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1. Povzetek
Delovni paket je namenjen pripravi pregleda naravnih značilnosti na območju Karavank, ki so
nastale zaradi gorotvornih procesov ob periadriatskem šivu, stiku afriške in evrazijske tektonske
plošče. Pregled naravnih potencialov vsebuje pregledne in posplošene opise geologije, ekosistemov,
krajine, naravnih znamenitosti, zavarovanih območij, območij omrežja Natura 2000, opredeljuje
tudi izbor izstopajočih, za območje značilnih rastlinskih in živalskih vrst ter fosilov in mineralov.
Cilj je na podlagi obstoječih dostopnih podatkov pripraviti skupen pregled območja, ki leži v dveh
državah. Izkazalo se je, da so podatki, kakor tudi sistemi varstva narave na Koroškem in v Sloveniji
dokaj različni, zato ni bilo mogoče izdelati enotnih kart, ampak smo smiselno sestavljali prikaze
glede na sorodne vsebine. V celotnem projektu ni bilo posebej obdelano področje kulturne in
zgodovinske dediščine, kar je po eni strani pomanjkljivost, po drugi strani pa naloga za nadaljnje
delo.
Posebej so izpostavljene naravne znamenitosti, ki so primerne za turistično rabo. Izbrane so ne
glede na različne pristope na obeh straneh meja. V Sloveniji so pravno opredeljene kot naravne
vrednote, za turistično rabo smo jih s posebno metodo ovrednotili glede na privlačnost,
naravovarstveno primernost in dostopnost.
Poudarjeni so tudi drugi naravni potenciali, med njimi so se izkazali kot posebnost Karavank izjemna
razgledišča. Pomembni so tudi drugi ohranjeni naravni viri (npr. les in pitna voda), kakor tudi pogoji
za kakovostno kmetijstvo, ki pa brez dodatne pomoči pri trženju ne more biti konkurenčno
konvencionalno pridelani hrani.
Politične meje na Dravi in karavanškem grebenu so zarezale globoko ločnico med obema državama,
zato tudi ni smiselno, da se začetna prizadevanja usmerjajo v poenotenje, ampak bolj na
obojestransko spoznavanje, ki se lahko razvija v skupno prikazovanje/predstavljanje določenih
vsebin, postopoma pa tudi nadaljuje v primerljive metode spremljanja stanja.
Ključna je sprememba predstave o Karavankah kot ločnici, v zavest o skupni zeleni oazi med
Beljakom, Celovcem, Velikovcem, Dravogradom, Velenjem, Kranjem (Ljubljano), Jesenicami in
Kranjsko Goro.
Rezultat paketa so podatkovne zbirke, ki sicer zaradi različnih pristopov niso povezane, so pa
osnova za nadaljnje delo.
Predstavljene so tudi nekatere obstoječe pobude, ki bi lahko podpirale razvoj zamisli o celovitem
obravnavanju Karavank (npr. Geopark Karavanke, pilotne regije Alpske konvencije, The Green Belt
Initiative).

2. Uvod in opredelitev vsebine
Namen študije je na podlagi dostopnih virov in literature pripraviti pregled naravnih značilnosti
Karavank (območja projekta), kot podporo za opredeljevanje identitete, hkrati pa bodo na enem
mestu zbrane ključne informacije o naravi tega območja, predvsem za uporabo za turistične in
izobraževalne namene.
Najprej obravnavamo geološke značilnosti Karavank, sledijo splošne opredelitve rastlinstva in
živalstva. V tem delu smo se posebej osredotočili na rastlinske in živalske posebnosti, torej vrste z
omejeno razširjenostjo (endemiti pretežno na območju Karavank), na meji razširjenosti, vrste, ki se
imenujejo po Karavankah, ter izboru zavarovanih vrst.
Sledijo predstavitve različnih tipoloških krajinskih členitev območja Karavank.
Nujno bi bilo treba v okviru projekta obravnavati tudi kulturno dediščino, saj je neločljivo povezana
z naravnimi značilnostmi. Ravno zaradi teh povezav smo tudi v tem delovnem paketu omenili
nekatere ključne značilnosti s področja zgodovine in kulture območja.
Posebej so izpostavljene naravne posebnosti, primerne za vključevanje v turistično ponudbo in
ustrezajo predvsem naslednjim merilom: primernost s stališča ohranjanja narave, atraktivnost in
dostopnost. Vsa ta območja so prostorsko opredeljena in jih bo mogoče neposredno vključevati v
tematske karte drugih delovnih paketov (GIS okolje). Sistem je zastavljen odprto, kar pomeni, da je
možno dodajati nove informacije, kakor tudi dopolnjevati obstoječe podatke. Na ta način postanejo
lahko podatkovne baze osnova rednega vzdrževanja turističnih informacijskih sistemov.
Zbrani so tudi podatki o vseh objektih in območjih narave, ki imajo s predpisi s področja varstva
narave opredeljen pravni status. Pri tem je treba opozoriti, da sta sistema varstva narave v Sloveniji
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in na Koroškem različna, zato neposredna primerjava ni možna, smo pa pri tematski obravnavi
smiselno upoštevali vsebinsko in pravno podobne pristope. Enotna je obravnava pri območjih Natura
2000, ki temeljijo na evropskih direktivah, podoben je pristop pri zavarovanih območjih. Zaradi
lažjega razumevanja smo tudi na kratko predstavili oba pristopa ter navedli povezave na veljavne
pravne osnove. Podatkovnih baz zato nismo združevali v skupne, ampak smo posamične samo
smiselno položili drugo ob drugo.
Kjer pri fotografijah ni citiran vir, je avtor fotografij Peter Skoberne.

3. Območje obravnave
Opredelitev območja Karavank se je že v začetku projekta izkazala za zelo zahtevno nalogo. V
literaturi so navedeni različni pristopi k prostorski opredelitvi Karavank, tako ne obstoja enovita
definicija območja Karavank. Že Seidl (Seidl, Ferdinand 1907) opozarja, da domačini navadno ne
poimenujejo večjih gorskih verig, ampak svoje krajevno okolje: planine, izrazite reliefne tvorbe,
potoke, doline, krajevne gorske skupine.
Ime Karavanke so uporabljali že v antiki, npr. Klavdij Ptolomej je uporabil izraz 'Curvanca' za
območje med noriškim pogorjem in Jadranskim morjem na eni, ter goro Cetius na drugi strani.
Valvasor je kritično preveril poimenovanj gorovij na območju Kranjske in sosednjih dežel, saj so
različni avtorji vse od antike na različne načine poimenovali pogorja.
Na Valvasorjevem zemljevidu (Tabula Ducatus Carnioliae Vindorum Marchiae et Histriae,
Noribergae, 1714) ni posebnega imena za Karavanke, narisano pa je gorovje.

Slika 1: Izsek iz Valvasorjevega zemljevida Tabula Ducatus Carnioliae Vindorum Marchiae et
Histriae, Noribergae, 1714.
Valvasor je nedvoumno napisal (Valvasor 1689, 299–300), da so Karavanke samostojno gorovje.
Mimogrede je omenil tudi možen izvor imena 'Curvanca'. Velika razgibanost in zavitost pogorja naj
bi spominjala na izraz 'krivina' ('Kurve'). Ime 'Curvanca' se naj bi po njegovem mnenju sčasoma
zaradi napačne izgovorjave postopoma spremenilo v 'Carvanca'.

(Valvasor 1689, 299)
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Območje Karavank je dokaj natančno kartografsko opredelil naravoslovec Balthasar Hacquet
(Hacquet 1778), ki je v času službovanja v Idriji in Ljubljani prepotoval to območje. Dobro so
opisana imena naselij, vrhov in vodotokov, označeni rudniki, manjkajo pa oznake za gorovja. To
govori v prid domnevi, da v zavesti domačinov niso bila celotna pogorja, ampak bolj lokalno okolje
posamezne doline ali gorske skupine.
V opisu popotovanja od Triglava do Grossglocknerja je Hacquet opisno omenil tudi Karavanke:
»...proti vzhodu in severu pa je gorovje na Kranjskem (Carniola).« (Hacquet 1784, 6). Iz opisa je
razvidno, da je povezal gorovje s Triglavom, poudaril je isto zgradbo iz sivega apnenca.

Slika 2: Zemljevid Kranjske in Koroške (Hacquet 1778, 195)
Novejših razlag pomena imena Karavank je več, nobena pa ni zanesljivo podprta z dejstvi, tako da
je najbolj varno trditi le, da izvor imena tiči globoko v staroselskih koreninah.
Navedimo le nekaj primerov:
o Cernunnos – bajeslovni jelen, ki so ga Kelti imenovali tudi Karwo (Rohrecker, Georg, 2009:
www.diekelten.at);
o kara wanka – skalnati travniki (Klinar 1997);
o beseda 'kras' izvira iz osnovnega korena kar/gar, kara/gara, kar pomeni kamen (Kranjc
2005, 276), zato ni izključena možnost, da je ta koren botroval tudi poimenovanju Karavank
(morda: kara wand – skalna stena?)
Če zgornji primeri vsaj dajejo vtis neke oddaljene, a še vedno smiselne povezave, najdemo tudi
povsem nesmiselne razlage imena, kot je na primer tale:
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»Mejno gorovje med Slovenijo in Avstrijo ima značilno vzhod-zahod smer hrbtov in dolin, ki si sledijo
kot karavana; od tod izvira ime Karavanke.« (http://www.mojstrana.com/narava.html)
Osnovna opredelitev gorovij temelji navadno na geološki sestavi in geološki zgodovini ter orografski
členitvi.
Na zahodni strani loči Karavanke od Karnijskih Alp dolina reke Ziljice, reka Zilja pa jih loči od
Ziljskih Alp. Na severni strani omejuje Karavanke Drava do Velikovca, od tam pa prek Podjune in
mimo Pliberka do Prevalj ter po Meži do njenega izliva v Dravo pri Dravogradu. Južna meja je na
zahodni strani izrazita, saj poteka do Žirovnice po dolini Save, ki loči Karavanke od Julijskih Alp. Od
Žirovnice proti vzhodu pa mejo zaradi stika s Kamniško Savinjskimi Alpami ni možno enoznačno
opredeliti. kar je ugotavljal že Seidl (Seidl, Ferdinand 1907, 14): »Zatorej tu ne more ne geograf, ne
geolog, ne turist iztakniti zadovoljive prirodne meje. Treba se je zadovoljiti s kolikor toliko umetno
mejno črto.« Zato smo povzeli mejo, ki jo je uporabil Klinar v planinskem vodniku (Klinar 1997): od
Žirovnice poteka meja ob Završnici do Poljške planine, južno okrog Begunjščice na Preval in skozi
Potočnikov graben v dolino Mošenika in po njej do sotočja z Bistrico pri Tržiču; nato po Lomski
dolini in čez Javorniški preval po Strožiškem potoku do sotočja s Kokro. Ob njej na Jezersko in čez
Jezerski vrh v dolino Bele in takoj na Pavličev vrh ob Ručniku in Jezeri v Matkovem kotu do sotočja s
Črno ter naprej po Savinji do Solčave, nato ob Klobaši čez Sleme med Olševo in Raduho v Bistro in
Mežiško dolino do Črne na Koroškem. Od tu poteka meja čez Sleme (Št. Vid) ob Velunji do Pake, po
njej do Doliča, nato po Mislinji, ki loči Karavanke od Pohorja, do sotočja z Mežo in Dravo pri
Dravogradu.
Jugovzhodno od glavnega grebena se Karavanke nadaljujejo še v Paškem Kozjaku, Konjiški gori,
Boču, Donački ali Rogaški gori ter Maclju.
Katerakoli od teh delitev ne omogoča statističnih obdelav, ker so podatki na voljo le za statistična
območja, ki sledijo administrativnim mejam.
Odločili smo se, da bomo podatke za področje narave prikazali za celotno območje obravnave
(opredeljujejo ga zunanje občinske meje - Slika 3), ne glede na to, ali sodi na dejansko ozemlje
Karavank ali ne. Odstopanja so največja na desnem bregu Save Dolinke (Julijske Alpe), na
Solčavskem (Savinjske Alpe) in na vzhodnem delu območja (Pohorje).
Na območju Slovenije bomo podrobneje obdelali in vrednotili samo vsebine znotraj ožjega območja
obravnave (Slika 4)

