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1.

UVOD

Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus L.) je največja evropska orhideja, ki je že vzbudila
fantazijo antičnih botanikov, poimenovali so ga Venerin čeveljček (cypris = Venera, pedilon =
čeveljc). Med slovenskimi ljudskimi izrazi zasledimo tudi ime Marijini šolnčki (Praprotnik
2000). Spada v družino kukavičevke (Orhidaceae), kamor tudi uvrščamo tropske orhideje
najbolj nenavadnih oblik in barv (Ravnik 2002). Kot ogrožena vrsta je bil zavarovan že leta
1922 z Zakonom o varstvu redkih in za Slovenijo značilnih in za znanstvo pomembnih živali in
rastlin in o varstvu špilj. Zakon izvira iz zahtev Spomenice (1920) po zavarovanju ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst. Danes je lepi čeveljc kot ranljiva (V) vrsta uvrščen v Rdeči seznam
praprotnic in semenk (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči
seznam. Uradni list RS, št. 82/2002) in med zavarovane rastline, ki so domorodne na območju
Republike Slovenije (Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Uradni list RS, št.
46/2004). Njegovo ohranjanje je tudi v interesu Evropske skupnosti, zato smo zanj, po
Direktivi o habitatih (Direktiva sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Uradni list Evropske unije 15/Zv.2/
str. 102-145/22.7.1992), bili dolžni določiti posebna ohranitvena območja (SAC). Lepi čeveljc
v splošnem ogroža njegova atraktivnost, s katero je seveda povezano množično obiskovanje
nahajališč in gotovo tudi nabiranje. Zavest o ogroženosti te vrste je verjetno pri laikih že
dovolj visoka, vendar pa se je ob redkem srečanju z njo gotovo težko upreti vabljivemu
razkošnemu cvetu. To pa pri razmeroma majhnih populacijah gotovo ni zanemarljivi vpliv.
Gotovo ima negativni vpliv nanj tudi pretiran vnos dušika v okolje, ki je zazanaven tudi daleč
od kmetijskih površin in urbanih središč. Prav tako nekatera rastišča ogroža naravna
sukcesija, zaradi katere prihaja do vse večje zasenčenosti, ki za razvoj vrste ni ugodna.
Najverjetneje pa posamezne populacije prizadeva tudi vse manjša razdrobljenost habitatov v
Sloveniji, povezana z opuščanjem mozaične rabe krajine. Nadaljnji faktorji, ki škodujejo
populacijam lepega čeveljca, so gotovo še pogozdovanje in spremembe v gospodarjenju z
gozdovi (Jogan 2004). K vsem naštetim grožnjam bi dodali še širjenje turističnih centrov na
območju rastišč lepega čeveljca. Eno izmed takih problematičnih območij je Zelenica, na
kateri je urejeno smučišče. Prisotni so interesi po širjenju smučišča in podaljševanju snežne
odeje z umetnim zasneževanjem. Izhodišče za popis lepega čeveljca na Zelenici je bilo
reševanje konflikta med upravljalci smučišča, ki želijo smučišče širiti in naravovarstveniki, ki
želimo ohraniti in omejiti pritisk smučarjev neposredno na rastišče lepega čeveljca, saj gre za
območje z več manjšimi in enim izmed večjih nahajališč v Karavankah. Zanimal nas je tudi
vpliv umetnega zasneževanja in teptanja na rastlinstvo in tla. Vpliv teh dejavnikov smo
ugotavljali s pregledovanjem različnih virov ter na podlagi študij sklepali o grožnji umetnega
zasneževanja in teptanja na lepi čeveljc. To je bil povod, da smo vključili popis lepega
čeveljca v projekt »karavanke@prihodnost.eu – Gospodarjenje z naravo v evropski regiji
prihodnosti«. Popis smo opravili še na 12 pašnih planinah. Poročilo se nanaša na planino
Zelenico.
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2.

OPIS OBMOČJA

2.1. Zelenica - lega
Zelenica je planina ujeta v gorsko verigo Karavank, natančneje med severna ostenja Begunjščice na
jugu, greben na Možeh ter Vrtačo na severu ter Srednji vrh in za njim Stol na zahodu, na vzhodu pa
se odpira v Podljubeljsko dolino in dolino Završnice na zahodni strani.

Slika 1: Lega Zelenice (Vir: GURS).
Smučarsko središče Zelenica se razteza nad mejnim prehodom Ljubelj za ostenji Begunjščice in je
eden najlepših kotičkov občine Tržič ter predstavlja osrednji del turistične ponudbe v Podljubeljski
dolini. Smučišče sega 1088 do 1700 m n.v. Dve sedežnici in tri vlečnice na uro sprejmeta približno
2400 smučarjev, skupaj je urejenih 4200 metrov prog. Smučarska sezona je možna do konca aprila.
V času obratovanja sta odprti Koča Vrtača na srednji postaji sedežnice in planinska koča na vrhu
Zelenice. Številni ljubitelji neokrnjenih belih poljan Zelenico že poznajo kot idealno izhodišče
turnega smučanja. Najpogostejše smeri so Begunjščica, Suho ruševje, Vrtača in Stol. Poleti je
Zelenica tudi priljubljena destinacija za planinarjenje in pohodništvo.
(http://www.slovenia.info/si/smucanje/Zelenica.htm?smucanje=113&lng=1, 5.12.2009).
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2.2. Podnebje
Za območje Zahodnih Karavank je značilno gorsko celinsko podnebje, vendar se zaradi razgibanega
reliefa v drobnem podnebne spremembe hitro spremenijo. Na območju postaje Vrtače pod
Zelenico, ki leži na nadmorski višini 1286 m, je povprečna letna temperatura zraka 2 – 4 ⁰C,
povprečna julijska 12 - 14 ⁰C in povprečna januarska -4 - -2 ⁰C. Glede na padavinski režim se
obravnavano območje uvršča v submediteranski padavinski režim (višek padavin jeseni). Povprečno
letno pade 1800 – 2000 mm padavin. Snežna odeja pokriva tla 100-150 dni, najvišja višina snežne
odeje je 300 – 400 cm.
(Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, 5.12.2010)

2.3. Geologija
Visokogorski svet osrednjega grebena Karavank z najvišjim vrhom Stolom (2236 m) sestavljajo
zakrasele kamnine, zlasti triasni debeloskladoviti apnenec in dolomit. Dolina Zelenice je nastala ob
zeleniškem prelomu, ki poteka v smeri vzhod-zahod, med Stolom, Zelenico in proti vzhodu Korošico
pod severnimi ostenji Košute. Prelom je večinoma pokrit s pobočnim gruščem. Ob tem prelomu
mejijo severno ležeče starejše triasne in paleozojske plasti na košutni pokrov. V umetno
napravljenem useku smučarske proge je meja med belim dachsteinskim apnencem južno od
preloma in rjavkasto sivim lapornato srednjetriasnim ploščatim apnencem severno od preloma. Ob
zeleniškem prelomu je dachsteinski apnenec tektonsko močno zdrobljen in deloma spremenjen v
dolomit. Srednjetriasni ploščati apnence pa je ob prelomu tektonsko zgneten in drobno naguban. V
okolici planinskega doma na Zelenici najdemo med srednjetriasnim apnencem tudi plasti
rjavkastosivega dolomita z ostrorobo krojitvijo. Severno od doma prihaja na dan vodni izvir izpod
rdečega ladinijskega lapornatega apnenca, ki se menjava s plastmi apneno-kremenovega
peščenjaka. Dom stoji na zahodnem robu ledenodobnega morenskega nanosa, ki ga sestavljajo večji
in manjši kosi ter bloki dachsteinskega apnenca. (Buser 1987)

2.4. Pedologija
V pedogenetskih procesih so se na območju Zelenice izoblikovale različne vrste prsti (Prus 2000):




kamenišča (litosol),
rendzine na apnencu in dolomitu ter
evtrična rjava tla na bazičnih kamninah.
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Slika 2:

Izsek iz Pedološke karte Slovenije (2002),
merilo 1 : 400.000.

