčnih točkah province Trento med 10. marcem in 15. 
oktobrom 1996. Podatki o pojavljanju klopov in podatki o preučevanem območju 
(nadmorska višina, ekspozicija površja, geološka podlaga, vegetacijski tipi in gostota 
srnjadi (Tabela 2)) so bili vneseni v GIS, s pomočjo katerega je bila pripravljena baza 
podatkov za izdelavo modelov klasifikacijskih dreves. 
 
Leta 1996 so skupno zbrali 3422 klopov I. ricinus. Z metodo bagging so razvili 
napovedovalni model verjetnosti pojavljanja klopov. Skladno z že znanimi rezultati 
(Merler in sod., 1996) je na novo razvit model pokazal večjo verjetnost pojavljanja I. 
ricinusa pod nadmorsko višino 1300 m, na apnenčasti podlagi, v termofilnih listopadnih 
gozdovih z večjo gostoto srnjadi.  
 
Preverjanje točnosti modela je temeljila na treh serijah neodvisno zbranih podatkov. 
Leta 1997 so ponovili vzorčenje klopov z metodo zastave z namenom oceniti stopnjo 
okuženosti z bakterijo B. burgdorferi s. l. Drugi del podatkov so zbrali s štetjem klopov 
na odstreljeni srnjadi septembra 1994 v lovnih območjih province Trento, ki je štela 562 
živali. Tretji del podatkov pa so dobili s štetjem ugrizov klopov na primerih 98 gozdarjev 
med letom 1996. Največje ujemanje podatkov z napovedovalnim modelom prisotnosti 
klopov so zabeležili s preverjanjem na odstreljeni divjadi v 81 %, sledi direktno 
vzorčenje z vegetacije v 77 %,  nato pa  beleženje ugrizov klopov na gozdarjih z 76 %. 
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Tabela 2: Seznam vnesenih atributov v GIS. (Vir: Rizzoli in sod., 2002:487) 
 

atribut klasifikacija 
geološka 
podlaga 

apnenec in dolomit, efuzivne kisle kamnine, intruzivne kisle 
kamnine, metamorfne kamnine, kvartarni depoziti 

vegetacijski 
tipi 

neproduktivno; pašnik; cemprinov (Pinus cembra L.) gozd; gozd 
navadnega macesna (Larix decidua Mill. ); gozd navadne smreke 
(Picea abies); gozd bele jelke (Abies alba Miller); sekundarni 
macesnovi gozdovi; sekundarni gozdovi jelke; mezofilen gozd 
rdečega bora (Pinus sylvestris); bukov gozd (Fagus sylvatica); 
termofilen gozd črnega bora (Pinus nigra Arnold) in  rdečega bora; 
združbe pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) in robinije 
(Robinia pseudacacia); termofilni listopadni gozdovi in panjevci 
črnega gabra (Ostrya carpinifolia), malega jesena (Fraxinus ornus 
L.) in  puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.); združbe črne 
jelše (Alnus glutinosa L.) in rušja (Pinus mugo Turra); združbe 
črničevja (Quercus ilex L.)  

ekspozicija 
površja V, SV, S, SZ, Z, JZ, J, JV 

nadmorska 
višina 200-1900 m. n. v. (957 ±  340) 

gostota 
srnjadi 0-32 glav/100 ha (6,8  ±  5,6) 

Za oceno gostote okuženih nimf z B. burgdorferi s. l. so izvedli še eno vzorčenje klopov 
z metodo zastave na 60 vzorčnih mestih province Trento med 20. marcem in 10. 
oktobrom 1997. Razširjenost okužbe nimf z B. burgdorferi so določili z metodo 
polimerazne verižne reakcije (PCR), kjer so uporabili primerje, specifične za B. 
burgdorferi rRNA gene. Zbrane okužene nimfe so tudi stehtali za določitev totalne 
gostote nimf na vzorčevalnih mestih. Za testiranje razlik med gostoto zbranih nimf, 
razsežnosti okuženih nimf in gostoto okuženih nimf so uporabili analizo variance 
(ANOVA). Prav tako so analizo variance uporabili za določevanje razlik gostote 
okuženih nimf v odvisnosti od geološke podlage in vegetacijskih tipov.  
 
Skupno so leta 1997 zbrali 18482 klopov I. ricinus, nimfe so bile povprečno okužene v 
17,5 %, kar se je skladalo z zabeleženim povprečjem v drugih evropskih državah. 
Razsežnost okuženih nimf je naraščala z gostoto nimf do viška, ki je znašal 20 
nimf/100 m2 (37,5 %), z večjo gostoto nimf se delež okuženih zmanjša. Pozitivna 
korelacija je bila zasledena med gostoto zbranih nimf in gostoto okuženih nimf ter med 
gostoto okuženih nimf in gostoto srnjadi, le-ta se je podvojila nad gostoto srnjadi 15 
glav/100 ha in malo zmanjšala nad 60 glav/100 ha.  Zvezo med gostoto okuženih nimf 
in verjetnostjo pojavljanja klopov so nadalje uporabili za izdelavo modela gostote 
okuženih nimf. Negativno korelacijo so zaznali med nadmorsko višino in gostoto 
okuženih nimf, ki se je drastično zmanjšala nad 1300 m. n. v. 
 
Test ANOVA je pokazal jasno zvezo med razsežnostjo okuženih nimf in vegetacijskimi 
tipi ter med geološko podlago in gostoto okuženih nimf (Tabela 3).   
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Tabela 3: Razsežnost okužb nimf glede na vegetacijske tipe in geološko podlago. 
 

povprečna gostota 
okuženih nimf 

termofilni listopadni gozdovi črnega gabra (Ostrya 
carpinifolia Scop.), malega jesena (Fraxinus ornus 
L.), puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) 

3,8/100 m2

termofilni gozd  črnega bora (Pinus nigra Arnold) in 
rdečega bora (Pinus sylvestris L.) 3,2/100 m2

bukov gozd ( Fagus sylvatica L.) 2,7/100 m2

gozd pravega kostanja (Castanea sativa Mill.), gozd 
robinije (Robinia pseudacacia L.) 

2,6/100 m2

vegetacijskitipi

mezofilen gozd rdečega bora ( Pinus sylvestris L.) 2,3/100 m2

geološka
podlaga

apnenec 1,6/100 m2

Opažena zveza med vegetacijskimi tipi, obiljem klopov in razsežnostjo okužb je bila 
pojasnjena z analizo zveze med gostitelji in ugodnimi habitatnimi značilnostmi. Višja 
zaznana raven razsežnosti okužb v termofilnih listopadnih gozdovih črnega gabra, 
malega jesena in  puhastega hrasta je povezana z visoko gostoto srnjadi, ki se pogosto 
zadržuje v takšnih habitatih. Ravno tako se s  takšnimi habitati pogosto prepletajo 
travniki in kultivirane površine, ki zagotavljajo ustrezen habitat za majhne sesalce in 
ostale rezervoarje B. burgdorferi. 

Končni rezultat projekta je bila digitalna karta verjetnosti, da naletimo na okuženo nimfo 
klopa I. ricinus z B. burgdorferi s. l. v italijanski provinci Trento (Slika 25). Karta je bila 
torej izdelana na podlagi dobljenih povezav spremenljivk, vključenih v projekt, in 
gostote okuženih nimf. V projektu uporabljena metoda bagging je povečala točnost 
napovedovanja s pomočjo klasifikacijskega drevesa, hkrati pa povečala še 
klasifikacijsko točnost.   

Slika 25: Karta tveganja obolevnosti za lymsko boreliozo v provinci Trento (resolucija 
50 x 50 m). Barve od zelene do rdeče kažejo naraščajočo gostoto okuženih nimf.  
(Vir: Rizzoli in sod., 2002: 490) 
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3.2   GIS implementacija modela habitata klopa 
 

3.2.1   Primernost uporabe modela habitata klopa na področju Zgornjega Posočja 
 
Kvantitativni odločitveni model za napovedovanje prisotnosti/odsotnosti klopa I. ricinus 
je bil načrtno izdelan za območje severne italijanske province Trento. Za uspešno GIS 
implementacijo omenjenega modela na naše obravnavano področje je potrebno najprej 
poiskati podobnosti obeh območij oz. ugotoviti razlike, katere bi lahko pri prenosu 
modela na naše obravnavano področje povzročale težave. Pri primerjavi smo se 
osredotočili predvsem na naravne značilnosti okolja, ki so vključene v model. 
 
Primerjava naravnih značilnosti province Trento in Zgornjega Posočja

Provinca Trento in Zgornje Posočje imata skupno lastnost, da se nahajata na območju 
Južnih Alp. Provinca Trento, ki ima kar 70 % površja ležečega nad 1000 m nadmorske 
višine, je zato gorata in zelo razgibana krajina. Alpski del Zgornjega Posočja ima prav 
tako členjen relief, večina območja se nahaja nad zgornjo vegetacijsko mejo, ki tod 
poteka na višini med 1700 in 1800 metri nadmorske višine. Predalpski del je hribovit, z 
razgibanim površjem, malo več kot polovica ozemlja leži med 500 in 1000 m 
nadmorske višine. Podobnost podatkov obeh krajin o nadmorskih višinah, kot 
ključnega prediktorja v modelu, je pomembna za uspešno implementacijo modela na 
obravnavano območje.   
 
Geološko podlago province Trento sestavljajo v glavnem  kamnine apnenec in dolomit, 
efuzivne in intruzivne kisle kamnine, metamorfne kamnine ter kvartarni depoziti. V 
vsem Zgornjem Posočju močno prevladujejo apniške ter deloma dolomitne kamnine, 
ponekod  tudi fliš in laporji. Matična podlaga obeh območij po pričakovanjih ni enaka, 
vsebuje pa apnenec, ki je pomemben podatek za napovedovanje pojavljanja klopov. 
 
Obe območji sta v visoki meri pokriti z gozdom; provinca Trento s 55 %, medtem ko je 
delež gozda v Zgornjem Posočju več kot 60-odstoten. Prevladujoči tipi gozda province 
so: bukovi gozdovi, gozdovi navadne smreke, gozdovi bele jelke, termofilni listopadni 
gozdovi ter panjevci črnega gabra in malega jesena. V Zgornjem Posočju rastejo 
predvsem manjši sestoji črnega bora, vrbovje, bukovi gozdovi v vseh višinskih oblikah, 
smrekovi gozdovi, rušje, gozdovi gabrovca in malega jesena pa sestoji bukve, belega 
gabra ter velikega jesena. Sestava gozdov v obeh krajinah se ujema le deloma, saj na 
vegetacijo vpliva več različnih ekoloških dejavnikov. Obema pa je skupnih nekaj 
prevladujočih drevesnih vrst, med katerimi se klopi raje zadržujejo.  
 
Podnebne značilnosti obeh krajin niso enake zaradi različne geografske lege, 
različnega reliefa in s tem drugačnega kroženja zračnih gmot. Tako dobi provinca na 
leto povprečno od 850 do 1300 mm padavin, Zgornje Posočje pa kar od 2300 do 3000 
mm in več. Razlika je tudi v povprečnih letnih temperaturah; na prvem območju 
znašajo od 12-13 °C za nižje in 4-6 °C za višje ležeče predele, na drugem pa 10,6 °C 
za okolico Tolmina in 9,1 °C za okolico Bovca. Ugotovljene neenakosti za nadaljnjo 
modeliranje niso ključnega pomena. 
 