Slika 3: Območje obravnave projekta
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Slika 4: Ožje območje obravnave na slovenski strani (celotno projektno območje opredeljujejo
občinske meje)

4. Metode
Poročilo temelji zlasti na pregledu literature in drugih dostopnih virov, saj v okviru projekta niso
bile predvidene terenske raziskave.
Prostorske podatkovne zbirke smo pridobili iz obstoječih javnih virov (Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Agencija RS za okolje; Universität Klagenfurt), za pregled javnih podatkov o pojavljanju
rastlinskih in živalskih vrst na slovenskem območju Karavank pa smo uporabili Bioportal Centra za
kartografijo favne in flore.
Metoda za prikaz ekološko pomembnih območij za avstrijsko območje Karavank je opisana v
poglavju o ekosistemih.
Prostorske podatke smo obdelovali s programoma ArcView in fGis.
Ocenjevanje primernosti posameznih naravnih znamenitosti na slovenskem območju Karavank smo
izvedli s posebno metodo, ki jo opisujemo posebej.
4.1. Metoda ocenjevanja primernosti naravnih znamenitosti za turistično rabo
Metoda je podrejena cilju: na hiter, preprost in hkrati transparenten način izbrati ob upoštevanju
naravovarstvenega in turističnega interesa naravne znamenitosti, ki so najbolj primerne za
turistično rabo. Rezultat ni neka določena vrednost turistične primernosti, ampak zgolj predhodna
ocena za uvrstitev v eno od skupin:
zelo primerno za turistično rabo
pogojno primerno za turistično rabo
neprimerno za turistično rabo
Ocenjevanje temelji na treh kriterijih:
primernost s stališča ohranjanja narave
privlačnost za turistični obisk
dostopnost
Prvi kriterij upošteva naravovarstveno izhodišče, drugi turističnega, pri tretjem pa se oba interesa
prepletata. Izhajamo iz predpostavke, da so s stališča ohranjanja narave za turistično rabo zelo
primerne le tiste naravne znamenitosti, ki jih reden ogled bistveno ne ogroža. Druga predpostavka
je, da je ogled smiseln le za privlačne naravne znamenitosti. Dostopnost je bistvena s turističnega
vidika, saj moramo obiskovalcu omogočiti varen in razmeroma udoben dostop. Urejanje dostopa,
zlasti prometne infrastrukture, ki je s tem povezana (npr. parkirišča, sanitarije, gostinski objekti,
nadelava poti, varoval…), pa ima lahko vpliv na naravno znamenitost, kakor tudi okolico.
Pri vsakem kriteriju uporabimo tri merila: A, B, C, pri čemer pomeni:
A – zelo primerno
B – manj primerno
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C – neprimerno
Merila zavestno označujemo s črkami in ne s številkami, predvsem da bi se izognili skušnjavi
računanja vrednosti. Kriteriji namreč niso primerljivi med seboj, zato bi bila številska vrednost
zavajajoča.
Opisi za posamezne kriterije in merila so zbrani v preglednici xx:
Kriterij
Naravovarstvena primernost

Merilo
A
B
C

Opis
obisk, tudi množičen, bistveno ne ogroža znamenitosti
predvidevati možnost omejenega obiska
velika ranljivost za obisk ali nevarnost odnašanja
(ogrožene rastline, fosili in minerali)
Privlačnost
A
zelo privlačno
B
privlačno, vendar ni nekaj izjemnega
C
nezanimivo za ogled
Dostopnost
A
dostop je že urejen, cesta, označen kolovoz ali markirana
pot
B
dostop sicer obstaja, a manjkajo oznake
C
dostop ni urejen, brezpotje, zahtevnejša orientacija,
potrebno spremstvo vodnika, posebna oprema (npr. jame)
Preglednica 1: Opisi kriterijev in meril za hitro ocenjevanje primernosti.
Ocene so subjektivne, največja možnost različnih interpretacij je pri srednji oceni B.
Pri oceni vsakega merila uporabimo malo črko v primeru, če je z merilom povezan kakšen pogoj:
 Primer za naravovarstveno občutljivost: barja načeloma niso primerna za obisk, razen, če na
ustrezen način uredimo dostop in usmerjanje obiskovalcev.
 Primer za pogojno privlačnost: naravna znamenitost ne izstopa po videzu, je pa lahko dober
primer določenega naravnega pojava (npr. prelom). Ob ustrezni razlagi, ki opozori na
posebnost, postane pojav zanimiv. Dodatno privlačnost lahko dosežemo tudi v kombinaciji s
kulturno dediščino. Potočka zijalka kot spodmol z jamo ni nič posebnega. To, da je bila
jama paleolitska lovska postaja pa naredi Potočko zijalko zanimivo za obisk. Podobno je tudi
Matjaževa jama pod Peco privlačna zaradi zgodbe o kralju Matjažu in ne zaradi skromne
dolžine 48 m. Lahko je atraktiven tudi samo vhod v jamo, seveda spet ob ustrezni razlagi.
Brezno pri gamsovi glavici pod Pršivcem je nedostopno brez jamarske plezalne opreme,
informacija, da je več kot 800 metrov globoka (več kot dva Eifflova stolpa!), seštevek vseh
rovom pa presega 6 km, pa bi že privabila mimoidoče planince do vhoda v brezno, ki na
zunaj res ne vzbuja pretirane pozornosti. Seveda ob ustreznem zavarovanju vhodnega
brezna in primernem opozorilu.
 Pogojna dostopnost je povezana z oceno minimalnih ukrepov, potrebnih za ureditev
dostopa.
Vsako naravno znamenitost ocenimo po vseh treh kriterijih. Kriteriji in merila so popolnoma
neodvisni od zvrsti naravne znamenitosti. Na enak način ocenjujemo jezero, mogočno drevo, barje
ali termalni izvir.
Za ocenjevanje je bistveno, da ocenjevalec osebno pozna naravne znamenitosti na območju
obdelave. Kakovost ocenjevanja lahko povečamo, če namesto individualnega ocenjevanja, postopek
izvedemo na delavnici, na katero povabimo posameznike, ki območje in znamenitosti dobro
poznajo. Skupina obravnava vsako znamenitost posebej in se usklajeno odloči za oceno
posameznega kriterija ter pri morebitnih pogojnih ocenah tudi opredeli pogoj. Možno je organizirati
ocenjevanje tudi tako, da vrednotenje ločeno opravi skupina strokovnjakov, nato se na skupnem
srečanju uskladijo samo različne ocene. V vsakem primeru se usklajuje samo končna ocena,
posamezne ocene po kriterijih so le opora v razpravi.
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Možnosti za opredelitev skupne ocene so prikazane v preglednici:
Ocena po kriterijih
AAA

Skupna ocena
Končna ocena
1a - zelo primerno za 1
turistično rabo
aAA, AaA, AAa
1b - zelo primerno ob 2
upoštevanju pogoja
AAB, ABA, BAA,
2a - primerno za turistično 2
ABB, BAB, BBA, BBB
rabo
ABc, BAc, BBc…
2b – omejeno primerno za 2
turistično rabo
Naravovarstvena primernost – C ali privlačnost 3 - neprimerno za turistično 3
– C ali najmanj 2 kriterija ocenjena C
rabo
Preglednica 1: Možnosti različnih ocen po treh kriterijih ter pretvorba v končno oceno. AAA - na
prvem mestu je ocena za naravovarstveno primernost, sledi atraktivnost, nato dostopnost.
Iz zbranih ocen določimo končno oceno, ki nam vse obravnavane naravne znamenitosti razporedi v
tri skupine: zelo primerne, primerne in neprimerne za turistični obisk. Poleg tega bo verjetno tudi
nekaj pogojnih primerov. S prvo skupino se nadalje intenzivneje ukvarjajo tisti, ki načrtujejo
usmerjanje obiskovalcev, morda načrtujejo pešpoti, tematske poti, kolesarske in pohodniške
povezave. Če leži kakšna primerna ali pogojno primerna naravna znamenitost ob začrtani trasi,
lahko ponovno preverimo smiselnost ter način vključitve v ponudbo. S tretjo skupino se navadno več
ne ukvarjamo, razen če kakšno posamezno znamenitost posebej preverjamo, ali če se izkaže
možnost, da je bila kakšna od ocen prenizko postavljena.
Namen hitrega ocenjevanja je torej na hiter in preprost način določiti te tri skupine. Prednost
metode je tudi v tem, da je ob novih dejstvih ali novih interpretacijah možno podatke popraviti in
ponovno izvesti ocenjevanje. S to možnostjo prevrednotenja tudi omilimo subjektivnost metode.
Za avstrijski del Karavank te metode nismo uporabili, ker ni na voljo zelo podroben inventar, ampak
objekti in območja, ki so v pravnih predpisih opredeljeni, že dosegajo merila atraktivnosti, z
varstveni režimi pa so opredeljene morebitne omejitve dostopa (npr. naravni rezervati).