Vsi trije tipi tal spadajo po slovenski klasifikaciji tal v oddelek avtomorfnih tal. Na njihov nastanek
vpliva samo padavinska voda, ki prosto odteče skozi talni profil.
Kamenišče (Litosol) je talni tip, ki spada v razred nerazvitih tal, za katerega je značilna inicialna
stopnja razvoja humusnega horizonta. Matična osnova je trd, ostrorob kamninski drobir,
najpogosteje je to apnenece, lahko pa so to tudi druge trde kamnine. Kamenišče je talni tip, ki ga
sestavlja razdrobljen kamninski skelet (običajno grušč). Erozija talnih delcev je osnovni
pedogenetski proces. Zato vladajo v tleh zelo ostre in za rast rastlin neugodne razmere: zelo malo
hranil, pomankanje vode itd.
Rendzina je talni tip, ki spada v razred humusno akumulativnih tal. Humusni horizont (horizont A)
kontinuirano pokriva matično podlago. Zaradi razmeroma nerazvitega profila je pomembna
ekspozicija. Prisojne lege so pogosto tople in suhe, medtem ko so osojne bolj sveže in vlažnejše.
Rendzina nastaja na karbonatnih matičnih osnovah, kot so trdi apnenci ali dolomiti ter tudi nekateri
preneseni substrati kot so pobočni grušč, ledenodobne prodnate nasutine rek in morene. V
splošnem so rendzine bolj gozdna rastišča.
Evtrična rjava tla spadajo v razred kambičnih tal. Med humusno akumulativnim horizontom in
matično podlago je kambični horizont, ki je tipičen mineralni horizont. Evtrična rjava tla nastajajo
na različnih matičnih podlagah, ki so karbonatne ali vsaj bogate z bazami, vendar nikoli na apnencu
ali dolomitu. V naravnih razmerah ta tla preraščajo listnati gozdovi, vendar so do danes ti gozdovi
močno izkrčeni, vse primerne površine pa spremenjene v kmetijske namene.
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3.

NARAVOVARSTVENI STATUS ZELENICE

Zelenica ima dva naravovarstvena statusa in sicer status ekološko pomembnega območja (EPO) in
status posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000).
Karavanke so dobile status ekološko pomembnega območja zaradi dejstva, da so Karavanke gorska
veriga na severu Slovenije z raznolikimi habitatnimi tipi (skalovje, prisojna visokogorska travišča,
sestoji ruševja, gozdovi) nad in pod gozdno mejo ter življenjski prostor ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst. Ekološko pomembno območje Karavank (ID 21300) vključuje habitate 106 prosto
živečih rastlinskih in živalskih vrst ter 27 habitatnih tipov. (Vir: ZRSVN).
Zelenica spada v zahodni del Karavank, ki ima po Direktivi o habitatih status posebno ohranitveno
območje (SCI območje), namenjeno ohranjanju ali doseganju ugodnega stanja spodaj naštetih
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov, katerih ohranjanje je v interesu Evropske unije.

Tabela 1: Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi za določitev posebnega ohranitvenega območja
(SCI), Natura 2000 na Zelenici (Vir: Arhiv ZRSVN).
ID
1902
1604
1087*
1078*
1072
4070*
91K0
6170
6520
8120
Znak *

Natura 2000 območje, posebno ohranitveno območje (SCI)
VRSTE
Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus)
Alpska možina (Eryngium alpinum)
Alpski kozliček (Rosalia alpina)
Črtasti medvedek (Calimorpha quadripunctaria)
Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria)
HABITATNI TIPI
Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti)
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh
Gorski ekstenzivno gojeni travniki
Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii)
pomeni prednostno rastlinsko ali živalsko vrsto ali prednostni habitatni tip ali območje, v katerem so prisotne prednostne
vrste ali habitatni tipi.
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4.

LEPI ČEVELJC (Cypripedium calceolus L.)

Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus L.) spada v družino kukavičevke (Orhidaceae), kamor tudi
uvrščamo tropske orhideje najbolj nenavadnih oblik in barv. Vendar tudi pri nas na travnikih in po
gozdovih raste kar nekaj predstavnikov te družine. Za Slovenijo je do sedaj znanih 76 vrst in
podvrst orhidej (Ravnik 2002).
Lepi čeveljc je naša največja orhideja, ki je že vzbudila fantazijo antičnih botanikov, poimenovali
so ga Venerin čeveljček (cypris = Venera, pedilon = čeveljc). Med slovenskimi ljudskimi izrazi
zasledimo tudi ime Marijini šolnčki. (Praprotnik 2000)

Slika 3:

Lepi čeveljc uspeva v svetlih gozdovih in na robovih gozdov v montanskem pasu na
zračnih tleh na karbonatni podlagi.
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4.1. Morfologija in ekologija vrste (Jogan 2004)
Lepi čeveljc je 20 – 60 (80) cm
visoka zelnata trajnica s
podzemno vodoravno koreniko,
iz katere navadno požene eno
samo steblo (redko več), ki ima
pri dnu nekaj luskolistov, nad
njimi pa 2 – 4 normalne stebelne
liste, ki so spiralasto nameščeni,
jajčasti do jajčasto suličasti,
koničasti, z dnom razločno
objemajo steblo in prehajajo v
neizrazito nožnico. Steblo je
gosto kratko dlakavo. Listi so
poševno štrleči, ploski do
nekoliko žličasto upognjeni, 10 –
20 cm dolgi in približno pol
toliko široki, vrh zgornjega
stebelnega lista dosega
socvetje. Neredko so razviti le
vegetativni nadzemni poganjki
brez cvetov.
Socvetje ima 1 – 2 cvetova
nameščena na kratkem peclju v
zalistju zelenim listom
podobnih, le nekoliko manjših
podpornih listov, ki razločno
presegajo podraslo plodnico.

Slika 4: Lepi čeveljc
(Cypripedium calceolus L.)
(Vir:http://www.zum.de/stueb
er/lindman/419.jpg)
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Slika 5, 6, 7: Medena ustna je živo rumena,
vrečasto oblikovana, preostali listi cvetnega
odevala pa so rdeče rjavi.

Slika 5, 6, 7: Medena ustna je »copatasta« z
rdečeoranžnimi pikami pri dnu.