S primerjavo ključnih značilnosti smo ugotovili nekatere stične točke a tudi razlike med 
krajinama. Na podlagi primerjave lahko rečemo, da model ustreza implementaciji na 
obravnavano področje. 
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3.2.2   Metoda GIS aplikacije 
 
GIS je okrajšava za geografske informacijske sisteme (angl. geographical information 
systems), ki so po eni izmed definicij  zgrajeni iz štirih zahtevanih sestavin: 

• sistema za vnos podatkov, ki omogoča upoštevanje prostorske komponente, 
pridobljene na različne načine: iz tematskih in topografskih kart, daljinskega 
zaznavanja ali fotografij; 

• sistema za shranjevanje in iskanje podatkov, urejenih na podlagi geografskih 
položajev; torej sistem, ki omogoča hiter dostop do podatkov za analizo ali 
prikaz in obenem dovoljuje popravljanje podatkov; 

• sistema za analizo podatkov, ki omogoča pretvorbe, zbiranje in združevanje 
podatkov, ustvarjanje novih podatkov, statistične obdelave, ovrednotenje in 
modeliranje; 

• sistema za prikaz podatkov, ki je zmožen prikazati dele baze podatkov ali pa 
informacije, pridobljene pri obdelavah in modeliranju. Prikazi so lahko v obliki 
računalniških tematskih kart, tabel in grafov (Kvamme in sod., 1997). 

 
Razlogov za uporabo GIS v geografiji, ekologiji, geologiji, geodeziji, arheologiji in 
drugih vedah, ki se ukvarjajo s prostorom, je nešteto, saj gre za sistem, namenjen 
obdelavi kakršnihkoli prostorskih podatkov (Kvamme in sod., 1997). 
 
Ekološke študije in raziskave so v zadnjih desetletjih vse pogostejše. Iz vseh možnih 
zgledov uporabe GIS v ekologiji naj jih omenimo le nekaj: GIS na področju varstva 
rastlin pred škodljivimi organizmi (Knapič in sod., 2006); Uporaba GIS-a pri conaciji 
območij NATURA 2000 (Petkovšek in sod., 2006); Iskanje možnih virov onesnaževanja 
na krasu (Krevs in Jurinič, 1992) itd. 
 
Potek dela

a) Vnos, shranjevanje in zbiranje podatkov 
 
V našem primeru smo strukturo CART modela, ki je bil razvit za provinco Trento, 
deloma prilagodili. Uporabili smo enake oz. približno enake okoljske spremenljivke 
(atribute), kot jih določa klasifikacijsko drevo na Sliki 24. Na razpolago smo imeli 
podatkovno bazo Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Šifriranje vhodnih podatkov v 
atributnih bazah je potekalo na podlagi šifrantov ZGS. Vhodni podatki, katere smo 
vnesli v GIS, so predstavljeni v Tabeli 4. Namesto spremenljivke gostota gozda smo 
uporabili sklep krošenj, namesto vegetacijskih tipov smo uporabili gozdne združbe, 
namesto spremenljivke zastrtost tal s krošnjami pa razvojno fazo. Delno smo prilagodili 
tudi nabor vrednosti atributov. 
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Tabela 4: Seznam vnesenih okoljskih spremenljivk v GIS. 
 
spremenljivka zaloga vrednosti 

nadmorska 
višina m. n. v.  

geološka 
podlaga 

morena karbonatna; morena mešana; morena nekarbonatna; grušč
karbonatni; grušč mešan; grušč nekarbonatni; prod, pesek 
karbonatni; prod, pesek mešan; prod, pesek nekarbonatni; aluvialna 
ilovica; diluvialna ilovica; glina; puhlica; lapor; fliš; apnenec; apnenec 
z rožanci; dolomitiziran apnenec; dolomit; apnenčasti konglomerat; 
kremenasti konglomerat; apnenčasti peščenjaki; karbonatni 
kremenasti peščenjaki; kremenasti peščenjaki; kremenasti skrilovci; 
glinasti skrilovci, bogati; glinasti skrilavci, revni; filit; serpentin; 
blestnik; gnajs; amfibolit; granit; tonalit; tonalitni porfirit; dacit; 
kremenasti eratofir; andezit; tuf 

ekspozicija 
površja S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ 

sklep krošenj tesen, normalen, rahel, vrzelast do pretrgan 

gozdna 
združba 

smreka; jelka; tisa; rušje; rdeči bor; črni bor; zeleni bor; macesen; 
duglazija; ostali bori; ostali iglavci; bukev; lesnika; hruška; sliva; 
graden; dob; rdeči hrast; močvirski hrast; kostanj; robinija; oreh; 
gorski javor; ostrolistni javor; topokrpi javor; veliki jesen; ostrolistni 
jesen; gorski brest; poljski brest; lipa in lipovec; beli gaber; češnja; 
maklen; brek; mokovec; črni gaber; mali jesen; puhasti hrast; cer; 
drugi trdi listavci; trepetlika; topol; črna jelša; siva jelša; breza; vrba; 
jerebika; nagnoj; drugi mehki listavci 

razvojna 
faza 

mladovje; drogovnjak; debeljak; sestoj v obnovi; dvoslojni sestoj; 
posamično do šopasto raznomerni sestoj; skupinsko do gnezdasto 
raznomerni sestoj; panjevec; grmičav gozd; pionirski gozd z grmišči; 
tipični prebiralni sestoj 

Okoljske spremenljivke, vnesene v GIS, smo predhodno ovrednotili in sicer s kakšnim 
deležem vplivajo na pojavljanje klopov na preučevanem področju (Tabela 5). 
Vrednotenje je temeljilo na ugotovitvah italijanske študije izdelave modela habitata 
klopa in na podatkih iz literature o značilnostih klopovega habitata.  
 
Tabela 5: Vpliv okoljskih spremenljivk na pojavljanje klopov v Zgornjem Posočju. 
 

spremenljivka delež celotnega vpliva 
nadmorska višina 40 % 
geološka podlaga 10 % 
ekspozicija površja 20 % 
sklep krošenj 15 % 
gozdna združba 10 % 
razvojna faza 5 % 

Posamezne spremenljivke smo zaradi nadaljnjega lažjega obdelovanja in prikazovanja 
rezultatov klasificirali v vrednostne razrede. Določili smo merila za vsak vrednostni 
razred in jih ovrednotili s točkami (Tabela 6). Merilo vrednostnih razredov za 
spremenljivko nadmorska višina je bilo enakomerno v intervalih razdeliti zalogo 
vrednosti nadmorskih višin. Merila vrednostnih razredov za spremenljivke geološka 
podlaga, gozdna združba in razvojna faza so temeljila na podobnosti v vrednostne 
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razrede vključenih elementov. Za spremenljivki ekspozicija površja in sklep krošenj pa 
so bila merila vrednostnih razredov določena tako, kot jih določa šifrant ZGS. 
Posamezna spremenljivka je prispevala po en ustrezen vrednostni razred. 
 
Tabela 6: Klasifikacija okoljskih spremenljivk v vrednostne razrede in ovrednotenje s 
točkami. 
 

spremenljivka vrednostni razred št. točk
1 0-300 m. n. v. 40 
2 300-600 m. n. v. 35 
3 600-900 m. n. v. 30 
4 900-1100 m. n. v. 20 

1 nadmorska 
višina 

5 > 1100 m. n. v. 5 
1 apnenci, apnene breče, apnena 

melišča, apnene naplavine 10 

2 dolomitizirani apnenci 8 2 geološka 
podlaga 

3 ostale kamnine 0 
1 S 20 
2 SZ 15 
3 SV 10 
4 Z 7
5 JZ 5 
6 V 2
7 JV 1 

3 ekspozicija 
površja 

8 J 0
1 vrzelast do pretrgan 15 
2 rahel 10 
3 normalen 5 4 sklep 

krošenj 
4 tesen 0 
1 zelo tople lege 10-8 
2 tople lege 8-6 
3 zmerne 6-4 
4 hladne lege 4-2 

5 gozdna 
združba 

5 zelo hladne lege 2-0 
1 mladovje, panjevec, grmičav gozd, 

pionirski gozd z grmišči 5

2 drogovnjak, dvoslojni sestoj, 
sestoj v obnovi 36 razvojna 

faza 

3 debeljak, tipični prebiralni sestoj 1 

b) Analiza podatkov 
 
Končno število točk smo dobili tako, da je ustrezen vrednostni razred posamezne 
spremenljivke prispeval določeno število točk, točke vseh spremenljivk pa smo sešteli. 
Te izračune smo izvedli za vsak odsek (gozdni oddelek) območne enote ZGS Tolmin, 
ki pokriva celotno področje Zg. Posočja. Vseh odsekov je 1395. Primer izračuna je 
podan v Tabeli 7. 
 
Za vsako od spremenljivk: sklep krošenj, gozdna združba in razvojna faza je bilo 
potrebno znotraj vsakega odseka narediti dodatne izračune za posamezne sestoje. 
Prispevek števila točk teh spremenljivk je temeljil na tehtani aritmetični sredini vseh 
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sestojev v odseku. Število točk za spremenljivko razvojna faza smo na primer dobili 
tako, da smo v posameznem odseku razvojno fazo vsakega sestoja posebej pomnožili 
s pripadajočo površino sestoja, rezultate zmnožkov po sestojih sešteli in nato vsoto 
delili s površino odseka. 
 
Tabela 7: Primer izračuna končnega števila točk vseh spremenljivk za X odsek. 
 

spremenljivka → ustrezna skupina  odseka     → prispevek št. točk →
1 300-600 m. n. v.  35 +
2 dolom. apnenci  8 +
3 JV 1 +

4 tehtana aritm. 
sredina sestojev 

13,8 +

5 tehtana aritm. 
sredina sestojev 

8,7 +

6 tehtana aritm. 
sredina sestojev 

1,3 =

skupaj točk 67,8  

Izračunano število točk posameznih odsekov smo razvrstili v 4 stopnje verjetnosti 
pojavljanja klopov. Vsaka stopnja pomeni na karti habitata klopa (Slika 26) ustrezno 
verjetnost pojavljanja in s tem določeno mero tveganja okužb (Tabela 8). 
 
Tabela 8: Verjetnost pojavljanja klopov glede na število točk.

stopnja št. točk verjetnost pojavljanja klopov 
1 70,1-100 največja 
2 55,1-70 večja 
3 35,1-55 manjša 
4 0-35 najmanjša 

Vse potrebne vnesene podatke smo računalniško obdelali v programskem jeziku 
FoxPro 2.6a for Windows. Z modeliranjem (prostorsko analizo) smo pridobili nove 
informacije o preučevanem področju.  
 

c) Prikaz podatkov 
 
Za vsako okoljsko spremenljivko vključeno v modelu habitata, smo izrisali tematsko 
karto. Vse karte smo nato s prekrivanjem združili v karto habitata klopa za področje 
Zgornjega Posočja. Karte so prikazane v podpoglavju 2.1, ovrednotene pa v 4.1.2. 
Izrise smo izvedli s programsko opremo MapInfo Professional 8.0.  
 