5. Primerjava obravnavanja naravnih potencialov na obeh straneh Karavank
Za območje Karavank smo pripravili pregled pristopov obravnavanja naravnih potencialov za varstvo
narave, ki so hkrati tudi ključni za naravoslovno opredelitev območja, naravoslovno identiteto
Karavank, kakor tudi njihovo vključitev v 'zeleno' razvojno komponento območja.
Izkazalo se je, da naloga ni preprosta, saj so se zaradi državne meje v obeh državah, kljub dokaj
enovitim ciljem, razvili različni pristopi ohranjanja narave. Razlike so v pravnem sistemu, načinu
dokumentiranja, spremljanja stanja, terminologiji.
Izkazalo se je, da iskanje skupnega imenovalca ni najbolj smiselno, zato smo po vsebinskih sklopih
primerjali sorodne zadeve na obeh straneh meje, nismo pa jih na silo skušali poenotiti. Kartografske
osnove za posamezne vsebinske sklope smo vodili ločeno za vsako državo, na preglednih kartah pa
so le prikazane na isti kartografski podlagi.
Tudi za nadaljnje delo je smiselno, da se nadaljuje brez večjih sprememb, pomembno pa je
posvetiti več časa in truda medsebojni komunikaciji in izmenjavi podatkov. Nadaljnji koraki naj
bodo pragmatični, usmerjeni zlasti v usklajevanje področij, kjer so razlike najmanjše (npr.
izvajanje evropske zakonodaje: Direktiva o pticah, Direktiva o habitatih, Okvirna direktiva o
vodah…), vsebinsko podobne (npr. zavarovana območja narave), strokovno smiselne (npr. metode
monitoringa za posamezne rastlinske in živalske vrste).
Že sedaj pa je možno določeno posploševanje na ravni celotnega območja Karavank, kar smo
poskusili narediti v tem delovnem paketu.
Najprej podajamo zelo okviren pregled sistema varstva narave v Sloveniji in na Koroškem, potem pa
za posamezne vsebinske sklope naravnih potencialov predstavljamo stanje v obeh državah in na
koncu prikažemo generalizirano sintezno stanje. To bi lahko bilo izhodišče za skupen pristop na
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obeh straneh meje, zlasti za uporabo v turistične, rekreativne, učno-vzgojne in promocijske
namene.
Namen sinteze je na podlagi dokaj različno zbranih podatkov iz obeh držav prikazati na uravnotežen
način stanje naravnih potencialov v Karavankah. Ta pregled bo gotovo pokazal določene
pomanjkljivosti, pa tudi napake in bo lahko osnova za naslednji, bolj kakovosten korak pri izdelavi
skupnega pregleda.
5.1. Okviren pregled sistema varstva narave v Republiki Sloveniji
Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, 96/2004) je temeljni zakon, ki v Sloveniji ureja področje
varstva narave, in sicer varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Naravne vrednote so izstopajoči deli ali pojavi v naravi, kot so na primer: »…geološki pojavi,
minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame,
soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri,
slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste,
njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.« (3.
odstavek 4. člena Zakona o ohranjanju narave).
Posamezni objekti in pojavne oblike (naravne znamenitosti) so s posebnim predpisom določeni kot
naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena. Naravne vrednote je prepovedano poškodovati
ali uničiti (splošno varstvo), ohranjamo pa jih lahko s posebnimi ukrepi:
zavarovanje;
začasno zavarovanje;
pogodbeno varstvo;
obnovitev.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti pa se usmerja na dve področji:
ohranjanje posameznih vrst (vrstno varstvo)
ohranjanje njihovega življenjskega prostora (območno varstvo)
Po Zakonu o ohranjanju narave ni dovoljeno nobene samonikle vrste v Sloveniji iztrebiti (splošno
varstvo), posebna pozornost velja ogroženim vrstam, ki so opredeljene s Pravilnikom o uvrstitvi
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, 82/2002, 42/2010).
Ogrožene vrste ohranjamo glede na vzrok ogroženosti, bodisi z zavarovanjem – zavarovane vrste (
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah - Ur.l. RS, 46/2004, 110/2004,
115/2007, 36/2009;
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah - Ur.l. RS, 46/2004,
109/2004, 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009, 102/2011) ali pa ohranjanjem njihovega
življenjskega prostora.
Zakon o ohranjanju narave območja, ki so pomembna za ohranjanje življenjskega prostora
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, opredeljuje kot ekološko pomembna
območja. Če gre za evropsko pomembne vrste in habitatne tipe, naštete na prilogah Direktive o
habitatih (prilogi I in II) in Direktive o pticah (priloga I), potem so ta območja določena za območja
Natura 2000.
Za ohranjanje ekološko pomembnih območij se lahko uporabljajo vsi ukrepi za varstvo naravnih
vrednot (torej zavarovanje, začasno zavarovanje, pogodbeno varstvo in obnovitev).
Podrobneje predstavimo le sistem zavarovanih območij v Sloveniji:
Zavarovana območja so nedvoumno prostorsko določena območja, namenjena dolgoročnemu
ohranjanju naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti v tesni povezavi z ohranjanjem kulturne
dediščine, ki jo opredeljuje poseben zakon.
Širša zavarovana območja (naravni parki):
Narodni park (IUCN: II, II/IV)
Regijski park (IUCN: V)
Krajinski park (IUCN: V)
Ožja zavarovana območja:
Naravni spomenik (IUVN: III)
Naravni rezervat (IUCN: IV)
Strogi naravni rezervat (IUCN: V)
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Narodni park razglasi Državni zbor z zakonom, vse ostale kategorije pa: Vlada, kadar gre za državni
pomen in občinski svet, kadar gre za lokalni pomen.
Zakon o ohranjanju narave opredeljuje načine, kako upoštevati to področje pri načrtovanju in
izvajanju posegov v prostor (sistem smernic, presoj, mnenj, dovoljenj in soglasij).
Zakon o ohranjanju narave je temeljni predpis, ki prenaša določila mednarodnih konvencij s
področja varstva narave, pa tudi evropsko zakonodajo, v slovenski pravni red in na ta način
postavlja pravni okvir za izvajanje.
Podrobno je predstavljen sistem varstva narave v Sloveniji v istoimenski publikaciji (Berginc,
Kremesec Jevšenak, in Vidic 2007).
Vsi prostorski podatki o območjih, ki so opredeljeni s predpisi, so dostopni na Atlasu okolja, ki ga
vzdržuje Agencija RS za varstvo okolja, ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje:
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
Vzdrževani prostorski sloji so dostopni na WFS strežniku Agencije RS za okolje:
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx
5.2. Pregled sistema varstva narave v deželi Koroški
V Avstriji so pristojnosti za področje varstva narave poverjena deželam, zvezna Vlada je pristojna le
za mednarodne zadeve s tega področja (mednarodne konvencije, evropska zakonodaja vključno z
območji Natura 2000) ter narodne parke in hortikulturne spomenike (Zakon o varstvu kulturne
dediščne).
Koroška deželna ustava opredeljuje dolžnost dežele in skupnosti za zagotavljanje varstva in nege
okolja, ki omogoča življenjske pogoje za sedanje in bodoče generacije. Temeljni zakon je Koroški
zakon za varstvo narave (Kärntner Naturschutzgesetz 2002 - K-NSG 2002, StF: LGBl Nr 79/2002
(WV), LGBl Nr 63/2005, LGBl Nr 77/2005, LGBl Nr 103/2005, LGBl Nr 10/2009, LGBl Nr 9/2010,
LGBl Nr 42/2010, LGBl Nr 8/2012).
Zakon obravnava naslednja področja:
ohranjanje krajine (posebej so izpostavljeni ledeniki in mokrišča – ex lege varstvo);
varstvo rastlinskih in živalskih vrst (splošni varstveni ukrepi in posebej zavarovane vrste,
vrste, ki jih je možno trajnostno izkoriščati, tujerodne vrste),
varstvo posebno pomembnih območij (naravni rezervati, evropsko zavarovana območja
(Natura 2000, Ramsarska območja, Svetovna dediščina…), krajinska zavarovana
območja, naravni parki;
naravni spomeniki na deželni in krajevni ravni (na Koroškem jih je 255, večinoma
dreves, jezer, barij, suhih travišč ter geotopi, kot na primer slapovi, soteske, skalne
stene, ledeniške oblike in okamnine);
varstvo naravnih podzemnih jam (splošno in posebno varstvo), vključno z jamskim
inventarjem in urejanjem jam za turistični obisk;
varstvo mineralov in fosilov (splošno varstvo, prepovedane metode zbiranja…);
ohranjanje, razvijanje in vzdrževanje naravnih in krajinskih območij
Za ohranjanje krajine ni posebnih režimov, kot so na primer pri zavarovanih območjih, se pa
varstveni ukrepi izvajajo v okviru prostorskega načrtovanja, načrtovanja gradnje in regionalnega
razvoja.
Deželni zakon o varstvu narave:
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/LrK/20000118/KNSG%202002%2c%20Fassung%20vom%20
05.02.2012.pdf
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Slika 5: Ekološko pomembna območja (SI) in pregled izbranih ekosistemov na Koroškem (AT).

6. Naravni potenciali
Naravne potenciale za turistično rabo in identiteto nekega območja iščemo predvsem v izstopajočih
naravnih pojavih in oblikah, saj so vidni, prepoznavni, zanimivi, tudi tipični in značilni, tako da so
mnogokrat lahko tudi del krajevne identitete (npr. narcisne poljane v Karavankah). Podatki o teh
izstopajočih pojavih v naravi, recimo jim – naravne znamenitosti, so razpršeni v člankih, knjigah,
zemljevidih, v zadnjem času seveda jih je vse več najti tudi na medmrežju. Ker jih večinoma
dojemamo kot posebnosti, ki so lahko vsaj potencialno ogrožene, so podatki o naravnih
znamenitostih večinoma zbrani v podatkovnih zbirkah ustanov za varstvo narave, lahko imajo tudi
poseben pravni status. Tudi ta podatek je pomemben za organiziranje turistične rabe, saj je treba
preveriti morebitne omejitvne in prepovedi (ali je ogled sploh možen, pod kakšnimi pogoji, včasih
je lahko problematično urejanje dostopa in druge turistične infrastrukture).
Tudi pri tem poročilu je večina podatkov povzetih po javno dostopnih bazah naravovarstvenih
ustanov, težava pa je v dokaj različnih pristopih v Sloveniji in Avstriji. Zato podatkovnih zbirk ni bilo
mogoče preprosto združiti v eno, ampak smo jih smiselno prikazali na isti kartografski podlagi z
ustreznim komentarjem.
Le karto izbranih potencialnih turističnih točk smo zaradi neposredne uporabnosti izdelali kot
skupen zemljevid z enotno podatkovno zbirko.
Najprej predstavljamo naravne znamenitosti, sledi pregled potencialov na področju rastlinskih in
živalskih vrst, vključno z njihovimi bivališči (življenjski prostor).
Sledi pregledna primerjava sistemov varstva narave na obeh straneh meje s poudarkom na raznih
oblikah zavarovanih območij.
6.1. Geologija

Karavanke so nastajale v časovnem razdobju več kot 450 milijonov let ob živahnih
tektonskih dogajanjih vzdolž enega od napomebnejših in najdaljših evropskih prelomnih
con – Periadriatskega šiva, stika afriške in evrazijske tektonske plošče. Zato so Karavanke
zgrajene iz izjemno raznolikih sedimentnih, magmatskih in metamorfnih kamnin različnih
obdobij zemeljske geološke zgodovine. Sedimentne kamnine so se nalagale na južnem robu
paleozojskega oceana Paleo-Tetis in mezozojskega oceana Neo-Tetis. Gorovje se je
dvigovalo v poznem kaledonskem, varističnem in alpskem gorotvornem ciklu (orogenezi).
Sedanje Karavanke so nastale kot del mlajšega dvigovanja Alp, ki še vedno poteka, kar
dokazujeta sedanja potresna dejavnost in natančne GPS meritve. Dvigovanje je posledica
iztiskanja med kontinentalnimi ploščama ob Periadriatskem šivu.

13

Medcelinski trk z visokimi temperaturami in tlakom je bil vzrok za sočasno obsežno
regionalno metamorfozo zaporedja zelo različnih predhodnih kamnin. Te kamnine najdemo
predvsem severnem in vzhodnem delu Karavank, kjer je erozija odstranila narinjene
sedimente morja Tetis.
V prelomni coni Periadriatskega šiva, ki je do več kilometrov široka, so na površino
izrinjene magmatske in kontaktno metamorfozirane regionalno metamorfne kamnine, ki
tvorijo “globoke korenine” osrednjega dela Karavank in med seboj ločujejo geotektonski
enoti Severne Karavanke in Južne Karavanke (Fajmut Štrucl idr. 2012, 17–18).