Cvetovi so pri lepem čeveljcu največji med
evropskimi orhidejami, z vsaj 3,5 cm dolgimi
posameznimi cvetnimi listi, medena ustna je
živo rumena, razločno vrečasto oblikovana,
preostali listi cvetnega odevala pa so
rdečerjavi, suličasti, zelo postopno zoženi v
dolgo konico; spodnja dva od zunanjih treh
sta medsebojno zrasla pod medeno ustno.
Stranska dva cvetna lista notranjega kroga
sta podobno obarvana, ozkosuličasta, 4 – 6
cm dolga in pogosto spiralasto presukana
okoli vzdolžne osi. Medena ustna je 3 – 4 cm
dolga, »copatasta«, z okoli 2 x 1 cm velikim
ustjem, živorumena, z rdečeoranžnimi
pikami pri dnu. Plodnica je podrasla, gosto
kratko dlakava, med cvetenjem okoli 1 cm
dolga, zaradi resupinacije zasukana.
Ginostemij je le pri tej naši vrsti z dvema
prašnikoma, pelod pa je združen v
nerazločne polinije. Plod je glavica, ki se
odpira z vzdolžnimi režami, nameščena je
na 10 – 20 mm dolgem peclju in 40 – 55 mm
dolga, kar je največ med našimi orhidejami.
Cveti od konca maja do konca junija
(začetek julija), plodovi dozorijo kake 4
mesece po oprašitvi, vsebujejo veliko število
drobnih semen, ki se širijo z vetrom.
Opazovanja v srednji Evropi so pokazala, da
se plodovi razvijejo pri približno 1/3 cvetov.
Opraševalci so samice kožokrilcev
(predvsem peščene čebele Andrena spp.),
medena ustna deluje kot cvetna past, ki
omogoča žuželki izhod le po dveh poteh
mimo prašnika in brazde. Oprašitev je
izključno alogamna (tujeprašna). Življenjska
doba posamezne rastline je tudi preko 20
let, prvih nekaj (6 – 10) let pa živi
mikotrofno na račun simbiontskih gliv.
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Lepi čeveljc uspeva v svetlih
gozdovih in na robovih gozdov v
(kolinskem) montanskem pasu na
zračnih tleh na karbonatni podlagi.
Ustrezajo mu zmerno suha polsenčna
rastišča. Na bolj senčnih rastiščih
uspeva tudi na svežih, s hranili
bogatih tleh, sončna rastišča pa so
bolj pusta in suha.
V Sloveniji uspeva največkrat v
bukovih in mešanih (bukev, jelka,
smreka, macesen) gozdovih v
submontanskem, montanskem in
altimontanskem pasu (npr. v sestojih
asociacij Ostryo-Fagetum, AruncoFagetum, Rhododendro hirsutiFagetum, Anemono trifoliaeFagetum, Rannunculo platanifoliiFagetum) ter v smrekovju
(Adenostylo glabrae-Piceetum) in
med ruševjem (RhodothamnoPinetum mugo) v subalpinskem pasu.
Tla so navadno plitva (rendzina),
suha do sveža. Uvrščamo ga med
značilne vrste bukovih gozdov (red
Fagetalia sylvaticae), razmeroma
pogosto se pojavlja tudi v
subalpinskem ruševju.

Slika 8: Uvrščamo ga med značilne vrste bukovih gozdov,
pogosto se pojavlja tudi v subalpinskem ruševju.
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4.2. Razširjenost vrste (areal)
Lepi čeveljc sodi v evraziatski florni element. Strnjeno območje razširjenosti sega od Alp proti
vzhodu do srednje Azije, zelo redka pa je vrsta ali v celoti manjka v oceanskem delu zahodne
Evrope in v sredozemskih predelih.
V Sloveniji je v glavnem alpska vrsta s posameznimi raztresenimi nahajališči v višjih predelih izven
Alp. Populacije zunaj tega območja so majhne, njihovo uspevanje v recentnem času tudi večinoma
ni bilo potrjeno. Sistemačno iskanje na Gorjancih pred nekaj leti je odkrilo le eno nahajališče z
nekaj primerki, populacija v Polhograjskem hribovju je bila zadnjič opažena pred več kot 20 leti,
pojavljanje vrste pri Trzinu bi utegnilo biti drugotno. (Jogan 2004)

Slika 9:

Razširjenost lepega čeveljca v Sloveniji (Jogan in sodelavci 2001).
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4.3. Naravovarstveni status
Lepi čeveljc ali lepi ceptec (Cypripedium calceolus) je
bil že leta 1922 med prvimi zavarovanimi ogroženimi
rastlinskimi vrstami na območju Slovenije. Zavarovan
je bil z Zakonom o varstvu redkih ali za Slovenijo
značilnih in za znanstvo pomembnih živali in rastlin in
o varstvu špilj. Ta zakon izvira iz zahtev Spomenice
(1920) po zavarovanju ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst. (Peterlin 1975).

Slika 10 : Faksimile Spomenice
(Peterlin 1975).

Slika 11: Faksimile Zakon
o varstvu redkih ali za
Slovenijo tipičnih in za
znanstvo pomembnih
živali in rastlin in o
varstvu špilj na području
pokrajinske uprave za
Slovenijo (1922) (Vir:
Skoberne 2006).
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Da bi širšo javnost seznanili z zavarovanimi
rastlinami, med katerimi je tudi lepi čeveljc ali
Marijini čeveljci, je odsek za varstvo prirode in
prirodnih spomenikov Muzejskega društva v
Ljubljani leta 1922 izdal lepak z imeni najbolj
ogroženih rastlinskih vrst, katerega osnutek je
izdelal ing. gozdarstva Anton Šivic (Piskernik 19631964).

Slika 12: Letak z imeni najbolj ogroženih
rastlinskih vrst, ki ga je leta 1922 izdal
odsek za varstvo narave pri Muzejskem
društvu Slovenije (Piskernik 1963-1964) .

Danes je lepi čeveljc (Cypripedium calceolus L.) kot ranljiva (V) vrsta uvrščen v rdeči seznam
praprotnic in semenk (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.
Uradni list RS, št. 82/24.9.2002/str.8893-8910). Spada tudi med zavarovane rastline, ki so
domorodne na območju Republike Slovenije (Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah.
Uradni list RS, št. 46/30.4.2004/str.5933-5940). Z Direktivo o habitatih (Direktiva sveta 92/43/EGS
z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
Uradni list Evropske unije 15/Zv.2/ str. 102-145/22.7.1992) je uvrščen v Prilogo II, Živalske in
rastlinske vrste v interesu skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena
območja (SAC).

4.4. Grožnje lepemu čeveljcu (Cypripedium calceolus)
Lepi čeveljc v splošnem ogroža njegova atraktivnost, s katero je seveda povezano množično
obiskovanje nahajališč in gotovo tudi nabiranje. Zavest o ogroženosti te vrste je verjetno pri laikih
že dovolj visoka, vendar pa se je ob redkem srečanju z njo gotovo težko upreti vabljivemu
razkošnemu cvetu. To pa pri razmeroma majhnih populacijah gotovo ni zanemarljivi vpliv. Gotovo
ima negativni vpliv nanj tudi pretiran vnos dušika v okolje, ki je zazanaven tudi daleč od kmetijskih
površin in urbanih središč. Prav tako nekatera rastišča ogroža naravna sukcesija, zaradi katere
prihaja do vse večje zasenčenosti, ki za razvoj vrste ni ugodna. Najverjetneje pa posamezne
populacije prizadeva tudi vse manjša razdrobljenost habitatov v Sloveniji, povezana z opuščanjem
mozaične rabe krajine. Nadaljnji faktorji, ki škodujejo populacijam lepega čeveljca, so gotovo še
pogozdovanje in spremembe v gospodarjenju z gozdovi. (Jogan 2004)
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5.