Vektorski podatki o lokacijah naravnih vrednot preučevanega področja, ki smo jih 
pridobili na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), so določeni v 
Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04 in 70/06) in sicer 
varianta geoinformacijskega sloja za javno uporabo. V GIS-u smo plast naravnih 
vrednot v digitalni vektorski obliki prekrili z digitalno karto habitata klopa, nato še izrisali 
in ugotavljali intenziteto prostorskega prekrivanja lokacij naravnih vrednot z območji 
habitata klopa. Dobljeni rezultati so ovrednoteni in vizualno prikazani v obliki grafov v 
podpoglavju 4.1.3. Novo izrisano karto smo poimenovali Karta tveganja obolevnosti za 
lymsko boreliozo v Zgornjem Posočju (Priloga 2). 
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Na karto tveganja z vnesenimi lokacijami naravnih vrednot smo ročno vnesli trase 
šestih učnih poti, ki se nahajajo na preučevanem področju in ponovno preverili 
prostorsko sovpadanje z območji habitata klopa. Rezultate sovpadanja smo predstavili 
v podpoglavju 4.1.4. 
 
Veljavnost rezultatov habitatnega modela smo preverili s pomočjo podatkov o 
prijavljenih primerih bolnikov z lymsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom na 
obravnavanem področju, katere so nam posredovali z Zavoda za zdravstveno varstvo 
(ZZZV) iz Nove Gorice. Ugotavljali smo prostorsko ujemanje krajev okužb z območji 
habitata klopa, ugotovitve pa podali v podpoglavju 4.2. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

4.1   Implementacija modela habitata klopa na področju Zgornjega Posočja 
 

4.1.1   Izbor okoljskih spremenljivk, vrednostnih razredov in točk

Izbor okoljskih spremenljivk za vnos v GIS je temeljil na razpoložljivih podatkih 
(drevna.dbf in odseki.dbf) iz podatkovne baze Zavoda za gozdove Slovenije. Iz baze 
smo izbrali tiste spremenljivke, ki so najbolj ustrezale specifičnim naravnim 
značilnostim Zgornjega Posočja. Nekatere spremenljivke (nadmorska višina, geološka 
podlaga, ekspozicija površja) so enake kot so prikazane na Sliki 24, ostale (sklep 
krošenj, gozdna združba, razvojna faza) pa smo izbrali kot najbolj podobne 
spremenljivkam iz klasifikacijskega drevesa na Sliki 24. Paziti smo morali, da se s z 
vnosom podobnih spremenljivk nista spremenila pomen spremenljivk in osnovna 
struktura modela habitata klopa, razvitega za provinco Trento.  
 
Prilagoditev klasifikacije spremenljivk je bila potrebna, saj gre za implementacijo 
modela habitata na drugem področju. Iz istega vzroka smo spremenljivkam določili 
najustreznejše vrednostne razrede in le-tem pripisali toliko točk, kolikor naj bi po 
ugotovitvah italijanskega projekta in po podatkih iz literature vrednostni razred 
prispeval k pojavljanju klopov. 
 

4.1.2   Analiza karte habitata klopa za Zgornje Posočje 
 
V tem podpoglavju so predstavljeni vmesni rezultati modeliranja – izrisov tematskih kart 
za posamezne spremenljivke. Sledi predstavitev enega od glavnih rezultatov 
diplomskega dela - karte habitata klopa. 
 
Za vse tematske karte tega podpoglavja velja sledeče: 

- v legendi so vrednostni razredi razvrščeni tako, kot so oštevilčeni v Tabeli 
6; 

- v legendi navedena števila v oklepajih pomenijo število vključenih odsekov 
v vrednostne razrede; 

- barvna lestvica v legendi, od živordeče proti temnozeleni, prikazuje na karti 
območja različne verjetnosti pojavljanja klopov (živordeča pomeni največjo, 
temnozelena barva najmanjšo verjetnost) glede na vrednostne razrede; 

- bela podlaga na karti pomeni negozdno površino (npr. naselja, vodovje, 
…) 

 
Karta okoljske spremenljivke “nadmorska višina”

Pet vrednostnih razredov (Slika 2) je enakomerno razdeljenih po intervalih. Z 
naraščajočo nadmorsko višino od 0 do 1100 m. n. v. in več upada število dodeljenih 
točk, saj se verjetnost pojavljanja klopov enakomerno zmanjšuje z naraščajočo
nadmorsko višino in teoretično drastično upade nad 1100 m. n. v. Slednje je lepo 
razvidno s karte, kjer so dna dolin in kotlin obarvana z živordečo barvo. 
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Karta okoljske spremenljivke “geološka podlaga”

Spremenljivka je razdeljena na tri vrednostne razrede (Slika 4). V prvega so uvrščene 
kamnine, sestavljene pretežno iz apnenca, v drugega pa dolomitizirani apnenci. Največ
točk pripada prvemu vrednostnemu razredu zaradi pogostejšega pojavljanja klopov na 
apnenčasti podlagi. V tretjega so uvrščene kamnine drugačne sestave, pripada jim nič
točk. Iz karte je razvidno, da večino ozemlja sestavlja apnenčasta kamnina, kar 
dokazuje tudi številčnost odsekov prvega vrednostnega razreda. 
 
Karta okoljske spremenljivke “ekspozicija površja”

Ekspozicijo površja kot spremenljivko sestavlja osem vrednostnih razredov (Slika 3). 
Največ točk (na karti - odtenki rdeče barve) je dodeljenih severnim legam, kot določa
model habitata klopa. 
 
Karta okoljske spremenljivke “sklep krošenj”

Klopom najbolj ustreza vrzelast do pretrgan sklep krošenj, kamor v vrzeli lahko vrinemo 
eno ali več krošenj, vendar se tega sklepa na preučevanem področju pojavlja malo (na 
Sliki 9 obarvano živordeče). Največ je normalnega sklepa, kar pomeni, da se krošnje 
dotikajo.  
 
Karta okoljske spremenljivke “gozdna združba”

Tipe gozdnih združb iz podatkovne baze ZGS smo razvrstili v pet vrednostnih razredov 
glede na pogoje rastišča (Slika 7). Gozdne združbe, ki ustrezajo pogojem zelo toplih, 
toplih in zmernih leg, se nahajajo predvsem na območjih dolin in nižje ležečih predelih. 
Tem gozdnim združbam smo dodelili največ točk, saj najbolje ustrezajo modelu 
klopovega habitata. 
 
Karta okoljske spremenljivke “razvojna faza”

Iz Slike 8 je na področju Zgornjega Posočja lepo razvidno prevladovanje razvojnih faz 
drogovnjakov, dvoslojnih sestojev in sestojev v obnovi, ki smo jih združili v en 
vrednostni razred. Poleg najustreznejšega prvega vrednostnega razreda tudi slednji 
zadovoljivo ustreza modelu habitata klopa. 
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Karta habitata klopa

Slika 26: Karta habitata klopa I. ricinus za Zgornje Posočje. Navedene vrednosti v 
oklepajih v legendi pomenijo število vključenih odsekov v vrednostne razrede. 
 
Karta na Sliki 26 prikazuje območja z različno verjetnostjo pojavljanja klopov.  
 
Najprimernejša območja habitata (na karti obarvana živordeče) so: 

- ožja okolica naselij Vrsnik, Log, Pod Bregom, Labrje v spodnji Trenti; 
- S pobočja Kozjega brega, S vznožje Polovnika od Čezsoče do Loga 

Čezsoškega; 
- desni breg ob potoku Učja do vasi Žaga; 
- S pobočja Hlevišča od Trnovega ob Soči skoraj do Kobarida, SZ pobočja 

Ozbena do slapu Kozjak; 
- širše območje desnega brega Nadiže, pas S pobočja Matajurja in Kolovrata 

od Robiča mimo Idrskega, Tolmina do Čiginja; 
- ožje območje desnega brega Tolminke, Kozlov rob; 
- ožja območja SV pobočij planine Rut in Temna Brda ter ožje območje S od 

zaselka Loje; 
- območje med Rutom in Grantom, ožji del JZ od Stržišč, območje 

Prodarjeve grape, ožje območje med Podbrdom in Petrovim Brdom; 
- širše območje Logaršč, del S pobočij Črvovega in Bukovskega vrha; 
- SZ, S in SV pobočja Čukle do reke Soče in Idrijce; 
- širše območje S pobočij Plešarskega vrha, ožji del levega brega potoka 

Hotenja, ožji del Makčeve in Srne grape potoka Trebuša. 
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4.1.3   Analiza naravnih vrednot na karti tveganja obolevnosti za lymsko 
boreliozo v Zgornjem Posočju 
 
Na preučevanem področju je v registru ZRSVN območne enote Nova Gorica 
evidentiranih kar 338 točkovnih naravnih vrednot, od teh jih je: 

- 234 državnega in 
- 104 lokalnega pomena. 
 

Zastopane so skoraj vse zvrsti razen krajinske vrednote, minerala in fosila. Večini 
naravnih vrednot je določenih več zvrsti (Tabela 9, Slika 20).  
 
Tabela 9: Število naravnih vrednot v Zgornjem Posočju, določenih z eno, dvema, tremi, 
štirimi ali petimi zvrstmi. 

 
št. nar. vrednot, opredeljenih 1-krat 119 
št. nar. vrednot, opredeljenih 2-krat 152 
št. nar. vrednot, opredeljenih 3-krat 53 
št. nar. vrednot, opredeljenih 4-krat 12 
št. nar. vrednot, opredeljenih 5-krat 2 
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Slika 20: Različna številčnost naravnih vrednot, določenih z eno zvrstjo. 
 
Ker so vode obravnavanega področja ključnega pomena, je izmed vseh evidentiranih 
zvrsti naravnih vrednot (določenih tudi z več zvrstmi) najpogostejša ravno hidrološka 
zvrst (Slika 21).

134
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Slika 21: Delež hidrološke in ostalih zvrsti Zgornjega Posočja. 
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Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04 in 70/06) 
predpisuje izdelavo variant treh GIS slojev za javno uporabo: 

- sloj jam naravnih vrednot (vsebuje podatke s seznama naravnih vrednot – 
jame),  

- sloj točk naravnih vrednot (vsebuje podatke s seznama naravnih vrednot – 
točkovni elementi) in 

- sloj območij naravnih vrednot (vsebuje podatke s seznama naravnih 
vrednot – območja naravnih vrednot). 

 
Karta tveganja obolevnosti za lymsko boreliozo v Zgornjem Posočju (Slika 25 in Priloga 
2) prikazuje sloje naravnih vrednot jam, območij in točk, ter njihovo prekrivanje z 
območji različnega tveganja okužb. V nalogi smo se, glede na razpoložljive podatke in 
uporabnost rezultatov, osredotočili predvsem na analizo točkovnega sloja naravnih 
vrednot. 
 
Pozicijska natančnost lokacij naravnih vrednot – točk je ocenjena na +/- 20 m na 
terenu, ker so podatki za lokacije preneseni iz kart različnih meril. Za nekatere lokacije 
so koordinate točk zaokrožene na 5 km zaradi občutljivosti naravnih vrednot. 
 
Glede na zgoraj omenjeno dejstvo smo pri določevanju lokacij naravnih vrednot – točk, 
ki na karti sovpadajo z območji tveganja, upoštevali tiste točke, ki se na karti prekrivajo 
z omenjenimi območji v celoti, se deloma prekrivajo ali se območij tveganja dotikajo. 
 