Slika 6: Skica poteka Periadriatskega šiva, stika med Afriško in Evrazijsko tektonsko ploščo.
Vir: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:AlpsRelief_02de%2BPeriadriatic.jpg&filetimestamp=20080406175523

Slika 7: Pregledna geološka karta Alp.
Vir: http://de.wikipedia.org/wiki/Alpen
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Slika 8: Glavne tektonske enote Karavank (Fajmut Štrucl idr. 2012, 17)
Poleg geološke pestrosti je območje Karavank zanimivo tudi zaradi okamnin. Ob koncu karbona in na
začetku perma je območje današnjih Karavank preplavljajo plitko morje v katerem so nastajali
apnenci v katerih so se ohranile bogate združbe alg, luknjičark, koral, morskih lilij, ramenonožcev
in mnogih drugih fosilov. Najbolj znano fosilno nahajališče v Karavankah je Dovžanova soteska pri
Tržiču (Hlad in Jeglič 2005, 38), med njimi pa prav od tod leta 1937 opisana luknjičarka
Schwagerina carniolica.
Pomembnejša nahajališča fosilov in mineralov obravnavamo pri naravnih vrednotah, oz. naravnih
spomenikih.
6.2. Ekosistemi

Neko območje lahko opredelimo iz več različnih zornih kotov. Ekološki vidik je usmerjen v
prepoznavanje ekosistemov na različnih ravneh, od razlikovanje gozdov, voda, skalovja, travnih in
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poseljenih površin do podrobnejših ravni, kjer je za razlikovanje posamezne kategorije potrebno
poznavanje podrobnosti (npr. rastlinskih združb). Drugačen je krajinski vidik, ki opredeljuje krajino
glede na določene vidne elemente.
Habitatni tipi na območju Slovenije niso kartirani v celoti, na slovenskem delu projektnega območja
pa le na delu območja projekta Karavanke Natura 2000 (Kotarac idr. 2006). Za vse območje so na
voljo podatki CORINE Landcover 2007, a so uporabni le za pregledne zemljevide v merilu nad
1:100.000.
Za avstrijski del so iz različnih vsebin vrednotili ekosistemske vsebine (Kirchmeier in Keusch 2010).
Pri tem so uporabili naslednje obstoječe podatkovne nize:
kartiranje pomembnih združb: na podlagi ekspertnega znanja so posamezni strokovnjaki
na zemljevidu 1:50.000 opredelili izstopajoče habitete. Vsi ti habitati so ovrednoteni
kot 'zelo vredni - 3' (Hartl 1994).

Slika 9: Naravovarstveno pomembni ekosistemi (ekspertni izbor) na avstrijski strani Karavank.
-

kartiranje avstrijskih barij: vsa barja v Avstriji so bila v letih 1986-1990 skartirana v
merilu 1:50.000. Vsi ti habitati so ovrednoteni kot 'zelo vredni - 3' (Steiner 1992).

Slika 10: Barja na avstrijski strani Karavank.
-

satelitska interpretacija deleža listavcev gozdne površine: raziskovalni inštitut
Joanneum Research je v letih 1991-93 opravil interpretacijo satelitskih posnetkov
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Landsat-TM za klasifikacijo koroških gozdov. Eden od meril je bil delež iglavcev gozdne
površine. Z inverzijo tega merila so opredelili delež listavcev (pretežno bukovi gozdovi z
jesenom in jelševjem v poplavnih ravnicah. Gozdne površine z deležem listavcev >=
70% so opredeljene kot 'zelo vredni - 3' (Schmitt in Gallaun 1995).

Slika 11: Gozdovi s pretežnim deležem listavcev na avstrijski strani Karavank.
-

-

vrednotenje naravovarstvenega pomena skalnih in alpskih habitatov Karavank: E.C.O. je
v letih 1998-99 analiziral stopnjo človekovega vpliva na naravo (hemerobija) v
osrednjem delu Karavank. Poleg interpretiranih podatkov satelitskih posnetkov deleža
listavcev so upoštevali še mrežo gozdnih cest, nagib pobočij in geološko podlago. Na tej
osnovi so ocenili z 10-stopenjsko lestvico človekov vpliv. Za pričujoči projekt so prikazali
samo območja, katerih vrednost je bila >= 6. Tem območjem so pripisali vrednost:
'zelo vredni - 3' (Kirchmeier in Jungmeier 2000; Kirchmeier in Jungmeier 2001).
vrednotenje travišč: za analizo pridobivanja sena so na podlagi različnih podatkovnih
podlag analizirali kakovost in obseg travišč v Karavankah. Iz teh podatkov so izbrali
ekstenzivno obdelana travišča, kakor tudi suha in mokra travišča. Ocenili so jih kot 'zelo
vredne – 3' (Keusch, Kirchmeier, in Jungmeier 2010).

Slika 12: Naravovarstveno pomembna travišča na avstrijski strani Karavank.
Iz vseh teh slojev so izbrali območja z najvišjo oceno (3). Kjer se je prekrivalo več območij, so
upoštevali najvišjo oceno.
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Slika 13: Skupen pregled naravovarstveno pomembnih ekosistemov na Koroškem (rdeča barva).
Območje kartiranih habitatnih tipov na slovenskem območju Karavank je prikazan z zeleno barvo.
Vir podatkov: E.C.O., 2011; CKFF, 2006
Kartografska osnova: DPK1000, Geodetska uprava RS

V Sloveniji so bili habitatni tipi podrobneje kartirani samo na delu občine Tržič (Kotarac idr. 2006).
Uporabljena tipologija (PHYSIS in Natura 2000) je dokaj podrobna, poligoni so opredeljeni na orto
foto posnetkih v merilu 1:5000, zato so osnovni podatki natančni, zanesljivi in uporabni. Z
interpretacijo teh podatkov lahko ovrednotimo habitate na takšen način, da bi bile ocene
primerljive z rezultati na avstrijski strani, žal pa glede majhen obseg skartirane površine to ni
smiselno.
Območja, ki so pomembna za ohranjanje življenjskega prostora v Sloveniji ogroženih vrst
(opredeljene so s Pravilnikom o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Ur. l.
RS, št. 82/2002, 42/2010) in habitatnih tipov, so doloočena za ekološko pomembna območja z
Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/2004). Območja so prostorsko dokaj
obsežna, ni pa na voljo natančnejših podatkov za katere vrste in habitatne tipe (in na katerem
območju) so namenjena. Ukrepi za njihovo ohranjanje se predpisujejo s smernicami v postopkih
načrtovanja in preverjajo pri pridobivanju predpisanih dovoljenj in soglasij. Podatkov o ekološko
pomenbnih območjih prav tako ne moremo smiselno povezati in uporabiti za dopolnitev skupnega
pregleda naravovarstveno pomebnih ekosistemov na območju Karavank.

Slika 14: Ekološko pomembna območja na slovenskem delu Karavank.
Vir podatkov: MOP-ARSO, 2011
Kartografska osnova: DPK1000, Geodetska uprava RS
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Karavanke obravnavamo kot celovit gorski ekosistem, vključno z dolinama Drave in Save. Višinski
razpon je od 340 m (Lavamünd/Labot do vrha Velikega Stola/Hochstuhl 2236 m), torej 1900 m. Med
njima je v smeri zahod – vzhod gorsko sleme, katerega severne lege so prepadne, skalne, na
zaobljenih sončnih južnih obronkih pa se alpske trate strmo spuščajo proti dolini. Dravska dolina je
širša, zato je reka lahko v preteklosti menjala strugo, na tem območju so tudi večja jezera in
zamočvirjeni ostanki (nizka barja) manjših vodnih površin. Severna pobočja so pretežno gozdnata
(prevladuje iglast gospodarski gozd), prekinjena z manjšimi naselji, vmes so izkrčene kmetijske
površine, prevladujejo travišča. Višje lege so na severni strani prepadne in so zanimiv ekstremen
življenjski prostor alpskih rastlinskih in živalskih vrst.
Na južni strani je Savska dolina mnogo ožja, pobočja se hitro dvigujejo nad reko, ravninski predeli
so redki in omejeni. Pobočja so porasla z bukovim in smrekovim gozdom, nad gozdno mejo je alpska
trata, ki jo prekinjajo sestoji ruševja. Večina naselij je v dolinskem delu, nekaj zaselkov je na
južnih pobočjih, kjer je tudi več pašnih planin.
Na območju Karavank je zaradi pestre geološke zgradbe, velike višinske razlike in skrajnosti v
ekspoziciji velika pestrost med seboj povezanih ekosistemov. Območje je dovolj veliko in, vsaj v
visokogorju, redko naseljeno, da je do neke mere možno prepustiti naravni razvoj. Na območjih nad
gozdno mejo je človekovih vplivov manj, pretežno sta to paša in rekreacija (planinstvo,
pohodništvo). Nižji in gozdnati predeli so preoblikovani v kulturno krajino.
6.3. Krajina