ARHITEKTURNO URBANISTIČNA PROGRAMSKA ZASNOVA ŠIRITVE IN
POSODOBITVE SMUČARSKEGA KOMPLEKSA ZELENICA

Na podlagi Arhitekturno urbanistične programske zasnove širitve in posodobitve smučarskega
kompleksa Zelenica (Šeligo 2002) in rezultatov popisa lepega čeveljca, smo ocenili kakšen vpliv bo
imel poseg na rastišča lepega čeveljca. Posegi, ki naj bi imeli vpliv na rastišča, so predstavljeni
spodaj.

5.1. Poseka obstoječe vegetacije (zemeljska dela)
Za novo urejeno smučišče je predvidena poseka obstoječe vegetacije in prilagoditev terena (glej
Priloga 1):
1. Na območju nove vlečnice Garni je predvidena poseka bližnjega mešanega gozda.
2. V spodnjem delu smučišča, tik ob spodnji postaji sedežnice Zelenica 1 je predvidena poseka
gozda in s tem širitev smučišča za cca 10 m.
3. Na območju nove vlečnice Gams je predvidena poseka gozda in sicer širine 6 m, 3 m na
vsako stran vlečnice.
4. V delu, kjer je predvidena ograda za jelene se izvede poseka trikotnika bukovega gozda za
boljši pregled na smučišču.
5. Na območju izteka vlečnice Gams je zaradi širitve smučišča predvidena poseka grmičevja.
6. Na območju Vrtače se poseka višinski rez vrbe, rušja in ostale grmiščne vegetacije.
7. Od novega objekta OB6 do spomenika je predvidena preseka za prehod teptalca in
reševalcev v širini cca 6 m.
8. Na območju nove dvosedežnice Orlovo gnezdo in na območju novega urejenega smučišča je
predvidena poseka obstoječega gozda.

5.2. Umetno zasneževanje
Ob pomanjkanju snega je na območju smučišča vlečnice Garni in dvosedežnice Zelenica 1
predvideno umetno zasneževanje. Območje zasneževanja zajema smučišče okrog vlečnice Garni,
smučišče, ki pripada sedežnici Zelenica 1, smučišče, ki se razprostira na Vrtači in ob vstopni postaji
sedežnice Zelenica 1. Ob vznožju sedežnice Zelenica 1, nekje na sredini je lociran bazen za vodo.
Črpališče vode je ob objektu spodnje postaje sedežnice Zelenica 1. Predvideno je zajetje
hudournikov. (Priloga 1)
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6.

VPLIV SMUČIŠČ IN UMETNEGA ZASNEŽEVANJA NA TLA IN
RASTLINE

Naravni in umetni sneg se razlikujeta v fizikalnih in kemijskih
lastnostih (Jones in Devarennes 1995). Glavna razlika je v tem, da
naravni sneg zmrzne iz vodne pare, tehnični pa iz vodnih kapljic.
Pri tem ovoj vodne kapljice zmrzne pred jedrom (Fauve in sod.
2006). Snežinke naravnega in umetnega snega se razlikujejo v
obliki, pri naravnem snegu so različne zvezdaste oblike (Slika 13),
medtem ko pri umetnem snegu imajo obliko okroglih zrn (Slika 14)
(Rixen in sod. 2003, Caravello in sod. 2006). Kemijska sestava
vode v padavinah je drugačna kot voda za zasneževanje, ki se
vzema iz vodnih rezervoarjev, rek, jezer ali potokov (Rixen in sod.
2003). Voda, ki nastane pri taljenju umetnega snega, je veliko
bolj slana kot voda iz naravnega snega (Jones in Devarennes
1995). Razlike so tudi v pH vode pri taljenju snega in sicer voda iz
naravnega snega je kisla (pH = 4), medtem ko iz umetnega snega
je bazična (pH = 8.4-9.0) (Jones in Devarennes 1995).

Slika 13: Oblike snežink v
naravnem snegu
(http://www.cco.caltech.
edu/~atomic/snowcrystals
/class/class.htm)