Izmed vseh vrisanih naravnih vrednot – točk, kot so določene s prej omenjenim 
pravilnikom, jih 44 sovpada z območji največjega tveganja, z območji večjega tveganja 
pa kar 128 (Slika 22).  
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Slika 22: Deleži naravnih vrednot – točk glede na območja različnega tveganja v 
Zgornjem Posočju. 
 
Večina naravnih vrednot – točk na območjih največjega tveganja je, kot smo 
predvidevali glede na naravne značilnosti področja, hidrološke zvrsti (Slika 23). Tu so 
upoštevane tudi naravne vrednote - točke, katerim je določenih več zvrsti. Največ (21) 
jih je opredeljenih z dvema zvrstema (Slika 24), od teh jih je kar 19 površinskih 
geomorfoloških in hidroloških zvrsti.  

10

34
hidrološka zvrst

ostale zvrsti

 
Slika 23: Številčnost naravnih vrednot – točk, na območjih največjega tveganja v 
Zgornjem Posočju, glede na zvrst. 
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Atributni podatki vseh naravnih vrednot – točk na območjih različnega tveganja so 
tabelarično predstavljeni v Prilogi 1. 
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Slika 24: Številčnost naravnih vrednot – točk v Zgornjem Posočju, določenih z eno ali 
več zvrstmi.  
 
Z območji največjega tveganja na karti se prekriva tudi sloj naravnih vrednot –
območja. Pozicijska natančnost podatkovnega niza le-teh je ocenjena na približno +/- 
25 m na terenu zaradi napake pri prvotnem ročnem vrisovanju na karto, poligoni 
občutljivih območij niso prikazani. Pri našem delu smo to dejstvo upoštevali tako, da 
smo v območja največjega tveganja vključili tudi naravne vrednote – območja, ki so se 
z območji tveganja samo delno prekrivala ali dotikala. 
 
Vektorizirani poligoni naravnih vrednot – območij pokrivajo znatno večje površine kot 
točkovne naravne vrednote, zato je natančnost določevanja prekrivanja z območji 
tveganja veliko manjša. Zaradi tega navajamo samo evidenčne številke dvaintridesetih 
naravnih vrednot – območij, ki sovpadajo z območji največjega tveganja. Evidenčne 
številke točkovnih naravnih vrednot in naravnih vrednot – območij so enake (Priloga 1): 
34, 75, 145, 195, 299, 321, 616, 641, 775, 1308, 1533, 1637, 2081, 2084, 2086, 2094, 
2125, 2136, 2145, 2151, 2165, 2548, 2558, 3364, 3711, 4126, 4427, 4494, 8671, 8895, 
8898 in 8901. 
 

4.1.4   Analiza učnih poti na karti tveganja obolevnosti za lymsko boreliozo v 
Zgornjem Posočju 
 
Pri prekrivanju slojev hidrološke mreže, cestnega omrežja in sloja naravnih vrednot je 
prišlo na karti tveganja obolevnosti za lymsko boreliozo v Zgornjem Posočju do 
zamikov oz. nenatančnosti zaradi vnosa podatkovnih nizov iz različnih virov. Iz tega 
sledi, da je pozicijska natančnost učnih poti na karti odvisna od natančnosti našega 
ročnega vrisa in od prej omenjenih dejavnikov. 
 
V nadaljevanju so navedena območja največjega tveganja, po katerih potekajo trase 
(deloma ali v celoti) nekaterih učnih poti. Trase vseh poti so označene na Sliki 25. 
 
Soška učna pot poteka po omenjenih območjih ob robu ožje okolice naselij Log in Pod 
Bregom ter ob robu S pobočja Kozjega brega. 
 
Kobariška zgodovinska pot zajame območje S pobočja Hlevišča pri Kobaridu in SZ 
pobočja Ozbena do slapov Kozjak. 
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Zgodovinsko-naravoslovna učna pot Kozlov rob v celoti poteka po območju največjega 
tveganja. 
 
Kosmačeva učna pot zajame rob SZ in S pobočja Čukle do reke Soče in Idrijce. 
 

Slika 25: Karta tveganja obolevnosti za lymsko boreliozo v Zgornjem Posočju z 
vrisanimi učnimi potmi. 
 

4.2   Veljavnost modela habitata klopa za Zgornje Posočje 
 
Pri preverjanju veljavnosti modela smo uporabili pridobljene podatke o prijavljenih 
primerih lymske borelioze (v letih 1995-2005) in klopnega meningoencefalitisa (v letih 
1991-2005) v Zgornjem Posočju. Znani so le podatki o kraju prebivališča obolelih oseb 
in ne o kraju okužbe, saj prisesanega klopa običajno odkrijemo šele po določenem 
času. Kljub temu smo izhajali iz predpostavke, da so se oboleli okužili v bližini 

Kosmačeva učna 
pot 

gozdna učna pot 
Na razgledno točko

Tolminska korita

Soška pot

Kozlov rob

Kobariška 
zgodovinska pot 
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prebivališča. Na osnovi karte tveganja obolevnosti za lymsko boreliozo v Zgornjem 
Posočju in krajev prebivališč obolelih smo poskušali ugotoviti prekrivanje krajev z 
območji največjega in večjega tveganja. Zaradi pozicijskih nenatančnosti na karti 
(obrazloženih v podpoglavjih 4.1.3 in 4.1.4) in upoštevajoč merilo karte (1 : 175000) 
smo določili razdaljo 437,5 m na terenu (na karti predstavlja razdaljo 2,5 mm), kar 
predstavlja radij od kraja prebivališča obolelih, ki smo ga še upoštevali pri umeščanju v 
določeno skupino tveganja. 
 
Če primerjamo rezultate, podane v Tabelah 10 in 11, ugotovimo prijavo klopnega 
meningoencefalitisa v istem kraju kot prijavo lymske borelioze.   
 

Tabela 10: Prijavljeni primeri lymske borelioze v Zgornjem Posočju v letih 1995-2005, 
na območjih največjega in večjega tveganja. 
 

kraj št. primerov za 
posamezen kraj 

Čezsoča, Grant, Grudnica, Homec, Klavže, Kozmerice, Koseč, Prapetno 
Brdo, Rut, Temljine, Znojile 1

Volčanski Ruti, Svino, Sužid, Stanovišče, Selo pri Volčah, Sedlo, Roče, 
Ponikve, Podmelec, Podbela, Modrejce, Modrej, Logaršče, Kozaršče, 
Drežniške Ravne,   

2

Drobočnik, Libušnje, Logje, Selišče, Stopnik, Tolminski Lom, Zadlaz-
Žabče 3

Bača pri Modreju, Jevšček, Kanalski Lom, Mlinsko, Srpenica, Žaga 4 
Breginj, Dolje, Gorenja Trebuša, Kneža, Livek, Slap ob Idrijci 5 
Idrija pri Bači, Koritnica, Ladra, Pečine, Potoki, Prapetno, Staro selo 6 
Čiginj, Grahovo ob Bači, Podbrdo, Smast, Trnovo ob Soči 7
Dolenja Trebuša, Vrsno 8 
Bovec, Ljubinj, Žabče 9
Borjana 11 
Idrsko, Most na Soči, Poljubinj 12 
Zatolmin 13 
Volče 14 
Kobarid 24 
Tolmin  83 
skupaj primerov 417 

Tabela 11: Prijavljeni primeri klopnega meningoencefalitisa v Zgornjem Posočju v letih 
1991-2005, na območjih največjega in večjega tveganja. 
 

kraj št. primerov za kraj 
Breginj 1 
Kal Koritnica 1 
Logje 1 
Podbrdo 1 
Ponikve 1 
Tolmin 6 
Trebuša 4 
skupaj primerov 15 

Analiza prekrivanja krajev prebivališč obolelih z območji največjega in večjega tveganja 
potrjuje ustreznost modela habitata klopa za Zgornje Posočje (Slika 26). Izmed 95 
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primerov okužb z lymsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom jih je kar 77 
odkritih na območjih največjega in večjega tveganja (81% točnost modela). 

19%

81%

ujemanje kraj - območje

neujemanje kraj -
območje

 
Slika 26: Deleži krajev prebivališč obolelih oseb na območjih največjega in večjega ter 
manjšega in najmanjšega tveganja v Zgornjem Posočju. 
 

4.3   Smernice načrtovalcem učnih poti v Zgornjem Posočju 
 

S pomočjo izdelane karte tveganja obolevnosti za lymsko boreliozo v Zgornjem 
Posočju lahko določimo območja, kjer je največja verjetnost okužbe s pogosto 
boleznijo v Zgornjem Posočju - lymsko boreliozo. Pri načrtovanju novih učnih poti na 
področju Zgornjega Posočja bi bilo smiselno upoštevati naslednja priporočila: 

- preučitev karte tveganja obolevnosti za lymsko boreliozo v Zgornjem 
Posočju (Priloga 2); 

- predvideno traso učne poti primerjati z območji različnega tveganja na karti; 
- izogniti se najprimernejšim območjem habitata klopa, določenim v 

podpoglavju 4.1.2; 
- pri vključevanju vnaprej določenih točkovnih naravnih vrednot v učno pot 

preveriti, če so naštete na seznamu naravnih vrednot – točk na območjih 
največjega tveganja (Priloga 1); 

- če s traso ni mogoče obiti območja največjega tveganja, so potrebna 
dodatna opozorila in osveščanje obiskovalcev o zaščiti pred vbodom klopa. 

 
Iz dobljenih rezultatov v diplomskem delu lahko predpostavljamo, da bi upoštevanje 
zgoraj navedenih smernic pripomoglo k varstvu zdravja obiskovalcev učnih poti in 
naravnih vrednot, v tem primeru bi zmanjšali tveganje okužb z lymsko boreliozo in 
klopnim meningoencefalitisom v Zgornjem Posočju. 
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5 ZAKLJUČKI 
 
S primerjavo naravnih značilnosti Zgornjega Posočja in province Trento smo ugotovili, 
da je kvantitativni odločitveni model prisotnosti/odsotnosti klopa I. ricinus primeren za 
uporabo na področju Zgornjega Posočja, čeprav je bil izdelan za italijansko provinco 
Trento. 
 
Z uporabo GIS-a smo izvedli prostorsko implementacijo modela habitata klopa na 
področju Zgornjega Posočja. Model smo deloma prilagodili specifičnim naravnim 
značilnostim področja in razpoložljivim podatkovnim bazam, z modeliranjem vnesenih 
podatkov pa dobili ustrezne parametre za izris karte habitata klopa za Zgornje Posočje. 
 
V karto habitata klopa smo vključili lokacije naravnih vrednot in trase obstoječih učnih 
poti, ki se pojavljajo na obravnavanem področju. Novo karto smo poimenovali Karta 
tveganja obolevnosti za lymsko boreliozo v Zgornjem Posočju, saj je z nje mogoče
ugotoviti območja sovpadanja lokacij naravnih vrednot, tras učnih poti in območij 
najverjetnejšega pojavljanja klopov. Glede na dejstvo, da je število obolelih oseb tem 
večje, čim večja je verjetnost pojavljanja klopov in čim več je okuženih klopov, lahko z 
omenjene karte enostavno določimo območja največjega tveganja okužb z boleznimi, 
ki jih prenašajo klopi. 
 