V Sloveniji je med opredelitvami krajin najbolj uveljavljena krajinska členitev, povzeta po Marušiču
(1998).
Naravno in kulturno razgibanost območja Karavank utemeljuje tudi pestra krajinska podoba. Južni
del pogorja je vključen v krajinsko tipološko razdelitev Slovenije (Marušič, Ogrin, in Jančič 1998).
Karavanke so sicer vključene na 1. ravni med krajine alpske regije, na drugi ravni pa sodijo na
območje Julijskih Alp, Karavank ter Kamniško – Savinjskih Alp. Na tretji ravni sodijo v obravnavano
območje naslednji krajinske tipi:
1.1.1 - Dolina gornje Save Dolinke
1.2.1 - Greben Karavank
1.2.2 - Obrobje Blejsko – Radovljiške ravnine
1.3.1 - Zahodne Kamniško – Savinjske Alpe
1.3.2 - Vzhodne Kamniško – Savinjske Alpe
V vzhodnem delu prehajajo v krajine predalpske regije (2.4.1 - Koroška).
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Slika 15: Krajinski tipi na območju Karavank (Marušič, Ogrin, in Jančič 1998).
Krajinska razdelitev potrjuje zadrege z opredeljevanjem južne meje Karavank na stiku s Kamniško –
Savinjskimi Alpami in Koroško.
Krajinska tipologija je izdelana tudi za območje Avstrije (Wrbka idr. 2005), vendar se pristop
metodološko razlikuje od slovenskega, ki obravnava razmeroma homogene krajinske enote,
avstrijski pa temelji na rabi tal, zato neposredna primerjava ni mogoča.
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Slika 16: Tipi kulturne krajine v Avstriji (Wrbka idr. 2005, 21). Spodaj je izrez za območje Karavank.
6.4. Naravne znamenitosti
Naravne znamenitosti so izstopajoči deli narave, kot na primer slapovi, soteske, večje in dostopne
jame, naravna okna in mostovi, nahajališča mineralov in fosilov, barja, mogočna drevesa, nekateri
izviri. Prepoznavanje naravnih znamenitosti temelji predvsem na zavedanju ljudi o njihovi
posebnosti, torej vrednotenja na osebni ravni in posledično zavesti. Tako je rastla stara trta v
Mariboru več kot tristo let povsem neopaženo, in le peščica prebivalcev jo je poznala. Danes
skorajda ni Mariborčana, ki ne bi poznal te trte.
Tudi naravne znamenitosti obravnavata v sistemu varstva narave Slovenija in Koroška na različen
način.
Za območje Slovenije je prvi dokaj sistematični pregled naravnih znamenitosti zapisal Valvasor v 4
knjigi (Die Natur-raritäten dieses Landes) Slave Vojvodine Kranjske (Valvasor 1689, 644–696).
Naslednji celovitejši pregled je izdelal Albin Belar, verjetno leta 1906 (Belar 1907; Skoberne 2011),
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sistematično pa so se začeli urejati podatki s pripravo in izdajo Inventarjev najpomembnejše
naravne dediščine (Peterlin 1976; Skoberne in Peterlin 1988; Skoberne in Peterlin 1991). Pristop k
dokumentiranju naravnih znamenitosti je postal tudi osnova razvoja digitalnih baz za to področje,
temu je sledila tudi zakonodaja in po pravni plati naravne znamenitosti opredelila kot naravne
vrednote. Zato je večina naravnih znamenitosti iz podatkovnih zbirk Zavoda RS za varstvo narave
določena za naravne vrednote s posebnim pravilnikom. Ker slovenski pravni sistem varstva narave ne
uporablja 'ex-lege' pristopa, je vsaka naravna znamenitost opredeljena z imenom, lego, tipološko
oznako in pomenom (državni ali lokalni). Zato se na tem seznamu, na primer, tudi vse jame, ki so v
deželi Koroške sicer tudi vse pravno določene, vendar zaradi 'ex-lege' načina posamezne lege niso
opredeljene v formalnih prostorskih bazah in jih ne moremo neposredno prikazati v pregledih.
Na Koroškem so 'ex-lege' zavarovana poleg jam tudi mokrišča in ledeniki, večina naravnih
znamenitosti, pa je neposredno zavarovana s kategorijo 'naravni spomenik'.
V Sloveniji pa je zavarovanje le eden od ukrepov za ohranjanje naravnih vrednot. Posamezna
naravna znamenitost je lahko zavarovana kot naravni spomenik ali vključena v večje zavarovano
območje (narodni, regijski, krajinski park).
Naravne vrednote so v Sloveniji glede pristojnosti po Zakonu o ohranjanju narave za izvajanje
varstvenih ukrepov državnega ali lokalnega pomena. Podatke o naravnih vrednotah urejajo v treh
podatkovnih bazah: območja, točke in posebej jame. Vse jame so, ne glede na velikost, po zakonu
državnega pomena.

Slika 17: Pregled vseh podatkov za naravne vrednote (Slovenija) na območju projekta Karavanke po
posameznih skupinah (območja, točke, jame).
Vir podatkov SI: MOP-ARSO, 2011
Kartografska osnova: DPK1000, Geodetska uprava RS
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Slika 18: Pregledna karta naravnih vrednot (točke in jame) na območju obdelave (Slovenija).
Vir podatkov SI: MOP-ARSO, 2011
Kartografska osnova: DPK1000, Geodetska uprava RS

Podobnega zemljevida za Koroško ni bilo mogoče izdelati neposredno, ampak z združevanjem
podatkov za posamezne znamenitosti (izbrane na podlagi eskpertnih mnenj), pomembnih biotopov
in naravnih spomenikov.

Upoštevali smo naslednje znamenitosti:
IME

OZNAKA

Aichwaldsee

jezero

Arneutz Alm

travišče (stožkovje)

Arnoldstein

apnenčasto skalovje

Arnoldsteiner-Moor

nizko barje

Bergsturz Sechter

podor

Bodenbauer - lipa

posamezno drevo

Dollich – skupina lip

skupina dreves

Ferlach – pravi kostanj

posamezno drevo
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IME

OZNAKA

Ferlacher Horn

melišče

Freibach – akumulacijsko jezero

pomembna botanična lokaliteta

Frohnwiesen

ekstenzivna travišča (pašniki)

Glantschach – vaška lipa

posamezno drevo

Globasnitzbach

pobočni gozd z izviri

Gregorn - lipa

posamezno drevo

Greuth

nizko barje

Hainschgraben

tematska vodna učna pot

Hemmaberg – lipa pri cerkvi

posamezno drevo

Hochobir – učna pot

učna pot

Illitsch – ledeniški obrusi

ledeniške oblike

Illitsch Alm

suho travišče

Illitschalm – narcisne poljane

narcisne poljane

Jegart – kačja smreka

posamezno drevo

Jerischach

nizko barje

Jerischach - ledenica

ledenica

Jerischacher See

jezero

Jeserce

vlažno travišče

Kahlkogel

gozd

Kanin

suho travišče

Kaning – narcisne poljane

narcisne poljane

Klagenfurter Hütte, Bielschitza

pobočna melišča z bogato vegetacijo

Kupritzklamm

soteska

Landschaftsschutgebiet Pirker See

jezero

Loibl

gozd (črni gaber)

Loibl pass

gozd na podornem skalovju

Loiblpass

gozd

Märchenwiese

travišče/gozdni prostor, primerno za piknike

Maria Elend

suho travišče

Maria Elend – lipa pri cerkvi

drevo

Matzen Eiskeller

mrazišče (smreka)

Miklautzhof

suho travišče

Obir – kapniška jama

turistična jama

Rosaliengrotte

jama

Sablatnigmoor

barje (Ramsarska lokaliteta)

Sechter

borovje na podoru

Sonnegger See

nizko barje

St. Johanner Au

obrežni poplavni gozd

St. Margareten

nizko barje

Teufelsstein

vegetacija na apnenčastem skalovju

Trögerner - soteska

soteska

Tschaukofall

slap
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IME

OZNAKA

Tscheppa – soteska

soteska urejena za obisk

Unterloibach – skupina lip

skupina dreves

Unterloibl

nizko barje

Unterloibl – 'plebiscitna' lipa

posamezno drevo

Uschowa – skalna vrata

naravno okno/most

Wabuschniggraben

vodotok

Waidisch

pragozd

Waidisch - lipa

posamezno drevo

Wildenstein

nizko barje

Wildenstein

gozd

Wildenstein - slap

slap

Windisch-Bleiberg

suho travišče

Zell-Pfarre – skupina lipa

skupina dreves

Zimpasserkogel

gozd

Lokacije posameznih znamenitosti so opredeljene v prostorskih podatkovnih slojih.
Zaradi različnega pristopa so razlike tudi v številčnosti in pomenu posameznih znamenitosti. Na
Koroškem so v javno dostopnih podatkovnih nizih obravnavane izbrane znamenitosti, ki so spoznane
kot pomembne in posebej izstopajoče, medtem ko so v Sloveniji kot naravne vrednote opredeljene
vse znamenitosti, ki izpoljnjujejo vsaj enega od strokovnih meril vrednotenja, vključene so tudi vse
kraške jame, ne glede na velikost ali kakšen drug pomen. Število je seveda zaradi tega v Sloveniji
neprimerljivo večje od podatkov na Koroškem, tudi po pomenu je stanje neizravnano in zato
neprimerljivo.
Zato smo s posebno metodo vrednotenja izdelali izbor naravnih vrednot, ki so primerne za turistični
obisk. Ta nabor je primerljiv s pregledom naravnih znamenitosti na Koroškem, sestavljenim iz
posameznih slojev. Rezultate vrednotenja prikazujemo na naslednjem zemljevidu:

Legenda:
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Slika 19: Naravne znamenitosti (naravne vrednote) po primernosti za turistično rabo (SI)
Vir podatkov SI: MOP-ARSO, 2011
Obdelava podatkov (vrednotenje): Peter Skoberne (Biotehniška fakulteta)
Kartografska osnova: DPK1000, Geodetska uprava RS

Seznam vseh naravnih vrednot na območju slovenskega dela Karavank, ovrednotenih po primernosti
za turistično rabo je v poglavju 10.1.
6.4.1. Naravne znamenitosti, primerne za turistično rabo

Iz ovrednotenih podatkov za naravne znamenitosti v Sloveniji in izbranih objektov in območij na
Koroškem (glej prejšnje poglavje) smo sestavili skupno karto znamenitosti, ki so se izkazale kot
najbolj primerne za turistično rabo. Prikazani so na naslednjem zemljevidu:

Slika 20: Skupna karta naravnih znamenitosti, ki so najbolj primerne za turistično rabo.
Vir podatkov SI: MOP-ARSO, 2011
Obdelava podatkov (vrednotenje za Slovenijo): Peter Skoberne (Biotehniška fakulteta)
Vir podatkov AT: Institut für Volkswirtschaftslehre, Universität Klagenfurt
Kartografska osnova: DPK1000, Geodetska uprava RS

Za območje Koroške so uporabljene znamenitosti, predstavljene v poglavju 6.4, za Slovenijo pa so
upoštevane samo tiste, ki so bile najvišje ovrednotene za turistično rabo in so prikazane v
naslednjem seznamu (brez jam):
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IME

KRATKA OZNAKA

Ajdna

Značilna skalna čer pod Stolom

Anko - slatinski vrelec

Mineralni izvir nad domačijo Anko na Zgornjem Jezerskem

Ankova slapova

Slapova v grapi nad Ankovo domačijo na Zgornjem Jezerskem

Begunjščica - greben

Greben in vrh Begunjščice, alpinska flora, manganova mineralizacija

Belca s pritoki

Burjakova stena

Potok Belca s pritoki v Karavankah, levi pritok Save Dolinke
Prelomna cona periadriatskega šiva v dolini Bistre (tektonski in
petrološki pojavi), jugozahodno od Črne na Koroškem
Slikovit slap na levem pritoku Javorskega potoka na Ludranskem vrhu,
južno od črne na Koroškem
Slikovita stena tektonskega nastanka v dolini Tople, zahodno od Črne na
Koroškem

Črni vrh - rastišče narcis

Rastišče narcis na črnem vrhu v Karavankah

Deseteroglavi očak

Smreka izjemnih dimenzij južno od planinskega doma pod Malo Peco

Dobravski rovti - rastišče narcis 1

Rastišče narcis na Dobravskih rovtih v Karavankah

Dobravski rovti - rastišče narcis 2

Rastišče narcis na Dobravskih rovtih v Karavankah

Dobravski rovti - rastišče narcis 3

Rastišče narcis na Dobravskih rovtih v Karavankah

Dovška Rožca - rastišče narcis

Rastišče narcis na Dovški Rožci v Karavankah
Soteska Tržiške Bistrice z nahajališčem paleozojskih kamnin in fosilov
ter s skalnimi turni

Bistra - nahajališče kamnin
Božičev slap

Dovžanova soteska
Dovžanova soteska - Tržiškobistriško
slapišče

Slapišče Tržiške Bistrice preko kremenovo - konglomeratnih blokov

Golica - rastišča narcis

Rastišča narcis na travnikih in pašnikih na južnih pobočjih Golice

Hruški vrh - rastišče narcis

Rastišče narcis na Hruškem vrhu v Karavankah

Huda luknja

Soteska in jame

Jakobe - smreka

Javorje - vetrni pas

Smreka večjih dimenzij v Jakobah, severozahodno od črne na Koroškem
Pravi kostanj izjemnih dimenzij pri kmetiji Jakopič v Onkraj Meže,
severovzhodno od Mežice
Vetrni pas gorskih brestov, velikih jesenov in lip večjih dimenzij pri
Mežnerju v Javorju, jugovzhodno od črne na Koroškem