Slika 14: Oblike snežink v naravnem snegu
(http://www.cco.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/class/class.
htm)
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6.1. Umetni sneg in teptanje spreminjata naravne razmere habitata.
Umetni sneg je gostejši in globlji (Rixen in sod. 2002). Svež, neobdelan sneg vsebuje 90 do 95 %
ujetega zraka, ki je zelo dober toplotni izolator (Valenčak Likar 2006), medtem ko gostejši sneg
zmanjša izolacijo tal. Zmrzal pri teptanem snegu prodira v tla hitreje in globje (Lichtenegger
1993). Zmrzal lahko poveča bočno površinsko odtekanje (Kokelj in Lewkowicz 1998) in s tem erozijo
(Rixen in sod. 2003). Zmrzali tal lahko povzročijo mehanske poškodbe korenin (Tierney in sod.
2001). Posredno lahko pride do poškodb rastlin preko aktivnosti talnih mikroorganizmov (Williams in
sod. 1995), ki so lahko aktivni tudi pod 0⁰C (Brooks in sod. 1996), kar vpliva na kroženje dušika v
tleh (Brooks in Williams 1999) in rastlinam dostopen dušik med zimo (Rixen in sod. 2003).
Prepustnost za pline. Snežna odeja omogoča difuzijo in izmenjavo plinov potrebnih za življenje
rastlin, živali in mikroorganizmov v tleh. Kadar je prehod plinov med površino in bazo snežne odeje
oviran, aktivni mikroorganizmi v tleh porabijo kisik in proizvajajo ogljikov dioksid (Rixen in sod.
2003). To lahko vodi v »zadušitve« rastlin in zmanjšanja prisotnosti plinov v tleh (Newesely in sod.
2000 cit. po Valenčak Likar 2006). Raziskave na prepariranih smučarskih progah so potrdile
pomanjkanja kisika pod snegom zaradi zgoščanja snežne odeje in nastanka ledenih plasti nad tlemi
(Rixen in sod. 2003). Pod naravnim neobdelanim snegom (izven smučišč) do tega pojava nikdar ne
pride (Newesely in sod. 2000 cit. po Valenčak Likar 2006). Posledica pomanjkanja kisika in porast
ogljikovega dioksida so neobičajni načini izmenjave snovi, ki lahko povzročijo nastanek nekaterih
toksičnih produktov. Občutljivost rastlin na te produkte je vrstno specifična. Pomanjkanje kisika
lahko tudi povzroči pojav snežnih plesni. Naraščajoči anaerobni pogoji v tleh pa vodijo do propada
rastlin oz. gnitja (Cernusca in sod. 1990).
Zakasneli razvoj rastlin. Dodatna količina umetnega snega na smučiščih vodi v podaljšanje trajanja
snežne odeje v pomlad tudi za štiri tedne. Posledica je zakasnitev v pojavljanju vegetacije in
fenologije rastlin za nekaj tednov (Rixen in sod. 2003). Samo dva dni podaljšana snežna odeja
konec aprila povzroči v sredini junija zakasnitev cvetenja navadnega regrata (Taraxacum officinale)
(Rixen in sod. 2001). Zaradi zakasnjenega cvetenja je rastna sezona za rastline velikokrat
prekratka, da bi plodovi dozoreli in tako ne morejo razviti semen (Kudo 1993).
Mehanske poškodbe. Z umetnim zasneževanjem se globina snežne odeje povečuje, kar pomeni
prednost za rastline, saj so tako bolje zaščitene pred mehanskimi poškodbami na smučiščih (Rixen
in sod. 2003). Smučanje in teptanje snega namreč velikokrat povzročata mehanske poškodbe rastlin
in tal (Cernusca in sod. 1990), kar zmanjša odstotek pokrovnosti tal in s tem se poveča možnost za
erozijo (Wipf in sod. 2005). Občutljiva tkiva lesnih rastlin na smučiščih so z umetnim snegom bolje
zaščitena pred mehanskimi poškodbami, saj debelejša snežna odeja blaži mehanske vplive strojev
za teptanje snega in robnikov smuči (Rixen in sod. 2003).
Vpliv umetnega snega na diverziteto rastlin. V splošnem je številčnost rastlinskih vrst na območju
smučarskih prog manjša kot izven njih (Wipf in sod. 2005, Mucha in sod. 2008). Mucha in sodelavci
(2008) so opravili razskavo v švicarskih Alpah. Ugotavljali so ali umetni sneg in dodane kemikalije
vplivajo na diverziteto rastlin. Na smučarskih progah je bilo prisotnih najmanj 6 in največ 12
rastlinskih vrst, povprečno 7.87. Na območju, ki ni smučišče, je bilo prisotnih najmanj 9 in največ
19 rastlinskih vrst, povprečno 13.03. Številčnost rastlinskih vrst na smučarskih progah je v
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povprečju manjša za pet vrst. Rixen in sodelavci (2003) navajajo, da je razlika v povprečju za štiri
vrste, v primerih strojno izravnanih smučarskih prog pa celo v povprečju za šest.
Pokrovnost trav je na zasneževanih smučiščih manjša kot izven njih. Zelnate rastline, predvsem
stročnice, so na dodatno zasneženih in strojno izravnanih smučiščih vrstno številčnejše in imajo
večjo pokrovnost kot na kontrolnih ploskvah. Prisotnost stročnic je lahko vzrok tudi povišane
koncentracije nutrientov na območju smučišč (Wipf in sod. 2005).
Vnos vode in hranil. Proizvodnja umetnega snega na smučiščih prispeva k dodatnemu vnosu vode in
hranil. Po Mosimann-u (1998) je vnos vode z umetnim snegom 0,7 do 2 krat večji, včasih pa celo 5
krat večji kot iz naravnega snega. Običajne količine dodane z umetnim snegom so med 100-600 mm
(Mosimann 1998 cit. po Rixen in sod. 2003). Voda za izdelavo umetnega snega se običajno črpa iz
rek, jezer ali talnih vodnih virov in je obogatena z minerali, vključno z ioni, ki so bistveni
(esencielni) za rast rastlin. Ti ioni so Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO42-, NH4+ ali NO3- (Rixen in sod.
2003).
Kot odgovor na vnos vode in ionov se spremeni rastlinska sestava. Študije, ki so bile izvedene blizu
Savignona v Švici so pokazale, da umetni sneg spremeni travnike z malo hranili v mezotrofne.
Rastline tolerantne na sušo in malo hranil (Koeleria pyramidata, Silene nutans, Thymus
pulegioides) zamenjajo mezotrofne vrste, ki zahtevajo več hranil (Chaerophyllum hirsutum,
Myosotis silvatica, Pimpinella major). V zgornjih 15 cm tal je pH na smučišču bistveno višji kot na
kontrolnih ploskvah (Kammer in Hegg 1990, citirano po Rixen in sod. 2003). Vzrok temu je voda,
potrebna za izdelavo umetnega snega, odvzeta iz reke, ki ima visoko vsebnost ionov (Rixen in sod.
2003). Podobne spremembe so zabeležili še v 13 smučarskih središčih v Švici (Landolt 1977, cit. po
Rixen in sod. 2003). Vlažnost in količine dušika so bile višje na umetno zasneženih progah kot na
kontrolnih območjih ob progi (S. Wipf in sod., neobjavljeni podatki, cit. po Rixen in sod. 2003).
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7.

METODA DELA

Lepi čeveljc smo popisovali v juniju. Pregledali smo celotno območje Zelenice, smučišče in gozd.
Izpustili smo strma, težko dostopna območja, kjer prav tako obstaja verjetnost pojavljanja lepega
čeveljca. Uporabili smo tudi že znane podatke iz različnih pisnih in ustnih virov.
Vse, cvetoče in necvetoče, najdene osebke smo označili z GPS-om. Na večjem sklenjenem rastišču
pod srednjo postajo žičnice (postaja Vrtača), pa smo odvzeli nekaj koordinat in izrisali območje
rastišča.
Popisali smo tudi negozdne habitatne tipe. Za gozdne pa smo uporabili fitocenološke karte Gozdne
združbe gozdnogospodarske enote Tržič (1974). Metodologijo in rezultate popisa negozdnih
habitatnih tipov bomo predstavili v poročilu o popisu habitatnih tipov. V tem poročilu bomo
uporabili rezultate habitatnih tipov na Zelenici za opis rastišč lepega čeveljca.
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8.

REZULTATI

8.1. Habitatni tipi
Na raziskovanem območju smo na površini 39,7 ha (0,397 km2) popisali 25 habitatnih tipov na 123
ploskvah (Priloga 2, 3). Območje smučarske proge obsega približno 20,2 ha, kar predstavlja skoraj
celotno površino traviščnih habitatnih tipov na Zelenici. Na območju smučarske proge od spodnje
postaje žičnice (Ljubelj) proti koči Vrtača si sledijo mezotrofni do evtrofni gojeni travniki, zakisana
travišča s šopuljami in bilnicami ter srednjeevropski toploljubni travniki na plitkih tleh
apnenčastega hribovja. Na teh travnikih so prisotne tudi orhideje kot so navadni kukavičnik
(Gymnadenia conopsea), pegasta prstasta kukavica (Dactylorhiza maculata) in lepi čeveljc
(Cypripedium calceolus). Sklenjeno rastišče lepega čeveljca se nahaja tik pod kočo Vrtača na
srednjeevropskem toploljubnem travniku na plitkih apnenčastih tleh, ki se zarašča z visokimi
steblikami ter iglastimi in listnatimi drevesnimi vrstami. Južno in zahodno od smučišča, pod
vznožjem Begunjščice (osojna lega), so ogromna karbonatna melišča od montanskega do alpinskega
pasu, ki jih porašča ruševje (Pinus mugo) in dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum). Severno od
smučišča, na prisojni strani, se raztezajo ilirski bukovi gozdovi na karbonatni podlagi s smreko
(Picea abies) in macesnom (Larix decidua), ki v višjih legah prehajajo v ruševje. V teh bukovih
gozdovih so raztresena rastišča lepega čeveljca. Nad kočo Zelenica so na smučarski površini prisotni
gorski s hranili bogati pašniki, ki proti severu prehajajo v alpska subalpinska smrekovja, sekundarna
alpska macesnovja ter ruševje. Na vrhu grebena najdemo alpinska in subalpinska travišča na
karbonatni podlagi, na vrhu Čez Pod (1704 m n.v.) pa alpinsko zeleno jelševje (Alnus viridis). Južno
od smučarskih površin nad kočo Zelenica, sekundarni macesnovi sestoji prehajajo v ruševje
zunanjih severnih in jugovzhodnih Alp, ki preraščajo karbonatna melišča.