Potrditev uspešne določitve območij največjega in večjega tveganja okužb je bila 
dosežena s primerjavo rezultatov analize podatkov o obolelih osebah za lymsko 
boreliozo in klopnim meningoencefalitisom na preučevanem področju v določenem 
časovnem obdobju. Izmed vseh prijavljenih primerov bolezni jih kar 81 % sovpada z 
območji največjega in večjega tveganja okužb. 
 
81 % točnost modela habitata klopa za Zgornje Posočje je primerljiva z 
napovedovalnim modelom prisotnosti klopov za provinco Trento, kjer so pri preverjanju 
točnosti modela z beleženjem ugrizov klopov na gozdarjih ugotovili 76 % točnost 
modela. 
 
Glede na zadovoljive rezultate smo podali smernice načrtovalcem bodočih učnih poti, 
saj ima Zgornje Posočje veliko zanimivih naravnih vrednot, vrednih ogleda. Smiselno bi 
bilo postaviti še kar nekaj učnih poti, ki bi obšle območja največjega tveganja okužb z 
lymsko boreliozo in hkrati predstavile naravne lepote obiskovalcem.  
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PRILOGA 1: Seznam naravnih vrednot – točk Zgornjega Posočja

TVEGANJE POMEN IME KRATKA OZNAKA EVID. ŠT.

1 največje državni Gorenja Trebuša - rastišče blagajevega
volčina Rastišče blagajevega volčina (Daphne blagayana) v Gorenji Trebuši 2558

2 največje državni Srpenica - nahajališče jezerske krede Nahajališče jezerske krede v opuščenem kamnolomu ob Soči pri Srpenici 299
3 največje državni Hudajužna - nahajališče fosilov Nahajališče zgornjetriasnega koralnospongijskega grebena pri Hudajužni 3623
4 največje državni Jagršče Nahajališče fosilov pri Jagrščah 4297
5 največje državni Slatnica - korita Korita Slatnice, levega pritoka Soče, profili krednega fliša 3737

6 največje državni Slatnica Levi pritok Soče pred Čezsočo s slapovi, koriti, Fe-Mn gomolji in
sedimentnimi teksturami 2081

7 največje državni Nadiža - naravni most v Koritih Podorni naravni most v desni steni korit Nadiže 2128
8 največje državni Tolminka - dolina Dolina Tolminke 145
9 največje državni Veliki Kozjak Slap na potoku Kozjak, levem pritoku Soče pred Kobaridom 555
10 največje državni Soča - korita pri Kršovcu Korita Soče pri Kršovcu 612
11 največje državni Soča - Koritnica - sotočje Sotočje Soče in Koritnice s flišnimi plastmi 614
12 največje državni Zajtel grapa Soteska Prodarjeve grape, levega pritoka Bače pod Podbrdom 1533

13 največje državni Vrsnica - korita in slap Korita in slap na potoku Vrsnica, levem pritoku Soče, nad sotočjem s
Sočo 1635

14 največje državni Kozjak Potok Kozjak s slapovoma Velikim in Malim Kozjakom 2087
15 največje državni Idrijca - Trebuščica - sotočje Sotočje Idrijce in Trebuščice 2165
16 največje državni Mkčeva grapa Soteska s slapovi, levi pritok Trebuščice v Trebuši 2548
17 največje državni Pršjakarska grapa Soteska potoka Pršjak, desnega pritoka Trebuščice 1308

18 največje državni Učja - soteska Soteska Učje s pritokom Brčin in koriti, presek zgradbe prelomne cone
Idrijskega preloma 775

19 največje državni Nadiža - korita Korita Nadiže pod Potoki pri Kredu z izdanki značilnih kamnin in
tektonskimi strukturami 2126

20 največje državni Lepenjica Levi pritok Soče z bregovi 1637
21 največje državni Jama pri Godcu 1 Jama zahodno od Trnovega ob Soči 2586
22 največje državni Idrijca - soteska in korita Soteska in korita Idrijce, levega pritoka Soče 771
23 največje državni Nadiža Reka Nadiža s slikovitimi debri, sotesko in prodišči 195
24 največje državni Učja Reka Učja, desni pritok Soče 4425

25 največje lokalni Trnovo (struga Soče) - nahajališče
krednega fliša Nahajališče krednega fliša v strugi Soče dolvodno od Trnovega ob Soči 616



ii

26 največje lokalni Zaganjavka Zaganjalka na severnih pobočjih Stola 685
27 največje lokalni Most na Soči - morena Morenski nasip zahodno od Mosta na Soči 2125
28 največje lokalni Slatnica - manganovi gomolji Nahajališče manganovih gomoljev v dolini Slatnice, levem pritoku Soče 4457
29 največje lokalni Slatnica - slap Slap na Slatnici, levem pritoku Soče, profili krednega fliša 3738
30 največje lokalni Slatnica - zadnji slap v koritih Zadnji slap v koritih Slatnice, levega pritoka Soče, profili krednega fliša 3742

31 največje lokalni Tbin - soteska Soteska Tbina, desnega pritoka Soče, s slapovi, jugozahodno od naselja
Kamno, pleistocenski konglomerat 2094

32 največje lokalni Ruscov slap Slap na Bači vzhodno od Podbrda 1531
33 največje lokalni Hatujle - jama Vodna jama v dolini potoka Hotevlje, zahodno od Volč 2082
34 največje lokalni Hatujle - slap Slap na potoku Hotevlje, desnem pritoku Soče, zahodno od Volč 2083
35 največje lokalni Ronec Potok s slapovi, desni pritok Soče pri Srpenici 2170
36 največje lokalni Pretoki - grapa Porečje grape izpod Vrha Kuka, levi pritok Idrijce pri Stropniku 8895

37 največje lokalni Bača - odsek med Klavžami in mostom
pod sotočjem s Poljančico Ohranjen odsek Bače pod Klontami 8898

38 največje lokalni Kneža - del povirja Del povirja Kneže in pritoka Lipovščaka 8901

39 največje lokalni Lojščica Soteska potoka Lojščica, desnega pritoka Soče, s slapovi, zahodno od
Čiginja, s profili značilnih kamnin 2084

40 največje lokalni Hotenja Potok v Dolenji Trebuši, desni pritok Trebuščice 2184
41 največje lokalni Klavže - korita Korita Bače pri Klavžah 2156
42 največje lokalni Beli potok pri Volarjih Desni pritok Soče pri kraju Volarje 2592
43 največje lokalni Soča - tolmun Otona Tolmun Soče dolvodno od Trnovega 3714
44 največje lokalni Za Volarnikom Poplavno območje ob Soči pri sotočju z Volarjo 2151

45 večje državni Prodar - rastišče kratkodlakave
popkorese Rastišče kratkodlakave popkorese (Moehringia villosa) pri Podbrdu 1536

46 večje državni Grahovo ob Bači - rastišče venerinih
laskov in slap

Rastišče venerinih laskov (Adiantum capillus - veneris) in slap pri
Grahovem ob Bači 2090

47 večje državni Log pod Mangrtom - divji kostanj pri hiši
št. 34 Mogočen divji kostanj pri hiši št. 34 v Logu pod Mangartom 2120

48 večje državni Soča - lipa pred cerkvijo sv. Jožefa Mogočna lipa pred cerkvijo sv. Jožefa v vasi Soča 2154
49 večje državni Soča - lipe nasproti hiše št. 27 Stare lipe nasproti hiše št. 27 v vasi Soča 2155
50 večje državni Ruševa glava Sestoj črnega bora (Pinus nigra) nad Ruševo glavo 2119

51 večje državni V Ključu - gube Gube ploščastega volčanskega apnenca z rožencem v cestnem useku
pri Modreju 187

52 večje državni Čadrg - gube ploščastega apnenca Gube ploščatega apnenca nad Tolminskimi koriti 2080
53 večje državni Vas na skali - nahajališče fosilov Nahajališče fosilov nad Vasjo na skali 2596



iii

54 večje državni Krbulnik - nahajališče fosilov Jursko - kredne plasti (krinoidi, aptihi) na širšem območju vasi Na skali 3632
55 večje državni Stopnik - vulkanske kamnine Blazinaste lave v cestnem useku v dolini Idrijce pod Šebreljami 3653
56 večje državni Glijun - nahajališče jezerske krede Nahajališče jezerske krede ob Glijunu južno od Plužne 3739

57 večje državni Glava - nahajališče fosilov Nahajališče jurskih krinoidov in aptihov na širšem območju vasi Na skali,
pelagična fosilna tanatocenoza 4329

58 večje državni Ravni laz - jurski manganovi gomolji Nahajališče jurskih manganovih gomoljev na Ravnem lazu pod
Rombonom 4456

59 večje državni Bovec - morena Mindelska morena na Stržišču, jugovzhodno od Bovca 1172
60 večje državni Tolminka - termalni izvir Hipotermalni izvir v koritih Tolminke 683
61 večje državni Bovec - ježa terase Soče Jugovzhodna ježa rečne terase jugovzhodno od Bovca 615
62 večje državni Tonov kamen Mogočen balvan ob Soči 1616
63 večje državni Možnica - naravni most Naravni most v koritih Možnice, desnem pritoku Koritnice 1628

64 večje državni Plajer - podorna bloka Podorna bloka izjemnih dimenzij na levem bregu Soče pod podorom pri
Plajerju 2566

65 večje državni Bavšica - balvan ob cesti Balvan velikih dimenzij ob cesti v Bavšico 4244

66 večje državni Trebuša - dolina Dolina Trebuše, rastišča kranjskega jegliča (Primula carniolica) in
blagayevega volčina (Daphne blagayana) 321

67 večje državni Možnica - dolina Dolina Možnice, desnega pritoka Koritnice s pritoki, koriti, slapovi in
zatrepom 4195

68 večje državni Čezsoča - prodišča Prodišča in vrbišča ob Soči pri Čezsoči 34
69 večje državni Koritnica - korita pri Klužah Korita Koritnice pri Klužah 144
70 večje državni Predelica - korita Korita Predelice, desnega pritoka Koritnice, pod Strmcem 611
71 večje državni Mangrtski potok - slap Slap na Mangrtskem potoku, levem pritoku Predelice 640
72 večje državni Zadlaščica - korita Korita Zadlaščice nad sotočjem s Tolminko 646

73 večje državni Koritnica - mala korita Korita Koritnice pod cestnim mostom med Klužami in Logom pod
Mangrtom 652

74 večje državni Sušec - soteska, korita in slapovi Soteska, korita in slapovi Sušca, desnega pritoka Soče pod Žago 653
75 večje državni Zadlaščica - soteska zgornjega toka Soteska zgornjega toka reke Zadlaščice, levega pritoka Tolminke 679
76 večje državni Soča - korita pri Napoleonovem mostu Korita Soče nad Napoleonovim mostom pri Kobaridu 772
77 večje državni Učja - korito Korito Učje v Žagi tik pred sotočjem s Sočo 773
78 večje državni Spodmol - slapič Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (3 od zgoraj navzdol) 799
79 večje državni Brdarjev slap Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (1. od zgoraj navzdol) 1341
80 večje državni Slap pod Brdarjem Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (2. od zgoraj navzdol) 1342
81 večje državni Slap pod luknjo Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (6. od zgoraj navzdol) 1343
82 večje državni Macesnov slap Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (5. od zgoraj navzdol) 1344



iv

83 večje državni Studenčkov slap Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (7. od zgoraj navzdol) 1345
84 večje državni Slap pod Gamsovo polico Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (8. od zgoraj navzdol) 1346
85 večje državni Slap v Zelenem kotlu Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (9. od zgoraj navzdol) 1347