Javornik - potok s slapovi

Levi pritok Save Dolinke z Javorniškimi slapovi

Javorniški Rovt - rastišče narcis

Rastišče narcis na Javorniškem Rovtu v Karavankah

Javorniški slapovi

Slapovi v ozki soteski Javornika nad Jesenicami

Jekljevo sedlo - rastišče narcis
Jelenovi lipi

Rastišče narcis na Jakljevem sedlu v Karavankah
Lipi večjih dimenzij pri kmetiji Jelen pod Uršljo goro, vzhodno od
Žerjava

Jeseniški rovti - rastišče narcis 1

Rastišče narcis na Jeseniških rovtih v Karavankah

Jeseniški rovti - rastišče narcis 2

Rastišče narcis na Jeseniških rovtih v Karavankah

Jurežev slap

Slap na levem pritoku Save Dolinke pri Gozd Martuljku
Lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji Kajžar severno od Jankovca, vzhodno
od Mežice

Jakopičev kostanj

Kajžarjeva lipa
Kamnikova lipa
Kogovnikove lipe

Debela lipa v Selah, zahodno od Slovenj Gradca
Vetrni pas lip izjemnih dimenzij pri kmetiji Kogovnik v Podgori, južno od
Kotelj

Košuta - greben nad gozdno mejo

Gorski greben Košute

Lipene - rastišče narcis
Macigojevi lipi

Rastišče narcis na Lipenah v Karavankah
Lipi izjemnih dimenzij pri kmetiji Macigoj pod Jankovcem, jugovzhodno
od Mežice

Markljev rovt - rastišče narcis

Rastišče narcis na Markljevem rovtu v Karavankah

Martinčev rovt - rastišče narcis

Rastišče narcis na Martinčevem rovtu v Karavankah
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IME
Matjaževa jama

Pikovo - lipa
Pilanca

KRATKA OZNAKA
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji Narovnik na Ludranskem vrhu, južno
od črne na Koroškem
Gorski brest izjemnih dimenzij na Obretanovem pod Uršljo goro, južno
od Prevalj
Visokogorska travišča in naskalni habitati na ovršju Pece, severozahodno
od črne na Koroškem
Lipa izjemnih dimenzij pri cerkvi sv. Helene na Pikovem, severozahodno
od črne na Koroškem
Jama z breznom in etažami, poševna jama

Plavški rovt - rastišče narcis 1

Rastišče narcis na Plavškem rovtu v Karavankah

Plavški rovt - rastišče narcis 2

Rastišče narcis na Plavškem rovtu v Karavankah

Plaz - balvani

Območje balvanov v Podljubelju
Skupina debelih macesnov pod Uršljo goro, jugozahodno od Slovenj
Gradca

Najevska lipa
Obretanov gorski brest
Peca - območje arealne meje
visokogorske favne in flore

Plešivčnikovi macesni
Plešivec - javor

Podgorje - lipa
Potočka zijalka

Velik javor na Uršlji Gori, jugozahodno od Slovenj Gradca
Skupina debelih lip pri Plešivskem gradu pod Uršljo goro, zahodno od
Slovenj Gradca
Velika in slikovita lipa pri cerkvi sv. Duha v Podgorju, jugozahodno od
Slovenj Gradca
Vodoravna jama

Prihodi - rastišče narcis 1

Rastišče narcis na Prihodih v Karavankah

Prihodi - rastišče narcis 2

Rastišče narcis na Prihodih v Karavankah

Prihodi - rastišče narcis 3

Rastišče narcis na Prihodih v Karavankah

Prihodi - rastišče narcis 4

Rastišče narcis na Prihodih v Karavankah

Prihodi - rastišče narcis 5
Pristava na Javorniškem Rovtu botanični vrt

Rastišče narcis na Prihodih v Karavankah

Prnjakova lipa
Rdečnikove lipe

Debela lipa pri domačiji Prnjak na Vrheh, zahodno od Slovenj Gradca
Skupina debelih lip pri domačiji Rdečnik v Spodnjem Razborju,
jugozahodno od Slovenj Gradca

Rehtovi lipi

Lipi izjemnih dimenzij pri kmetiji Reht v Podkraju, zahodno od Mežice

Robnikova lipa

Lipa izjemnih dimenzij ob hiši Spodnje Jezersko 21

Rogarjev rovt - rastišče narcis

Rastišče narcis na Rogarjevem rovtu v Karavankah

Rožca - rastišče narcis

Rastišče narcis na južnih pobočjih Rožce v Karavankah

Sele - lipa

Debela lipa pri cerkvi sv. Roka v Selah, zahodno od Slovenj Gradca

Skočajeva lipa

Debela lipa pri domačiji Skočaj v Završah, jugozahodno od Mislinje

Slap pri Tržiču
Snežna jama

Rečni slap na Tržiški Bistrici nad Tržičem
Brezno na Peci pod Končnikovim vrhom, severozahodno od Črne na
Koroškem

Solčavska tisa
Spodnje Jezersko - nahajališče
lehnjaka

Stara tisa na Hribu nad Solčavo
Obsežno nahajališče lehnjaka pri Spodnjem Jezerskem, v delu
nahajališča je odprt kamnolom

Srednje Završe - lipi

Lipi pri cerkvi sv. Vida v Srednjih Završah, jugozahodno od Mislinje

Stegovnik - dvojno naravno okno

Slikovito dvojno naravno okno v masivu Stegovnika

Stegovniški slap
Stol - klasično nahajališče Zoisove
vijolice

Slap na potoku Stegovnik pri Jelendolu

Sv. Ana - nahajališče mineralov

Opuščeni rudnik cinabarita v Podljubelju

Plešivec - lipe

Botanični vrt pri Pristavi na Javorniškem Rovtu

Klasično nahajališče Zoisove vijolice (Viola zoysii) na Stolu v Karavankah
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Sveta Magdalena - lipe

KRATKA OZNAKA
Vetrni pas lip izjemnih dimenzij pri cerkvi sv. Magdalene v Javorju,
jugovzhodno od črne na Koroškem

Španov vrh - rastišče narcis 1

Rastišče narcis na Španovem vrhu v Karavankah

Španov vrh - rastišče narcis 2

Rastišče narcis na Španovem vrhu v Karavankah

Španov vrh - rastišče narcis 3

Rastišče narcis na Španovem vrhu v Karavankah

Španov vrh - rastišče narcis 4

Rastišče narcis na Španovem vrhu v Karavankah

Španov vrh - rastišče narcis 5

Rastišče narcis na Španovem vrhu v Karavankah

Španželova lipa

Velika lipa pri domačiji Španželj v Selah, zahodno od Slovenj Gradca

Tominčev slap

Virnikov Grintavec

Slap na Belem potoku zahodno od Podljubelja
Krajinsko zanimiva alpska dolina in bivališče ogroženih živalskih vrst v
Topli, zahodno od Črne na Koroškem
Nahajališče rudnih mineralov v sedimentnem profilu v rudniku Topla v
dolini Tople, zahodno od Črne na Koroškem
Dve debeli bukvi pri domačiji Verneršek na Plešivški Kopi, jugozahodno
od Slovenj Gradca
Masiv v osrednjem delu Karavank z najstarejšimi (devonskimi) apnenci v
Sloveniji na mestu nastanka

Virtičeva smreka

Smreka izjemnih dimenzij v Javorju, jugovzhodno od črne na Koroškem

Vodovnikovi hruški

Debeli hruški v Podgorju, jugozahodno od Slovenj Gradca

Vodriž - bukev
Zajčja peč

Velika bukev pri razvalinah gradu Vodriž, južno od Slovenj Gradca
Izdanek na južnem pobočju Pece z vidno narivno ploskvijo, imenovano
Pecin nariv

Zakamnik - rastišče narcis

Rastišče narcis na Zakamniku v Karavankah

Železna voda

Mineralni vrelec pod Olševo

Topla - dolina
Topla - nahajališče mineralov
Vernerškovi bukvi

Podatki niso niti popolni, niti ažurirani. Ker v nalogi ni predvideno terensko preverjanje, je ta del
naloge zastavljen odprto, kar pomeni, da je možno v bazo dodajati tudi nove podatke, ki jih
prispevajo partnerji (npr. Zavod RS za varstvo narave, gozdarska služba, občine). Te znamenitosti se
lahko vključijo v sistem vrednotenja in kartografske obdelave in so na voljo vsem partnerjem.
Podatke je možno dopolnjevati in uporabljati tudi po zaključku projekta.
6.5. Zavarovana območja narave
Zavarovana območja so klasičen ukrep varstva narave, namenjen ohranjanju posameznih
znamenitosti ali naravovarstveno pomembnih in vrednih območij. Pristop je na obeh straneh
podoben in primerljiv, kljub različnih pravnim sistemom.
Zavarovana območja je smiselno vključevati v turistično ponudbo, upoštevati pa je treba predpisani
varstveni režim.
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Legenda:

Vir podatkov SI: MOP-ARSO, 2011
Vir podatkov AT: Institut für Volkswirtschaftslehre, Universität Klagenfurt
Kartografska osnova: DPK1000, Geodetska uprava RS

6.5.1. Zavarovana območja narave v deželi Koroški
Med kategorijami zavarovanih območij so na projektnem območju naslednje:
 naravni rezervati,
 zavarovana krajina in
 naravni spomeniki.
Naravni rezervati:
Inneres Bodental/Poden in Vertatscha/Vrtača
Trögenska soteska
Vellacher Kotschna/Belska Kočna
Zavarovana krajina:
S to kategorijo so zavarovana tri krajinska območja:
Pirker See/Breško jezero
Hemmaberg/Junska gora
Aichwaldsee/Dobjevsko jezero
Naravni spomeniki:
Med naravnimi spomeniki prevladujejo mogočna drevesa, posebej izstopajo tudi soteske:
Illitsch – ledeniški obrusi
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Maria Elend – lipa pri cerkvi
Maria Elend – lipa na cerkvenem dvorišču
Unterloibach – skupina lip
Lipa na posestvu Gregorn
Hemmaberg – Rosaliengrotte/Rozalijina votlina
Hemmaberg – lipa pri cerkvi
Jegart – kačja smreka
Glantschach – vaška lipa
Wildenstein – slap
Zell-Pfarre – skupina lipovcev
Waidisch - lipa
Dollich - lipa
Unterloibl – 'plebiscitna lipa'
Tschaukofall - slap
Bodenbauer - lipa
Ferlach - kostanj
Jerischacher See/Jeriško jezero
6.5.2. Zavarovana območja v Republiki Sloveniji
Zavarovana območja v Republiki Sloveniji določa Zakon o ohranjanju narave in predvideva naslednje
kategorije zavarovanja:
Širša zavarovana območja:
 narodni,
 regijski,
 krajinski park.
Ožja zavarovana območja:
 naravni spomenik,
 naravni rezervat,
 strogi naravni rezervat.
Na ožjem projektnem območju so naslednja zavarovana območja:
Naravni spomeniki
NARAVNI SPOMENIK
Dovžanova soteska

IME PREDPISA

OBJAVA

Odlok o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni
spomenik

(Uradni vestnik
Gorenjske,
št.12/88)
(Uradni list SRS,
št.27/87)