8.2. Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus L.)
Na raziskovanem območju smo popisali 29 raztresenih in eno večje sklenjeno rastišče lepega
čeveljca, vsa na nadmorski višini med 1100 in 1350 metri. Dejansko število rastišč ni znano.
Domačin Janko Meglič, ki Zelenico obiskuje že vrsto let, je po pregledu naše karte, dodal še tri
rastišča.
Od skupno preštetih 536 osebkov jih je bilo 286 necvetočih in 250 cvetočih, od tega 15 z dvema
cvetovoma na enem steblu. Na manjših rastiščih je bilo prisotnih od 1 do 30 cvetočih in/ali
necvetočih orhidej, na vseh skupaj pa 208. Na večjem sklenjenem rastišču smo našteli 328 cvetočih
in necvetočih osebkov. Lokacije lepega čeveljca so prikazane na digitalnem ortofotoposnetku v
Prilogi 4.
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Rastišča lepega čeveljca so bila popisana na naslednjih habitatnih tipih:






ruševje zunanjih severnih in jugovzhodnih Alp na karbonatni podlagi in propustnih tleh,
ruševja zunanjih severnih in jugovzhodnih Alp, ki se zaraščajo z visokimi steblikami ter z
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami,
srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih tleh apnenčastega hribovja, ki se
zaraščajo z visokimi steblikami ter listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami,
srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih tleh apnenčastega hribovja na
montanskih do subalpinskih karbonatnih meliščih,
ilirska bukovja v Alpah in sicer v združbi alpskega bukovega gozda z gozdnim planinščkom
(Anemone-Fagetum homogynetosum) in v združbi alpskega bukovega gozda z macesnom
(Anemone-Fagetum laricetosum).
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9.

VPLIV ŠIRITVE IN POSODOBITVE SMUČARSKEGA KOMPLEKSA
ZELENICA NA RASTIŠČA LEPEGA ČEVELJCA

9.1. Vpliv širjenja proge – odstranjevanje vegetacije (zemeljska dela)







Z odstranjevanjem vegetacije, s širjenjem in izravnavo prog ter z izgradnjo vlečnice
Gams bi bila večina manjših rastišč uničenih.
Odstranitev vegetacije na območju večjega strnjenega rastišča pod kočo Vrtača, bi
imela celo pozitiven učinek, saj je na tem delu opazna naravna sukcesija. Naravna
sukcesija povzroča vse večjo zasenčenost rastišč, ki pa za razvoj vrste ni ugodna.
Izgradnja smučarske skakalnice, ureditev prog in graditev smučarskih naprav (žičnice,
sedežnice) pri koči Zelenica, t.i. smučarska proga Triangel - dvojni »S«, ne bi imela
vpliva na rastišča lepega čeveljca, saj jih tam nismo evidentirali.
Ureditev dela smučarske proge kot povezavo med zgornjim in spodnjim plazom, mimo
nevarnega dela proge »Plaz« na smučišču Zelenica, bi uničujoče vplivala na vsaj tri
rastišča.

9.2. Vpliv umetnega zasneževanja na lepi čeveljc






Teptani umetni sneg ima večjo gostoto kot naravni in s tem tudi 2,5 krat večjo toplotno
prevodnost, zaradi tega zmrzal prodira hitreje in globje v tla. Negativna posledica je
zakasnjeno kopnenje, s čimer sta ovirani talna aktivnost in rast rastlin.
Teptani umetni sneg močno zmanjša prepustnost za pline, kar lahko vodi do »zadušitve«
rastlin in zmanjšanje prisotnosti plinov v tleh. Pod naravnim neobdelanim snegom (izven
smučišč) do tega pojava nikdar ne pride (Newesely 1997 cit. po Valenčak Likar 2006).
Pomanjkanje kisika in porast ogljikovega dioksida, lahko privede do sproščanja
nekaterih toksičnih produktov, za katere pa ne vemo kakšen imajo vpliv na lepi čeveljc.
Raziskave so pokazale, da pomanjkanje kisika v kombinaciji z nizkimi temperaturami
vodi do poškodb korenin in poganjkov (Newesely 1997 cit. po Valenčak Likar 2006).
Pomanjkanje kisika (»zadušitev«) veliko bolj vpliva na poškodbo vegetacijskega pokrova
kot nizke temperature (Newesely in sod. 2000 cit. po Valenčak Likar 2006). Razširitev
smučišča, umetno zasneževanje in teptanje smučarske proge na sklenjenem rastišču
lepega čeveljca, bi lahko ogrozili njegov obstoj.
Z umetnim zasneževanjem se poveča količina sproščene proste vode oziroma snežnice.
Povečane količine snežnice podaljšajo proces okopnitve. Gadient in sod. (2000) trdijo,
da celo za 4 tedne. Zaradi neugodnih razmer v tleh in slabe vegetacijske pokrovnosti je
večja možnost povečane erozije. Newesely in sod. (2000 cit. po Valenčak Likar 2006)
trdijo, da bi predpogoj za dodatno zasneževanje morala biti vsaj 80 % pokrovnost tal.
Poleg tega prihaja v tleh s porušenim ali motenim vodnim režimom do dodatnih
hidroloških obremenitev, kot npr. zamočvirjanje v območju smučišča. Zato je
pomembno, da je na smučišču urejeno odvajanje odvečne vode (Newesely in sod. 2000
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cit. po Valenčak Likar 2006). Povečane količine snežnice in zamočvirjanje, bi ogrozila
obstoj rastišča pod Vrtačo, saj lepi čeveljc ljubi zmerno suha rastišča.
Sneg na umetno zasneženih smučiščih se začne v primerjavi s smučišči z naravnim
snegom taliti dva do tri tedne kasneje, kar upočasni začetek vegetacijske rasti. Zaradi
dolgotrajne snežne sezone se delež rastlin, za katera je značilna zakasnela okopnitev
njihovih rastišč, povečuje na umetno zasneženih smučiščih (CIPRA 2004). Zamik
fenološke faze cvetenja ima lahko za posledico, da rastline nimajo dovolj časa, da bi
semena dozorela, kar ima vpliv na reprodukcijski uspeh rastline (Kudo 1993).
Na smučarskih progah se število rastlinskih vrst zmanjša in sicer za 4 v povprečju (Rixen
in sod. 2003), nekateri avtorji navajajo celo več. Kakšna je verjetnost, da bo lepi
čeveljc med izginulimi vrstami, se ne ve.
Voda, ki se uporablja pri umetnem zasneževanju, se črpa iz potokov, rek in jezer. Ta
voda je obogatena z minerali, vključno z ioni in vsebuje tudi do štirikrat več mineralov
in hranilnih snovi kot pa »naravna« snežnica. Kot posledica tega so na umetno
zasneženih smučiščih vedno pogostejše indikatorske rastlinske vrste, ki kažejo na
povečan dotok hranilnih snovi in vode (CIPRA 2004). Povečan vnos dušika v tla je faktor
ogrožanja lepega čeveljca.
Opazni so tudi povečani učinki gnojenja zaradi uporabe utrjevalcev prog (umetna
gnojila –amonijev nitrat, urea), kar še dodatno ogroža rastišče lepega čeveljca.