86 večje državni Skriti slap Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (10. od zgoraj
navzdol) 1348

87 večje državni Stopničasti slap Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (11. od zgoraj
navzdol) 1349

88 večje državni Slap pod balvanom Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (12. od zgoraj
navzdol) 1350

89 večje državni Gačnik - prvi slap Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (13., zadnji od zgoraj
navzdol) 1351

90 večje državni Slap pod Brodarjevimi podi Slap na potoku Gačnik, desnem pritoku Trebuščice (4. od zgoraj navzdol) 1427
91 večje državni Grapa v Malnih Soteska v lehnjaku s petimi slapovi, levi pritok Trebuščice 1442
92 večje državni Možnica - spodnja korita Spodnja korita Možnice, desnega pritoka Koritnice 1592
93 večje državni Prešnik - slap Slap v Prešnikovem grabnu pod Loško steno 1593
94 večje državni Možnica - slap in naravno okno Slap in naravno okno na Možnici, desnem pritoku Koritnice 1626
95 večje državni Mangrtski potok Potok, korita in slapovi Mangrtskega potoka, levega pritoka Predelice 1629
96 večje državni Kosmato brdo - vzhodni slap Slap na desnem pritoku Predelice izpod Kolovrata 1631
97 večje državni Ruševa glava - slapišče pod Riglji Slapišče na desnem pritoku Koritnice pri vasi Log pod Mangartom 1632
98 večje državni Katedrala - slap Slap na potoku Fratarica, levem pritoku Koritnice pri Logu pod Mangrtom 1829
99 večje državni Parabola - slap Slap na Fratarici, levem pritoku Koritnice pri Logu pod Mangrtom 1830
100 večje državni Zaročenca - slap na Predilnici Slap na Predilnici, desnem pritoku Koritnice 1832
101 večje državni Jelovšček - potok s koriti in slapovi Potok Jelovšček, desni pritok Zadlaščice s koriti in slapovi 2180
102 večje državni Srna grapa Grapa potoka Srna grapa, desnega pritoka Trebuščice 2549

103 večje državni Jelenkova grapa Grapa potoka Jelenk, desnega pritoka Trebuščice, z manjšimi koriti v
srednjem delu toka 2550

104 večje državni Koritnica - korita nad sotočjem z Možnico Korita Koritnice nad sotočjem z Možnico 4151
105 večje državni Zadlaščica - zgornja korita Zadlaščica, levi pritok Tolminke v zgornjem toku s sotesko 4257

106 večje državni Kostanjevec - soteska Soteska potoka Kostanjevec, desnega pritoka Idrijce, pod Šentviško
planoto 2136

107 večje državni Velike Luti Soteska in korita Knežce 4157

108 večje državni Mali Kozjak Tektonsko zrcalo, slap na potoku Kozjak, levem pritoku Soče, pod
Drežnico 556

109 večje državni Tolminka - korita Korita Tolminke pred sotočjem z Zadlaščico 2177

110 večje državni Driselpoh - soteska Soteska desnega pritoka Bače v tanko plastovitih volčanskih apnencih,
rastišče kratkodlakave popkorese (Moehringia villosa) 1534



v

111 večje državni Godiča - soteska s slapoma Beri in Mali
Beri Slapovi in korita Godiče, levega pritoka Soče 680

112 večje državni Jama pri Bavdežu Jama južno od Čiginja 2085
113 večje državni Ročica - potok s pritoki, korita in slapovi Potok Ročica, levi pritok Soče, s koriti in slapovi 2145
114 večje državni Tolminka Levi pritok Soče pri Tolminu 4427
115 večje državni Žveplenica Termomineralni (žvepleni) izvir v dolini Trebuščice 686
116 večje državni Mala korita na Soči Korita na Soči pred sotočjem z Vrsnico 778
117 večje državni Fratarica Levi pritok Koritnice v Logu pod Mangartom s koriti in slapovi 1588
118 večje državni Virje - slap Pahljačasti slap na potoku Glijun pri vasi Plužna 2130
119 večje državni Soča - korita pri Mostu na Soči Korita Soče pri Mostu na Soči 2168
120 večje državni Zadlaščica - levi pritok (grapa s slapovi) Levi pritok Zadlaščice s sotesko in slapovi 2599
121 večje državni Azmična grapa Potok in soteska levega pritoka Tolminke pri Pologu 2600
122 večje državni Pščak - potok s slapovi Potok s slapovi, desni pritok Tolminke pod Javorco 2601
123 večje državni Glijun - izvir Kraški izvir pri Plužni pod Kaninom 3740
124 večje državni Zadlaščica Reka Zadlaščica, levi pritok Tolminke, s sotesko 4206
125 večje državni Soča s pritoki do sotočja z Idrijco Reka Soča s pritoki do sotočja z Idrijco 294

126 večje državni Kocenpoh - soteska s koriti Klovdre Soteska potoka Kocenpoh, desnega pritoka Bače, s koriti, imenovanimi
Klovdra, rastišče kratkodlakave popkorese (Moehringia villosa) 1540

127 večje državni Možnica Izviri, potok, soteska in korita Možnice, desnega pritoka Koritnice 1627
128 večje državni Trebuščica Najdaljši levi pritok Idrijce v dolini Trebuša 3711

129 večje državni Gačnik
Potok Gačnik, desni pritok Trebuščice, s slapovi in profili zgornjetriasnih
kamnin ter fosilnimi školjkami Myophora in Pachycardia, fosilnim
kamnovrtom Solenomorpha ter močvirnimi travniki v zgornjem toku

3712

130 večje državni Predilnica Desni pritok Koritnice pri Logu pod Mangrtom, soteska in korita 4196

131 večje državni Glijun Desni pritok Soče, slap, zgornjekredni flišni profili in razgaljene plasti
pleistocenske jezerske krede v strugi pri Plužni pod Kaninom 85

132 večje državni Koritnica pri Logu pod Mangartom Desni pritok Soče 261
133 večje lokalni Kal - Koritnica - lipi pri hiši št. 65 Lipi pri hiši št. 65 v Kal - Koritnici 1176
134 večje lokalni Gojčičeva tisa Stara tisa nad Bovcem 1178

135 večje lokalni Kobarid - divji kostanj na Trgu svobode
št. 2 Divji kostanj velikih dimenzij na Trgu svobode št. 2 v Kobaridu 2103

136 večje lokalni Libušnje - lipa ob cerkvi sv. Duha Stara lipa ob cerkvi sv. Duha v Libušnjah 2114
137 večje lokalni Roče - lipa pred cerkvijo sv. Janeza Stara lipa izjemnih dimenzij pred cerkvijo sv. Janeza v Ročah 2144

138 večje lokalni Srpenica - lipa nasproti cerkve sv.
Florjana Vaška lipa nasproti cerkve sv. Florjana v Srpenici 2171
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139 večje lokalni Temljine - bukev nad Podorehi Bukev izjemnih dimenzij nad zaselkom Podorehi v dolini Liščaka 2174
140 večje lokalni Tolmin - Pod Britofom pri sv. Urhu Poplavno območje Soče pri Tolminu 2176

141 večje lokalni Senica - sestoj tise na zahodnih in južnih
pobočjih Sestoj tise na zahodnih in južnih pobočjih Senice nad Mostom na Soči 2123

142 večje lokalni Glijun - nahajališče fliša Zgornjekredni flišni profil v dolini potoka Glijun pri Plužni 3741
143 večje lokalni Babja jama Spodmol na vzhodnih pobočjih Mrzlega vrha nad Mostom na Soči 1170
144 večje lokalni Kras - stena nad Belo Prepadna stena nad Belo 2150
145 večje lokalni Prodi Občasno poplavljena zaraščena prodišča ob Soči zahodno od vasi Dolje 2086

146 večje lokalni Pisano čelo Rezčlenjena stena s kamninami v pisanih progah severno od vasi
Koritnice v Baški grapi 2106

147 večje lokalni Liščak Potok Liščak, levi pritok Kneže s slapovi, sotesko in geološkimi profili 2100

148 večje lokalni Soča - soteska med Srpenico in
Kobaridom Soteska, ostanki podora, ledeniški balvani med Srpenico in Kobaridom 641

149 večje lokalni Srednji slap V Malnih (4) Slap v Grapi V Malnih, levem pritoku Trebuščice 1443
150 večje lokalni Zadni slap V Malnih (5) Slap v Grapi V Malnih, levem pritoku Trebuščice 1444
151 večje lokalni Humarjev slap Slap na levem pritoku Bače pri Humarju 1537
152 večje lokalni Srnica - korita Korita Srnice, desnega pritoka Glijuna, zahodno od Plužne 1684
153 večje lokalni Na Kalu - jezero Jezerce južno od Kanalskega Loma na Banjšicah 2095
154 večje lokalni Klonte - soteska Bače Soteska Bače vzhodno od vasi Koritnica 2107
155 večje lokalni Lajtna grapa Levi pritok Bače dolvodno od Podbrda s sotesko 2140

156 večje lokalni Kamenca - dolina in vodotok Najjužnejša ledeniško preoblikovana dolina potoka Kamnica, desnega
pritoka Soče 2590

157 večje lokalni Utrška grapa Porečje Utrške grape, levega pritoka Idrijce pri Stropniku 8894

158 večje lokalni Bača - odsek med sotočjem s Knežo in
Klavžami Ohranjen odsek Bače nad Klontami 8897

159 večje lokalni Poljančica Porečje potoka Poljančice, desnega pritoka Bače pri Sopotnici s sotesko
in koriti 8902

160 večje lokalni Kneža - ponikva Ponikva ob desnem bregu Kneže 8903
161 večje lokalni Klonte - slap Slap na Bači v soteski Klonte 8906
162 večje lokalni Slap nad Trentarjem Slap na Pršjaku, nahajališče lehnjaka 1310
163 večje lokalni Slapišče pod Tilnikom Slapišče na desnem pritoku Idrijce pod vasjo Tilnik, nahajališče lehnjaka 1445

164 večje lokalni Milpoh in Vojspoh Potoka, desna pritoka Bače in soteski pod vasjo Stržišče v Baški grapi,
korita v ploščastih apnencih 2172

165 večje lokalni Globoka Potok s slapovi, levi pritok Učje izpod Kanina 684
166 večje lokalni Brsnik - potok s koriti in slapovi Potok Brsnik, levi pritok Ročice, s koriti in slapovi 2146
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167 večje lokalni Stopnik - potok s slapovi Potok Stopnik, levi pritok Ročice s slapovi 2147
168 večje lokalni Potok - potok s sotesko in slapovi Potok, levi pritok Ročice s sotesko in slapovi 2148
169 večje lokalni Soča - soteska pri Podselih Soteska Soče med pregrado Podsela in Doblarjem 2169
170 večje lokalni Kobarid - Robič - drevored Dvostranski drevored lip in kostanjev ob cesti Kobarid - Robič 131
171 manjše državni Alpinum Juliana Alpinum v Trenti 1