Kisla (železna) voda pod Olševo

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
občine Mozirje
Klemenškov pekel
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
občine Mozirje
Ostanki grajskega parka gradu Neuhaus Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča
- star jesen ob grajskem poslopju JV od za kulturni in zgodovinski spomenik
stavbe
Rateče ob cesti - lipa (T. pl.)
Odločba o zavarovanju nekaterih dreves kot
naravnih znamenitosti v okraju Kranj
Rudnik Helena

Odlok o razglasitvi dela rudnika svinca in cinka
Mežica za naravni in kulturno-tehnični spomenik

Rudnik Topla

Odlok o razglasitvi dela rudnika svinca in cinka

(Uradni list SRS,
št.27/87)
(Uradni vestnik
Gorenjske,
št.7/85)
(Uradni vestnik
okraja Kranj,
št.19/61)
(Medobčinski
uradni vestnik,
št.1/97)
(Medobčinski
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Mežica za naravni in kulturno-tehnični spomenik
slap Skok v Podolševi

uradni vestnik,
št.1/97)
(Uradni list SRS,
št.27/87)

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju
občine Mozirje
Solčavska tisa
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter
(Uradni list SRS,
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju št.27/87)
občine Mozirje
Za vsak naravni spomenik je z aktom o razglasitvi določen tudi varstveni režim (omejitve in
prepovedi).
Krajinski park
Na ožjem projektnem območju je en sam krajinski park:
KRAJINSKI
PARK
Topla

IME PREDPISA

OBJAVA

Odredba o razglasitvi doline Tople na Koroškem za naravno
znamenitost

(Uradni list SRS,
št.32/66)

6.6. Območja Natura 2000
Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje območij, namenjenih ohranjanju evropsko
pomembnih vrst in habitatnih tipov. Temelji na Direktivi o pticah (1979) in Direktivi o
habitatih (1992). Vsaka država je dolžna v okviru direktiv s svojo zakonodajo zagotoviti
doseganje ciljev obeh direktiv. Evropsko pomembne vrste in habitatni tipi so navedeni v
prilogam direktiv.
Na ta način se postopoma vzpostavlja zelena infrastruktura Evrope, ki zagotavlja
delovanje številnih ekosistemskih storitev (npr. zagotavljanje zalog kakovostne pitne
vode, proti erozijska in proti poplavna zaščita, blaženje temperaturnih skrajnosti in
vetrov, opraševanje…), kakor tudi zmožnost prilagajanja različnim spremembam.
Čeprav je metoda določevanja območij predpisana z direktivama, pa so vendarle
bistvene razlike v opredeljenih območjih Natura 2000 med Koroško in Slovenijo.
Strokovno je težko utemeljiti, zlasti upoštevajoč merila skladnosti omrežja, zakaj na
avstrijski strani Karavank niso opredeljena območja Natura 2000, ki bi dopolnila v
smiselno celoto slovenska območja. Evropska komisija je med preverjanjem zadostnosti
ugotovila določene pomanjkljivosti in utegne zahtevati ustrezna dopolnila.
Pri območjih po Direktivi o pticah država članica določi območja (SPA – Special Protection
Areas) in obvesti o tem Evropsko komisijo. Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti se
rešujejo sporazumno ali s predsodnimi in sodnimi postopki.
Pri opredeljevanju območij po Direktivi o habitatih pa je postopek bolj zapleten, saj
določa pred dokončno opredelitvijo še usklajevalni postopek. Država sporoči Evropski
komisiji potencialna območja (pSCI – Potential Sites of Community Importance). Ko jih
preveri in potrdi Komisija, postanejo del omrežja Natura 2000 (SCI – Sites of Community
Importance). Za ta območja mora potem v 6 letih država članica zagotoviti poseben
pravni status in jih opredeliti kot SAC (Special Conservation Area).
Pri imenu vsakega območja Natura 2000 je ustrezna kratica (SPA/SCI/SAC), ki pove
dejanski (2012) pravni status območja.
Območja Natura 2000 nimajo vnaprejšnega režima kot zavarovana območja, ampak se
dosega cilj (ohranjanje ciljnih vrst in habitatnih tipov v ugodnem stanju ohranjenosti) s
presojami, načrtovanjem, lahko pa so tudi znotraj zavarovanega območja. V tem primeru
so seveda tudi za ta območja predpisane ustrezne omejitve in prepovedi.
Zaradi specifike vsakega območja Natura 2000 je težko splošno predlagati, kako jih
vključiti v turistično rabo. Pomembno je, da so tudi na območjih Natura 2000 možne

32

določene gradnje, postavitev ustrezne infrastrukture, seveda skladno z ugotovitvami
presoje ali druge oblike naravovarstvenega postopka (smernice, mnenja, soglasja).
Lahko pa se območja Natura 2000 uporabi za podkrepitev evropskega pomena območja.

6.6.1. Območja Natura 2000 v Sloveniji (projektno območje)
Območja Natura 2000 v Sloveniji na celotnem območju obravnave
Direktiva o habitatih
Častitljiva luknja

SAC

Žerjav - Dolina smrti

SAC

Barbarski potok s pritoki

SAC

Breznica

SAC

Cvelbar - skalovje

SAC

Dacarjevo brezno - Žiganja vas

SAC

Huda luknja

SAC

Ježevec

SAC

Julijske Alpe

SAC

Kamniško - Savinjske Alpe

SAC

Karavanke

SAC

Kremžarjev potok izvir - izliv v Barbaro

SAC

Kropa

SAC

Nakelska Sava

SAC

Obistove skale

SAC

Šentanelska reka (Mežica)

SAC

Olševa - borovja

SAC

Peca

SAC

Pikrnica - Selčnica

SAC

Pohorje

SAC

Radovna most v Sr. Radovni - jez HE Vintgar

SAC
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Raduha

SAC

Razbor

SAC

Rodine

SAC

Smrekovško pogorje
Suhadolnica Suhi dol - sotočje z Martiževim
grabnom

SAC

Votla peč

SAC

Vrhe - povirno barje

SAC

Zasip

SAC

Zelenci

SAC

SAC

Direktiva o pticah
Jelovica

SPA

Julijske Alpe

SPA

Kamniško - Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke

SPA

Pohorje

SPA

Območja Natura 2000 na območju ožje obravnave
Za vsako območje so navedene cilje vrste in habitatni tipi
SI3000030

Žerjav - Dolina smrti (SAC)

Ciljni habitatni tip
Koda Ime slovensko
6130

Prioriteta

Travišča z velikim deležem težkih kovin z vegetacijo reda Violetalia
calaminariae
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SI3000001

Cvelbar – skalovje (SAC)

Ciljni habitatni tip
Koda Ime slovensko

Prioriteta

8220 Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

SI3000224

Huda luknja (SAC)

Levo del območja Natura 2000, ki je znotraj projektnega območja, desno celotno območje.
Ciljne vrste
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

1065 travniški postavnež

Euphydryas aurinia

1060 močvirski cekinček

Lycaena dispar

1310 dolgokrili netopir

Miniopterus schreibersi

1303 mali podkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1304 veliki podkovnjak

Rhinolophus ferrumequinum

1052 gozdni postavnež

Euphydryas maturna

Ciljni habitatni tipi
Koda Ime slovensko
91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
91R0

Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensisPinetum)

6410

Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)

8310 Jame, ki niso odprte za javnost
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SI3000006

Ježevec (SAC)

Ciljna vrsta
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

4046 veliki studenčar

Cordulegaster heros

SI3000285

Prioriteta

Karavanke (SAC)

Ciljne vrste
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

Prioriteta

1072 Lorkovičev rjavček

Erebia calcaria

1902 lepi čeveljc

Cypripedium calceolus

4096 močvirski meček

Gladiolus palustris

4071 Zoisova zvončica

Campanula zoysii

1303 mali podkovnjak

Rhinolophus hipposideros

1604 alpska možina

Eryngium alpinum

1078 črtasti medvedek

Callimorpha quadripunctaria

*

1087 alpski kozliček

Rosalia alpina

*
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Ciljni habitatni tipi
Koda Ime slovensko
4070

Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)

Prioriteta
*

9110 Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum
9180 Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih

*

91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
91R0

Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensisPinetum)

9410

Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu
(Vaccinio-Piceetea)

4060 Alpske in borealne resave
6170 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh
Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta)
6230 na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v
celinskem delu Evrope)
6510

*

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

6520 Gorski ekstenzivno gojeni travniki
8120

Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea
rotundifolii)

8160

Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem
pasu

*

8210 Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
SI3000002

Obistove skale (SAC)

Ciljni habitatni tip
Koda Ime slovensko

Prioriteta

8210 Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
SI3000235

Olševa – borovja (SAC)
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Ciljna vrsta
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

1078 črtasti medvedek

Callimorpha quadripunctaria

Prioriteta
*

Ciljni habitatni tipi
Koda Ime slovensko
91R0

Prioriteta

Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensisPinetum)

8210 Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

SI3000132

Peca (SAC)

Ciljna vrsta
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

4071 Zoisova zvončica

Campanula zoysii

Prioriteta

Ciljni habitatni tipi
Koda Ime slovensko
4070

Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)

Prioriteta
*

91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
4060 Alpske in borealne resave
6150 Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
6170 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh
6430

Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim
steblikovjem
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8120

Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea
rotundifolii)

8210 Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
SI3000108

Raduha (SAC)

Del območja Natura 2000 v projektnem območju.
Ciljna vrsta
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

1078 črtasti medvedek

Callimorpha quadripunctaria

Prioriteta
*

Ciljni habitatni tipi
Koda Ime slovensko
4070

Prioriteta

Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)

*

91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))
91R0

Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensisPinetum)

6170 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh
8210 Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
SI3000166

Razbor (SAC)

Ciljne vrste
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

1065 travnški postavnež

Euphydryas aurinia

Prioriteta
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1078 črtasti medvedek

Callimorpha quadripunctaria

1060 močvirski cekinček

Lycaena dispar

1052 gozdni postavnež

Euphydryas maturna

1093 navadni koščak

Austropotamobius torrentium

*

*

Ciljni habitatni tipi
Koda Ime slovensko

Prioriteta

9180 Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih
91R0

*

Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensisPinetum)

7230 Bazična nizka barja
6410

Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali
glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)

6430

Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim
steblikovjem

7210

Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami
zveze Caricion davallianae

SI3000028

*

Suhadolnica Suhi dol - sotočje z Martiževim grabnom (SAC)

Ciljna vrsta
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

1093 navadni koščak

Austropotamobius torrentium

Prioriteta
*
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SI3000281

Vrhe - povirno barje (SAC)

Ciljna vrsta
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

1903 Loeselova grezovka

Liparis loeselii

Prioriteta

Ciljni habitatni tip
Koda Ime slovensko

Prioriteta

7230 Bazična nizka barja

SI5000024

Kamniško - Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke

(SPA)

Vir: Natura 2000 Viewer
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Ciljne vrste
Koda Ime slovensko