9.3. Vplivi drugih dejavnosti na lepi čeveljc na Zelenici








Intenzivna paša na območju rastišč lepega čeveljca na Zelenici paša ne predstavlja
grožnje, saj tukaj ne pasejo že nekaj časa. Paša je skoncentrirana na Smokuško planino
in zahodni del Zelenice.
Hoja in planinarjenje predstavljata potencialno grožnjo, saj čez sklenjeno rastišče pod
kočo Vrtača poteka planinska pot. Ogrožajo ga zlasti nepoznavalci, ki se ne držijo
utrjenih poti ali jih trgajo zaradi atraktivnosti cvetov. Zaradi izpostavljenosti rastišča,
bi bila na tem območju nujna označitev in ozaveščanje.
Vožnja z motornimi vozili predstavlja grožnjo, če ta ne poteka po utrjenih poteh, saj so
rastišča tudi neposredno ob poteh. Glede na to, da je smučišče lahko dostopno za
motorna vozila (avtomobile, štirikolesnike), vožnja z motornimi vozili predstavlja
potencialno grožnjo.
Polaganje komunalnih vodov (elektrika) ima neposredni vpliv na rastišča na delovnem
območju. Delovno območje obsega 6 – 7 m levo in desno od samega izkopa (skupaj 12 –
14 m), zaradi uporabe težke mehanizacije. Če bi bili ti vodi, po predvidenem
arhitekturnem načrtu (2002), potrebni pod vsako od predvidenih smučarskih naprav, bi
to pomenilo uničenje vseh do sedaj znanih rastišč na Zelenici.
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10.

UKREPI ZA OHRANITEV RASTIŠČ LEPEGA ČEVELJCA

Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS 96/2004) določa ukrepe ohranjanje biotske
raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave.
Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so ukrepi, s katerimi se ureja varstvo prosto živečih
rastlinskih in živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi, in
omogoča trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega
ravnovesja (1. člen namen zakona). Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti se po ZON-u
vključujejo v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje naravnih dobrin (6. člen obveznost
vključevanja ukrepov). Subjekti ohranjanja in varstva (7. člen) so pravne in fizične osebe, ki morajo
ravnati tako, da prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Država, lokalne skupnosti ter druge
osebe javnega prava so pri izvajanju svojih nalog dolžne upoštevati načela, cilje in ukrepe
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Splošni varstveni režimi (14. člen) navajajo, da je rastlinsko ali
živalsko vrsto prepovedano iztrebiti, prepovedano je zniževati število rastlin in živali posameznih
populacij, ožati njihove habitate ali slabšati njihove življenjske razmere do take mere, da je vrsta
ogrožena, ter da je habitate populacij rastlinskih in živalskih vrst prepovedano namerno, brez
opravičljivega razloga uničiti ali poškodovati.
Lepi čeveljc je ogrožena rastlinska vrsta. Po ZON-u je ogrožena vrsta tista vrsta, katere obstoj je v
nevarnsoti in ki je kot taka opredeljena na rdečem seznamu ogroženih rastlinskih vrst (80. člen).
Ukrepi za ohranjanje rastlinskih vrst so: fizična zaščita, omogočanje in vzpostavljanje primernih
mest za reprodukcijo, prehranjevanje in prezimovanje ...
Za lepi čeveljc smo, ob vstopu v Evropsko unijo, po Direktivi o habitatih (Direktiva sveta 92/43/EGS
z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
Uradni list Evropske unije 15/Zv.2/ str. 102-145/22.7.1992) morali opredeliti posebna ohranitvena
območja (SCI), med katera spadajo tudi Karavanke (Zelenica).

10.1. Formalni ukrepi
Glede na to, da so dejavniki ogrožanja smučanje, teptanje, umetno zasneževanje in zaraščanje,
ugotavljamo, da se ti dejavniki ogrožanja lahko rešijo s postopki, ki jih omogočijo že veljavni
statusi (presoja sprejemljivosti posega v okviru naravovarstvenega soglasja). Za načrtovane posege,
ki so navedeni v Arhitekturno urbanistični zasnovi, se v okviru presoje sprejemljivosti določijo
omilitveni ukrepi, ki so navedeni v poglavju Fizični ukrepi.
Z agrarno skupnostjo se poskuša doseči dogovor o preprečevanju zaraščanja (sečnja). Glede na to,
da ne gre za pogosto sečnjo, se ta lahko izvede tudi kot naravovarstvena akcija ali v okviru
projekta.
V kolikor se predhodno izkaže kakšen drugi konkreten dejavnik ogrožanja (fizični), ostaja možnost
začasnega zavarovanja.
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10.2. Fizični ukrepi
Predvidena širitev in umetno zasneževanje proge posega na vsa do sedaj znana rastišča lepega
čeveljca. Predlagani fizični ukrepi za ohranitev rastišč so:





Izločitev območja največjega sklenjenega rastišča iz Arhitekturne urbanistične programske
zasnove širitve in posodobitve smučarskega kompleksa Zelenica. S tem bi zmanjšali vpliv
vseh negativnih učinkov smučišč, kot so teptanje in zbijanje snega, vnos dodatnih hranil in
povečanih količin vode, daljša snežna odeja, erozija ...
Med smučiščem in rastiščem se spelje sistem kanalov, ki bi preprečevali zamočvirjanje
rastišča in vnos velikih količin hranil ob taljenju snega na smučarskih progah.
Okrog največjega sklenjenega rastišča se postavi premična ograja, informacijske table in
ohrani se obstoječa pot čez rastišče. Ta ukrep bi se dopolnjeval z gorniško učilnico, ki jo bo
uredila občina Tržič v planinskem domu Zelenica. Pri vsebinskem urejanju učilnice bodo
vključene tudi naravovarstvene vsebine, ki se bodo navezovale na ohranjanje rastišč lepega
čeveljca na Zelenici. Ta ukrep bi služil ozaveščanju javnosti, ciljna skupina so planinci.