172 manjše državni Matajur Vrh in travišča na severovzhodnih pobočjih Matajurja, rastišče ogroženih
rastlinskih vrst 396

173 manjše državni Livek - lipa pri cerkvi sv. Jakoba Lipa velikih dimenzij pri cerkvi sv. Jakoba v Livku 2116
174 manjše državni Trenta - lipa ob cerkvi Device Marije Stara lipa ob cerkvi Device Marije v Trenti 2945
175 manjše državni Ilovec - karnijske plasti Karnijske plasti ob Ilovcu, desnem pritoku Koritnice v Loški Koritnici 1535
176 manjše državni Livek - morene Območje čelnih moren pri Livku 2117

177 manjše državni Podbreg - gube Gube v zgornjekrednih ploščastih apnencih v soteski potoka Podbreg pod
vasjo Krn 3341

178 manjše državni Tolminske Ravne - profil mezozojskih
kamnin

Profil triasnih, jurskih in krednih kamnin v cestnem useku med
Tolminskimi Ravnami in Zadlazom 3655

179 manjše državni Loška Koritnica - nahajališče fosilov Nahajališče triasnih fosilov ob Ilovcu, desnem pritoku Koritnice v Loški
Koritnici, fosilna združba 4330

180 manjše državni Breginj - morene Venec čelnih moren pri Breginju 2078

181 manjše državni Legrada - soteska in gube Gube, fliš, pleistocenski sedimenti, soteska potoka Legrada, desnega
pritoka Nadiže 3633

182 manjše državni Krn - kamnita goba Erozijsko nastala kamnita goba pod vasjo Krn 629

183 manjše državni Soča - balvani v strugi pred sotočjem z
Limarico Balvani v strugi Soče pred sotočjem z Limarico 2157

184 manjše državni Soča - obeliski in meli Skalni obeliski in meli ob Soči v Spodnji Trenti 2160
185 manjše državni Soča - naravni most v Velikih koritih Soče Naravni most v Velikih koritih Soče pri vasi Soča 2162
186 manjše državni Zatolmin - balvan v Pologu Balvan v Pologu v dolini Tolminke 2163
187 manjše državni Tolminka - gube apnenca nad izviri Nagubane plasti apnenca nad izviri Tolminke 2602
188 manjše državni Plajer - podor Podor nad levim bregom Soče pri Plajerju 3644
189 manjše državni Zadnjica - grbinasti travniki Grbinasti travniki v Zadnjici 4792
190 manjše državni Jerebica - naravni most Naravni most v grapi pod Jerebico 4799
191 manjše državni Rombon - podi Visokogorski kraški podi pod Rombonom 3651
192 manjše državni Kukla - alpinet v steni Alpinetum v vznožju stene Kukle v Trenti 642

193 manjše državni Kras - stena Prepadna (nekarbonatna) stena Kras nad Nadižo z izjemnimi profili
kamnin 2127

194 manjše državni Podmlaka - soteska Soteska Podmlake, desnega pritoka Volarje, v krednem flišu 2109



viii

195 manjše državni Lepenjca - povirje desnega pritoka Desni povirni krak Lepenjce v Lepeni s kraškim izvirom, občasnim
slapom, sotesko in sledovi poledenitve - morene 2113

196 manjše državni Soča - slapovi in morena nad Logom Slapovi in čelna morena nad Logom v Trenti 2159
197 manjše državni Podmlaka - slap 1 Slap na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša 3723
198 manjše državni Slap pod Plečmi Slap v flišu na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša 3724

199 manjše državni Podbreg - slap 2 Slap na potoku Podbreg pod vasjo Krn, nahajališče krednega
volčanskega apnenca 3734

200 manjše državni Podbreg - slap 3 Slap na potoku Podbreg pod vasjo Krn, nahajališče krednega
volčanskega apnenca 3735

201 manjše državni Podbreg - soteska Soteska s slapovi in gubami v krednem volčanskem apnencu na
Podbregu, pritoku Volarje pod Krnom 3736

202 manjše državni Mlinarica - korita in slapovi Korita in slapovi na Mlinarici, levem pritoku Soče v Trenti 143
203 manjše državni Gregorčičev slap - 1 (zgornji) Slap na Brinti, pritoku Volarje pri Vrsnem 552
204 manjše državni Gregorčičev slap - 2 (srednji) Slap na Brinti, pritoku Volarje pri Vrsnem 553
205 manjše državni Gregorčičev slap -3 (spodnji) Slap na Brinti, pritoku Volarje pri Vrsnem 554
206 manjše državni Tolminka - izviri Več stalnih kraških izvirov Tolminke 634
207 manjše državni Nadiža - soteska Soteska Nadiže zahodno od vasi Logje 777
208 manjše državni Sopota - slap Tristopenjski slap na potoku Sopota, desnem pritoku Bače 1309
209 manjše državni Izvir pri Kršovcu Kraški izvir ob levem bregu Soče pod Kozjim bregom 1589
210 manjše državni Kosmato brdo - zahodni slap Slap na desnem pritoku Predelice izpod Kolovrata 1630
211 manjše državni Suhi potok - slap Slap na Suhem potoku, desnem pritoku Vrsnika 1636
212 manjše državni Vrsnik - slapova na desnem pritoku Slapova na desnem pritoku Vrsnice v Vrsniku 1815

213 manjše državni Šumnik v Lepeni Šumnik, eden od dveh povirnih krakov Lepenjice v Lepeni s kraškim
izvirom, sotesko in slapom 2112

214 manjše državni Skok - slap za Alpinumom Juliana Slap za Alpinumom Juliana v dolini Soče v Trenti 2563
215 manjše državni Boka Izvirno jezero, slap in soteska v steni Babe pod Kaninom 277
216 manjše državni Krajcarica - izviri Kraški izvir Krajcarice v dolini Trente 895
217 manjše državni Velika korita na Soči Korita Soče pri vasi Soča 297
218 manjše državni Mlinarica - spodnji slap Slap na izhodu iz korit Mlinarice 1450
219 manjše državni Belopotoški slap Slap v Zadnjici, na Belem potoku, desnem pritoku Krajcarice 1620
220 manjše državni Krajcarica Levi pritok Soče v dolini Trente 2560
221 manjše lokalni Idrija pri Bači - lipa pred cerkvijo sv. Ivana Stara lipa pred cerkvijo sv. Ivana v Idriji pri Bači 2093
222 manjše lokalni Logje - lipe pri cerkvi sv. Primoža Stare lipe pri cerkvi sv. Primoža v Logju 2121

223 manjše lokalni Ponikve - drevesa ob cerkvi Marijinega
darovanja Stara drevesa ob cerkvi Marijinega darovanja na Ponikvah 2139



ix

224 manjše lokalni Pod Humom - bukev Bukev velikih dimenzij ob cesti Vrsno - Krn 3732
225 manjše lokalni Meli Intenzivno mehanično preperelo dolomitno pobočje nad vasjo Hum 2133
226 manjše lokalni Beli potok - spodmol v Baški grapi Spodmol nad Belim potokom pod vasjo Stržišče v Baški grapi 1539
227 manjše lokalni Topolšček Lehnjakov slap na desnem pritoku Kneže 2122
228 manjše lokalni Podmlaka - slap 3 Slap na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša 3725
229 manjše lokalni Podmlaka - slap 4 Slap na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša 3726
230 manjše lokalni Podmlaka - slap 5 Slap na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša 3727
231 manjše lokalni Podmlaka - slap 6 Slap na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša 3728
232 manjše lokalni Podmlaka - slap 7 Slap na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša 3729
233 manjše lokalni Podmlaka - slap 8 Slap na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša 3730
234 manjše lokalni Podmlaka - slap 9 Slap na Podmlaki, pritoku Volarje, nahajališče krednega fliša 3731
235 manjše lokalni Brinta Slap na potoku Malenšček pod Vrsnim 551
236 manjše lokalni Skuk Slap zahodno od Koritnice v Baški grapi 681
237 manjše lokalni Sopota Potok Sopota, desni pritok Bače pri Klavžah s sotesko in slapovi 776
238 manjše lokalni Dol - globel pod vrhom Kobariškega Stola Globel pod vrhom Kobariškega Stola 2079
239 manjše lokalni Žventarska grapa Potok, desni pritok Koritnice in soteska pod vasema Grant in Rut 2091
240 manjše lokalni Prošček Desni pritok Kneže v zgornjem toku s slapovi 2102
241 manjše lokalni Konjska grapa Desni pritok Koritnice nad vasjo Koritnica v Baški grapi s slapovi 2104
242 manjše lokalni Kneža - povirje Povirje Kneže na jugozahodnih pobočjih Rodice 8896
243 manjše lokalni Koritnica Vodotok Koritnica, desni pritok Bače v Kneži, s povirnimi grapami 8899
244 manjše lokalni Lojšček Potok Lojšček, desni pritok Kneže 8900

245 manjše lokalni Sopotnica Soteska Sopotnica, levega pritoka Soče, s slapovi na pobočjih Mrzlega
vrha nad vasjo Gabrje, gube 2089

246 manjše lokalni Beli potok - izvir v Baški grapi Izvir Belega potoka pod vasjo Stržišče v Baški grapi 1538

247 manjše lokalni Žvika - zahodni izvir Zahodni od dveh kraških izvirov Žvike, desnega pritoka Soče pod
Kaninom 2074

248 manjše lokalni Žvika - vzhodni izvir Vzhodni od dveh kraških izvirov Žvike, desnega pritoka Soče pod
Kaninom 4786

249 najmanjše državni Krn - Rdeči rob Vrhovi in južna pobočja med Krnom in Rdečim robom, rastišče ogroženih
rastlinskih vrst 156

250 najmanjše državni Morež - južna pobočja Južna pobočja Moreža nad planino Bala nad Bavšico z rastišči ogroženih
rastlinskih vrst, rastišče črnikastega pelina (Artemisia atrata) 2124

251 najmanjše državni Kobariški Stol - travišča Travišča na vrhu, grebenu in zgornjih pobočjih Kobariškega Stola,
rastišče rapontike (Stemmacantha rhapontica) 2598

252 najmanjše državni Rut - lipa Lipa izjemnih dimenzij pred cerkvijo sv. Lamberta v Rutu 265



x

253 najmanjše državni Tolminske Ravne - češnja Češnja v Tollminskih Ravnah 631
254 najmanjše državni Tolmin - tulipovec Tulipovec izjemnih dimenzij v Tolminu 682

255 najmanjše državni Lemovje Dobro ohranjen ostanek gorskega bukovega gozda na pobočjih
Bovškega Grintavca (gozdni rezervat) 617

256 najmanjše državni Apica Macesnov sestoj med planino Zapotok in Apico (gozdni rezervat) 618

257 najmanjše državni Zapoden Dobro ohranjen ostanek gorskega smrekovega gozda v Zadnji Trenti
(gozdni rezervat) 619

258 najmanjše državni Kukla Dobro ohranjen ostanek gorskega bukovega gozda na Kukli nad dolino
Mlinarice 620

259 najmanjše državni Visoki Zjabci Dobro ohranjen ostanek gorskega bukovega gozda (gozdni rezervat) na
severo - severozahodnem pobočju Zjabcev nad dolino Vrsnika 621

260 najmanjše državni Šupca - nahajališče fosilov 1 Nahajaljišče konodontov pri Šupci na Vršiču 1617