Slika 15: Širše območje predlagane zaščite rastišča lepega čeveljca pod kočo Vrtača na
smučišču Zelenica. Z rdečo črto označena smučarska proga.
Rastišče ogroža tudi zaraščanje, zato je potrebno iz rastišča odstraniti lesno vegetacijo.
Ocenjujemo, da bi bil tak poseg potreben na daljša obdobja (15 – 20 let).
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11. DISKUSIJA

V Zahodnih Karavankah je med Ljubeljem in dolino Belce več raztresenih nahajališč lepega
čeveljca. Med pomembnejša območja rastišč lepega čeveljca zagotovo spada Zelenica, na kateri
smo popisali kar 29 manjših in eno večje, sklenjeno rastišče, med 1100 in 1350 metri nadmorske
višine. Za manjša rastišča smo opredelili tista, ki so imela od 1 do 30 orhidej, medtem ko na
večjem sklenjenem je bilo teh kar čez 300. Kljub natančnemu pregledovanju območja nam
zagotovo ni uspelo popisati vseh manjših rastišč, saj so neredko razviti le vegetativni nadzemni
poganjki brez cvetov ali gre za posamezne rastline, ki jih zlahka spregledamo. Pregledali nismo
strmih, težko dostopnih območij, kjer prav tako obstaja verjetnost pojavljanja lepega čeveljca.
Raztresena manjša rastišča se pojavljajo zlasti na robovih in v svetlih bukovih in mešanih gozdovih
(bukev, jelka, smreka, macesen) v sestojih asociacij alpski bukov gozd z gozdnim planinščkom
(Anemone – Fagetum homogynetosum) in alpski bukov gozd z macesnom (Anemone – Fagetum
laricetosum). Pojavlja se tudi med ruševjem (Rhodothamno-Pinetum mugo) v montanskem pasu
(800 – 1500 m n.v.). Večje sklenjeno rastišče se nahaja na toploljubnem ekstenzivnem travniku na
plitkih apnenčastih tleh, ki se zarašča. Podlaga je karbonatna, tla so plitva (rendzina), sveža do
suha.
Rastišča lepega čeveljca na Zelenici najbolj ogrožata predvideno širjenje smučišča in umetno
zasneževanje. S širjenjem, izravnavo in izgradnjo smučarske infrastrukture, bi posegli, po
predvidenih načrtih, na vsa znana rastišča (fizično uničenje).
Priprava smučarske proge in umetno zasneževanje ima več negativnih vplivov na rastline, kar je
odvisno tudi od ekoloških dejavnikov in občutljivosti vrste. S teptanjem snega in dodatnim
zasneževanjem povzročimo zakasnjeno kopnenje, s čimer sta talna aktivnost in rast rastlin ovirani.
Zamik fenološke faze cvetenja ima lahko za posledico, da rastline nimajo dovolj časa, da bi semena
dozorela, kar ima vpliv na reprodukcijski uspeh rastline. Teptani umetni sneg zmanjša prepustnost
za pline, posledica je pomanjkanje kisika, ki v kombinaciji z nizkimi temperaturami vodi do
poškodb korenin in poganjkov. Pri taljenju umetnega snega se sprosti kar dvakrat več vode, kar
vpliva na podaljšanje procesa okopnitve, celo do 4 tedne. Poleg tega prihaja v tleh s porušenim ali
motenim vodnim režimom do dodatnih hidroloških obremenitev, kot npr. zamočvirjanje v območju
smučišča. Na smučarskih progah se število rastlinskih vrst zmanjša in sicer za 4 v povprečju,
nekateri avtorji navajajo celo več. Kakšna je verjetnost, da bo lepi čeveljc med izginulimi vrstami,
se ne ve. Voda, ki se uporablja pri umetnem zasneževanju, se črpa iz potokov, rek in jezer. Ta voda
je obogatena z minerali, vključno z ioni in vsebuje tudi do štirikrat več mineralov in hranilnih snovi
kot pa »naravna« snežnica. Kot posledica tega so na umetno zasneženih smučiščih vedno pogostejše
indikatorske rastlinske vrste, ki kažejo na povečan dotok hranilnih snovi in vode. Povečan vnos
dušika v tla je faktor ogrožanja lepega čeveljca. Opazni so tudi povečani učinki gnojenja zaradi
uporabe utrjevalcev prog (umetna gnojila – amonijev nitrat, urea), kar še bo dodatno ogrožalo
lepega čeveljca.
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Glede na to, da ne poznamo kakšen vpliv imajo zgoraj navedeni posegi na lepi čeveljc, je potrebno
natančno nadzirati populacije in omejiti pritisk smučarjev neposredno na nahajališče. Smiselno bi
bilo, da se največje sklenjeno rastišče lepega čeveljca pod kočo Vrtača izloči iz plana ureditve
smučarskih prog. S tem bi zmanjšali neposredni vpliv dejavnikov ogrožanja (teptanje, umetno
zasneževanje, utrjevanje prog, vnos hranil ...). Rastišče se fizično zaščiti s premičnimi ograjami in
označi z informacijskimi tablami (ozaveščanje javnosti). Med smučiščem in rastiščem se spelje
sistem kanalov, ki bi preprečevali zamočvirjanje rastišča in vnos velikih količin hranil ob taljenju
snega na smučarskih progah.
Glede na predvidene dejavnike ogrožanja predlagamo, da se sklenjeno rastišče pod kočo Vrtača
zaščiti s premičnimi ograjami, ki bomo jih postavili s finančnimi sredstvi iz projekta
»karavanke@prihodnost.eu – Gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti«. Okrog rastišča
bomo v tla vgradili nosilce za stebre, ki bodo stali samo v času smučarske sezone. S tem bo
označeno območje, kjer se ne sme teptati s teptalnimi stroji in umetno zasneževati. Postavili
bomo informacijsko tablo za ozaveščanje javnosti.
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13. PRILOGE

Priloga 1

Slika 16: Poseka obstoječe vegetacije (zemeljska dela) (Šeligo 2002).

Slika 17: Umetno zasneževanje smučarske proge
(Šeligo 2002).
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Priloga 2
Tabela 2: Habitatni tipi in rastišča lepega čeveljca (LČ) na območju Zelenice.
HABITATNI TIP

PA koda (Physis)

LČ

Ruševje zunanjih severnih in jugovzhodnih Alp

31.52

+

Ruševje zunanjih severnih in jugovzhodnih Alp x Površine
zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami

31.52x31.8F

Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih tleh
apnenčastega hribovja x Površine zaraščajoče se z listnatimi in
iglastimi drevesnimi vrstami

34.322S2x31.8F

Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih tleh
apnenčastega hribovja x Montanska do subalpinska karbonatna
melišča

34.322S2x61.231

Zakisana travišča s šopuljami in bilnicami

35.12

-

Mezotrofni do evtrofni gojen travniki

38.2

-

Karbonatna melišča z drobnim gruščem

61.23

-

Površine zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami

31.8D

-

Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim volkom x Površine
zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami

36.31x31.8F

Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim volkom x
Nitrofilno subalpinsko in alpinsko visoko steblikovje

36.31x37.88

Alpinske resave na apnencu s spomladansko reso in z zimzelenim
gornikom x Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, zaraščajoče se
z iglastimi drevesnimi vrstami

31.47

Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki x Nitrofilno
subalpinsko in alpinsko visoko steblikovje

36.52x37.88

Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki x Ruderalne združbe

36.52x87.2

-

Alpinska in subalpinska travišča na karbonatni podlagi

36.4

-

Karbonatna melišča_struga hudournika

61.2

-

Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki

38.2

-

Nitrofilno subalpinsko in alpinsko visoko steblikovje

37.88

-

Ruderalne združbe

87.2

-

Posamezne stavbe

86.2

-

Ceste in poti

CP

-

Betonski kanali

BK

-

Ilirska bukovja v Alpah

42.1C222

+

Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, zaraščajoče se z iglastimi
drevesnimi vrstami/ Alpska subalpinska smrekovja

31.8G/42.21

Alpska subalpinska smrekovja x Sekundarna alpska macesnovja

42.21x42.43

-

Alpinsko zeleno jelševje

31.611

-

+
+

+

-

-
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Priloga 3
Karta negozdnih habitatnih tipov na Zelenici skratirani junija 2009.