261 najmanjše državni Mangrt - nahajališče manganovih
gomoljev 1 Nahajališče manganovih gomoljev na Mangrtu 2742

262 najmanjše državni Mangrt - nahajališče manganovih
gomoljev 2 Nahajališče manganovih gomoljev na Mangrtu 2743

263 najmanjše državni Mangrt - nahajališče manganovih
gomoljev 3 Nahajališče manganovih gomoljev na Mangrtu 2744

264 najmanjše državni Ponikve - tektonska krpa Tektonska krpa pri Ponikvah 3648

265 najmanjše državni Čisti vrh - nahajališče fosilov Nahajališče jurskih amonitov (in aptihov) na Čistem vrhu nad Spodnjo
Trento, pelagična fosilna tanatocenoza 4155

266 najmanjše državni Plešivec - nahajališče fosilov Nahajališče jurskih in krednih fosilov (aptihi) na Plešivcu, pelagična
fosilna tanatocenoza 4295

267 najmanjše državni Šupca - nahajališče fosilov 2 Nahajališče triasnih školjk v cestnem useku ceste Vršič - Trenta v Šupci,
fosilna združba daonel 4306

268 najmanjše državni Čez Brežice - inverzne plasti Beli apnenci, ki kot kapa ležijo na krednih lapornatih plasteh na sedlu Čez
Brežice, zahodno od Loške stene 4581

269 najmanjše državni Mangrt - vrh in sedlo
Jurske in kredne kamnine okoli Mangrta in Mangrtskega sedla, na
geološko podlago vezane botanične posebnosti in gnezdišče planinskih
hudournikov, Fe-Mn gomolji

178

270 najmanjše državni Veliki Razor Prelom nad planino Bala 4781

271 najmanjše državni Lemež - južno pobočje Idanki rdečih krednih plasti in travišča na južnih pobočjih Lemeža,
rastišče ogroženih rastlinskih vrst 1264

272 najmanjše državni Lute - Pekel - soteska Bače Soteska Bače, desnega pritoka Idrijce, med železniškim mostom pri
predoru Grahovo in sotočjem s Knežo 8671

273 najmanjše državni Veliko Prisojnikovo okno Naravno okno izjemnih dimenzij s strmim gruščnatim dnom v grebenu
Prisojnika 584

274 najmanjše državni Dolgi prodi - naravni most Naravni most na Kaninskih podih 658



xi

275 najmanjše državni Prestreljenikovo okno Naravni okni v steni Prestreljenika 659
276 najmanjše državni Peski - Škofič - skalni samotar na sedlu Skalni samotar pod Krnom 1261
277 najmanjše državni Planina Polje - skalni samotar Skalni samotar na planini Polje 1263
278 najmanjše državni Utrujeni stolp Erozijsko nastali kamniti stolp pod Planjo 1293
279 najmanjše državni Okno v Zadnjem Pelcu Naravno okno/most pod Zadnjim Pelcem 1440

280 najmanjše državni Okno v Žlebeh Naravno okno v stranskem grebenu severozahodnega pobočja
Trentarskega Pelca 1446

281 najmanjše državni Spodmoli v Slapcah Spodmoli nad Zgornjo Bavšico 2076
282 najmanjše državni Trenta - balvan ob Soči Balvan ob Soči nad sotočjem z Limarico 2565

283 najmanjše državni Čez Potoče - balvan Balvan pod sedlom Čez Potoče severovzhodno od Skutnika zahodno od
Krnskega jezera 4779

284 najmanjše državni Čez Brežice - balvan Balvan pod sedlom Čez Brežice, zahodno od Loške stene 4780
285 najmanjše državni Labrje Območje podornih blokov pod Rombonom 4785
286 najmanjše državni Turn pod Razorjem Kamniti stolp v grebenu med Razorjem in Malim Razorjem 4791

287 najmanjše državni Soča - balvan v strugi pod mostom pri
Pretnerju Balvan - otok v strugi Soče tik pod mostom pri Pretnerju 4797

288 najmanjše državni Tolminski Migovec - podi Visokogorski kraški podi severno od Tolminskega Migovca z globokim
stopnjastim jamskim Sistemom Mig in Kavkno jamo 4198

289 najmanjše državni V Laštah Visokogorski kraški podi pod Krnom 4778
290 najmanjše državni Loška stena Stena nad Loško Koritnico, sestoj črnega bora (Pinus nigra) 171
291 najmanjše državni Kriški podi Kraški podi s tremi visokogorskimi jezeri v Julijskih Alpah 154
292 najmanjše državni Razor - Kukla - Mlinarica Območje Razor - Kukla - Mlinarica - botanična lokaliteta 637
293 najmanjše državni Kanceljni - snežišče Snežišče pod grebenom Kanja - Kanceljni 1307
294 najmanjše državni Kuhinja - morene Morenski zasipi na planini Kuhinja pod Krnom 3631

295 najmanjše državni Veliki Lemež - izvir Kraški izvir, pogojen s krednimi plastmi, pod sedlom Čez Potoče, pod
Velikim Lemežem 1685

296 najmanjše državni Podbreg - slap 1 Slap na potoku Podbreg pod vasjo Krn, nahajališče krednega
volčanskega apnenca 3733

297 najmanjše državni Krnsko jezero Visokogorsko kraško jezero v Julijskih Alpah 152
298 najmanjše državni Spodnje Kriško jezero Visokogorsko jezero na Kriških podih 593
299 najmanjše državni Srednje Kriško jezero Visokogorsko jezero na Kriških podih 594
300 najmanjše državni Zgornje Kriško jezero Visokogorsko jezero na Kriških podih 595

301 najmanjše državni Jezero v Laštah Jezerce med Prvim in Drugim Triglavskim jezerom v Dolini Triglavskih
jezer 597

302 najmanjše državni Jezero v Lužnici Visokogorsko kraško jezero v Krnskem pogorju 606



xii

303 najmanjše državni Dupeljsko jezero Visokogorsko kraško jezero v Krnskem pogorju 607
304 najmanjše državni Krajcarica - korita Korita v zgornjem toku Krajcarice, levem pritoku Soče 783
305 najmanjše državni Zapotok - slap pod planino Slap pod planino Zapotok v Zadni Trenti 1438

306 najmanjše državni Zapotok - slapotvorna stopnja pod
planino Stopnja s številnimi slapovi pod planino Zapotok v Zadnji Trenti 1439

307 najmanjše državni Mlinarica - zgornji slap Slap v zgornjem toku Mlinarice 1451
308 najmanjše državni Trebiščnica - slap Slap na zgornjem toku Trebiščnice, levem pritoku Soče v Trenti 1633

309 najmanjše državni Kloma - soteska S prelomom pogojena soteska Klome, levega pritoka Krajcarice, nad
Logom v Trenti 2559

310 najmanjše državni Kanin - podi Visokogorski kraški podi na Kaninu 395
311 najmanjše državni Brezno Rušnati vrh Brezno jugozahodno od Rušnatega vrha nad planino Razor 2179
312 najmanjše državni Jezero pod Vršacem Prvo Triglavsko jezero v Dolini Triglavskih jezer 596
313 najmanjše državni Kloma Levi pritok Krajcarice v soteski Kloma v Trenti 4337

314 najmanjše državni Morež - močvirje in ponikalnica Zamočvirjena in botanično zanimiva uravnava v pretrti coni preloma pod
Morežem z manjšim kraškim izvirom, potočkom in ponorom 4582

315 najmanjše državni Vršič - močvirje s ponikalnico pod
Vršičem

Izvir, potoček in ponor ter zamočvirjena botanično zanimiva uravnava na
podih pod Morežem pod Vršičem 4583

316 najmanjše državni Suhi potok v Zadnji Trenti - slap Slap na Suhem potoku, desnem pritoku Soče v Zadnji Trenti 1437
317 najmanjše državni Soča - korita v povirju Korita v povirju Soče 2158

318 najmanjše državni Spodnje Kriško jezero - izvir Kraški izvir, v katerega se podzemsko steka voda iz Spodnjega Kriškega
jezera 4790

319 najmanjše državni Volarja s pritoki Porečje Volarje, levega pritoka Soče, volčanski apnenci, fliš, gube 151
320 najmanjše državni Mlinarica Levi pritok Soče v Trenti 3431
321 najmanjše državni Soča - izvir Izvirna kraška jama, izvir Soče v Trenti 89
322 najmanjše lokalni Bovec - divji kostanj Divji kostanj v letnem vrhu v Bovcu 1173
323 najmanjše lokalni Pirčev divji kostanj Divji kostanj ob Trgu golobarskih žrtev v Bovcu 1174
324 najmanjše lokalni Bovec - lipa pri cerkvi Device Marije Mogočna lipa pri cerkvi Device Marije v Polju v Bovcu 1177
325 najmanjše lokalni Bovec - lipa pred hišo Klanec 1 Stara lipa pred hišo Klanec 1 v Bovcu 2077

326 najmanjše lokalni Pečine - lipi pred cerkvijo sv. Mohorja in
Fortunata Lipi velikih dimenzij pred cerkvijo sv. Mohorja in Fortunata v Pečinah 2129

327 najmanjše lokalni Šentviška gora - lipa pri cerkvi sv. Vida Stara lipa velikih dimenzij pri cerkvi sv. Vida na Šentviški gori 2173
328 najmanjše lokalni Tolmin - drevje ob cerkvi Device Marije Strara drevesa ob župni cerkvi Device Marije v Tolminu 2175
329 najmanjše lokalni Volče - lipe pri cerkvi sv. Lenarta Stare lipe pri cerkvi sv. Lenarta pri Volčah 2593
330 najmanjše lokalni Volče - lipe pred pokopališčem Stare lipe pred pokopališčem v Volčah 2594
331 najmanjše lokalni Krn - morena Morenski nasip vzhodno od planine Kuhinja pod Krnom 2110



xiii

332 najmanjše lokalni Smast - stena s spodmolom Konglomeratna stena s spodmolom jugozahodno od naselja Smast 2152
333 najmanjše lokalni Gabrje - skalni samotar Skalni samotar ob cesti med naseljema Dolje in Gabrje 2088
334 najmanjše lokalni Laze Odrezan ostanek Soške terase 2111
335 najmanjše lokalni Vršiči pod Lopo - balvan Balvan pod Vršiči pod Lopo (ob poti s Prevale na Rombon) 4782
336 najmanjše lokalni Vratni vrh - naravno okno Naravni most/okno v grebenu Vratnega vrha 4783
337 najmanjše lokalni Kanin - pogorje Visokogorski glaciokras zahodno od Bovca v Julijskih Alpah 2099
338 najmanjše lokalni Koritnica Desni pritok Bače v Baški grapi, nahajališče lehnjaka 2105
339 najmanjše lokalni Koritnica - soteska Soteska Koritnice, desnega pritoka Bače, severno od vasi Koritnica 2167

Opomba:
Na seznam smo dodali naravno vrednoto Jagršče (evid. št. 4297), saj je register ZRSVN OE Nova Gorica, katerega sem uporabila za
analize naravnih vrednot, ne vsebuje. Zaradi tega se pojavi odstopanje v številu vseh naravnih vrednot iz registra ZRSVN OE Nova
Gorica od tistih, določenih s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04 in 70/06).