Ime latinsko

A091 planinski orel

Aquila chrysaetos

A103 sokol selec

Falco peregrinus

A104 gozdni jereb

Bonasa bonasia

A108 divji petelin

Tetrao urogallus

A217 mali skovik

Glaucidium passerinum

A223 koconogi čuk

Aegolius funereus

A236 črna žolna

Dryocopus martius

A241 triprsti detel

Picoides tridactylus

A408 belka

Lagopus mutus helveticus

A409 ruševec

Tetrao tetrix

Prioriteta

6.6.2. Območja Natura 2000 na Koroškem (projektno območje)
AT2105000 - Vellacher Kotschna (SCI)

Vir: Natura 2000 Viewer
Čeprav je območje formalno opredeljeno po Direktivi o habitatih, so med ciljnimi vrstami vključene
tudi ptice iz priloge I Direktive o pticah.
Ciljni habitatni tipi:
3220 - Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov
3240 - Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov
4060 - Alpske in borealne resave
4070* - Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
6170 - Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh
8120 - Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii)
8210 - Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok
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8310 - Jame, ki niso odprte za javnost
9150 - Srednjeevropski bukovi gozdovi zveze Cephalanthero-Fagion na apnenčastih tleh
9530* - (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora
Ciljne vrste
Ptice
Aegolius funereus
Alectoris graeca saxatilis
Aquila chrysaetos
Bonasa bonasia
Dryocopus martius
Lagopus mutus helveticus
Picoides tridactylus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao urogallus
Sesalci
Lynx lynx
Ursus arctos
Nevretenčarji
Rosalia alpina
Rastline
Cypripedium calceolus
Dicranum viride
AT2127000 – Fronwiesen

Vir: Natura 2000 Viewer
Ciljna habitatna tipa
6210(*) – Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (*
pomembna rastišča kukavičevk)
6510 - Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Ciljne vrste
Ptice
Lanius collurio
Miliaria calandra
6.7. Rastlinske in živalske vrste
Območje Karavank je z obeh strani privabljalo številne naravoslovce, ki proučujejo bogato
rastlinstvo, živalstvo in ekosisteme tega gorstva. Pestrost ekosistemov je pogojena tako z geološko
zgradbo, višinsko razliko in izpostavljenostjo, čemur sledi tudi vrstna pestrost.
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Poglavje ni namenjeno popolnemu pregledu znane flore in favne Karavnk, torej inventarizaciji in
kartiranju razširjenosti, ampak zgolj pregledu posebnosti, ki bi jih lahko uporabili pri utemeljevanju
naravnih potencialov. Za uvrstitev med posebnosti smo upoštevali predvsem naslednja merila:
- endemizem (razširjenost, omejena na Karavanke ali južno apneniške Alpe);
- klasično nahajališče;
- redkost;
- meja razširjenosti v Karavankah;
- imenovanje po Karavankah;
- vrste s posebej pomembnimi populacijami v Karavankah;
- 'izstopajoče' vrste.
Za ožji izbor je pomembna tudi ustrezna privlačnost/prepoznavnost rastlinske oz. živalske vrste,
upoštevali pa smo tudi oceno stopnje ogroženosti.
Precej podatkov o lokalitetah rastlinskih in živalskih vrst je sicer javno dostopnih, objavljenih v
člankih in drugih publikacijah, niso pa zbrani v enotni podatkovni zbirki. Največ podatkov smo
pridobili iz podatkovne zbirke Bioportal, ki jo redno vzdržuje Center za kartografijo favne in flore.
Za območje Karavank v Sloveniji je v bazi (stanje 4. 2. 2012) 387 javnih podatkov za 194 lokalitet,
na katerih so zabeležili 67 ogroženih in/ali zavarovanih vrst.
Vrsta
Aeshna cyanea
Arnica montana
Astacidae
Austropotamobius
torrentium
Bombina variegata
Bufo bufo
Campanula zoysii
Capra ibex
Chiroptera
Coronella austriaca
Cottus gobio
Culicidae
Cypripedium calceolus
Diphasium alpinum
Eptesicus sp.
Equisetum sp.
Erebia calcaria
Eryngium alpinum
Eurodryas aurinia
Gladiolus palustris
Huperzia selago
Hypodryas maturna
Iulidae
Lemna sp.
Lopinga achine
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena arion var. obscura
Lycaena dispar
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum

število
podatkov
3
9
3
7
11
5
30
20
3
1
2
1
9
4
2
1
86
8
1
4
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1

Lynx lynx
Maculinea arion
Martes martes
Meta menardi
Meta sp.
Muscardinus avellanarius
Mustela putorius
Myotis blythii
Myotis
daubentonii/capaccinii
Myotis myotis
Myotis myotis/blythii
Myotis mystacinus s.lat.
Myotis sp. (mali)
Natrix natrix
Nyctalus
noctula/lasiopterus
Opiliones
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Physoplexis comosa
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pisces
Plecotus auritus
Plecotus microdonthus
Plecotus sp.
Rana (Pelophylax) sp.
Rana (Rana) sp.
Rana temporaria
Rhinolophus hipposideros
Rupicapra rupicapra
Salamandra salamandra
Salmo trutta

1
9
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
24
11
1
4
1
1
2
1
3
1
2
11
10
19
7
1
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Triturus alpestris
Triturus cristatus carnifex
Troglophilus sp.

8
1
5

Ursus arctos
Vipera ammodytes
Skupna vsota

18
4
387

Struktura podatkov ne odraža stanja v naravi, ampak stopnjo našega poznavanja in skrbi za
sistematično urejanje podatkov. Tako je razmeroma dovolj podatkov o določenih skupinah, ki so
deležne posebne pozornosti (npr. netopirji, evropsko pomembne vrste, kot na primer Lorkovićev
rjavček, gorski apolon, veliki sesalci) ali pa so bili zbrani pri drugih projektih. Število zbranih
podatkov še zdaleč ne utemeljuje bogastva flore in favne Karavank, opozarja pa na to, kako
pomembno je dolgoročno sistematično urejanje podatkovnih zbirk, ki šele s časom rednega dela (in
financiranja!) dosežejo polno veljavo in uporabnost. Seveda je treba še enkrat poudariti, da so iz te
zbirke zaenkrat na voljo le javni podatki iz projektov in raziskav, plačanih z javnimi sredstvi, sicer
pa je v zbirki še več podatkov, ki pa so omejeno dostopni.
Kljub temu smo si lahko s temi podatki pomagali pri utemeljitvi florističnih in favnističnih
posebnosti Karavank.
Sicer pa so podatki zbrani v različnih podatkovnih zbirkah (npr. ZOBODAT - Oberösterreichische
Landesmuseen/Biologiezentrum, Linz, GBIF), tudi posamezne univerze v vplivnem območju
Karavank (Celovec, Linz, Dunaj, Ljubljana, Maribor) imajo v svojih delih in zbirkah podatke s tega
območja, vendar podatki niso združeni ali povezani. Žal je ta naloga presegala obseg tega projekta
in smo se morali zadovoljiti s pozameznimi drobci.
Preverili smo tudi, katere rastline in živali imajo znanstvena imena po Karavankah, pa tudi tiste, ki
imajo na tem območju klasično/tipsko nahajališče (locuss classicus/typicus). Prvi izraz uporabljamo
za nahajališče, od koder je prvič veljavno opisana rastlinska vrsta, drugega pa bolj uporabljajo
zoologi in paleontologi. Logično je, ni pa to pravilo, da je vrsta, ki nosi ime po Karavankah, na tem
območju bila tudi odkrita. Seveda pa imajo lahko vrste, odkrite v Karavankah, popolnoma drugačno
ime, brez kakršnekoli povezave s tem gorskim grebenom.
Nekaj primerov, ki smo jih zbrali iz naslednjih podatkovih baz:
Fauna Europea
http://www.faunaeur.org/index.php (27.1.2011)
World Register of Marine Species (WoRMS)
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxlist
ITIS (Integrated Taxonomic Information System)
http://www.itis.gov/
EEA EUNIS Species Search
http://eunis.eea.europa.eu/species.jsp
GBIF:
http://data.gbif.org/species/
Catalogue of Life
http://www.catalogueoflife.org/
Global Species
http://globalspecies.org
Paleobiology Database
http://paleodb.org
Alpinia karawankarum Scheerp.
Alveolina karavankensis Drobne, Pavlovec & Drobne 1977
Atheta karawankarum Scheerp.
Belodella karavankensis Ramovs 1989
Calconiscellus karawankianus (Verhoeff 1908)
Capillomesolobus karavankensis Pecar 1987
Cryptoniscellus karawankianus Verhöffen
Cyphoniscellus karawankianus Verhoeff 1908
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Echinoconchus (Karavankina) paraelegans Saycheva 1968
Echinoconchus (Karavankina) sonculensis Galitskaya 1977
Enantiulus karawankianus (Verhoeff 1908)
Eolyttonia karawankensis Gauri & Ramovs 1964
Epichnopterix karavankensis Höfner 1888
Glomogonium karawankarum intermedium Mrsic 1987
Glomogonium karawankarum saviniense Mrsic 1987
Glomogonium karawankarum Strasser 1965
Glomogonium karawankorum Attems, 1927
Karavankina jizodoensis Tazawa 1980
Karavankina praepermica
Karavankina rakuszi Prins 1968
Karavankina Ramovs 1966
Karavankina schettwieni
Karavankina typica
Karavankina typica elongata Ramovs 1966
Karavankina wagneri Prins 1968
Karavankina wardakensis Termier, Termier, de Lapparent & Marin 1974
Karawankianum Verhoeff 1908
Leptophyllum karawankianum Verhoeff 1908
Leptophyllum karawankianus Verhoeff 1908
Leptusa (Anomopisalia) karawankarum Pace 1983
Montanima karavankensis Höfner 1898
Montanima karawankensis (Höfner, 1888)
Octodriloides karawankensis (Zicsi 1969)
Octodrilus karawankensis (Zicsi 1969)
Octolasium (Octodrilus) karawankense Zicsi 1969
Ologamasus karawankianus Schmolzer 1991
Pedostrangalia pubescens var. karawankensis
Pleurocyphoniscus karawankianus Verhoeff 1908
Polydesmus karawankianus Verhoeff 1939
Rebelia karawankensis Hofn.
Sloeudaronia karavankensis Kaim (Jurkovsek & Kolar-Jurkovsek 2006)
Trichoniscus karawankianus
Trichoniscus noricus karawankianus Verhoeff 1930
Trichoniscus noricus subsp. karawankianus Verhoeff, 1939
Troglohyphantes (Troglohyphantes) karawankorum Deeleman-Reinhold 1978
Prevladujejo fosilne vrste, predstavniki enakonožnih rakov in mnogočlenarjev, ki jih nestrokovjaki le
težko med seboj razlikujejo, zato jih ni preprosto predstaviti na privlačen način za širšo javnost.
Prispevajo pa k utemeljitvi trditve o specifični vrstni pestrosti Karavank. Poseben poudarek je na
fosilnih vrstah.
6.7.1. Izstopajoče rastlinske vrste
Glede na merila, našteta v prejšnjem poglavju podrobneje predstavljamo nekaj primerov
izstopajočih rastlinskih vrst bodisi zaradi omejene razširjenosti (endemičnosti), redkosti, povezave s
Karavankami (npr. klasično nahajališče, značilnost Karavank) ali privlačnosti.
Še več primerov lahko najdemo predvsem pri privlačnih vrstah, na primer: kranjska lilija (Lilium
carniolicum), dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum), planika (Leontopodium alpinum, kamniška
murka (Nigritella lithopolitanica), Clusijev svišč (Gentiana clusii), avrikelj (Primula auricula)…
Posamezne rastline tako ne moremo izpostaviti kot 'maskote' Karavank, možno pa bi bilo sestaviti
'karavanški šopek' – skupino rastlin, ki jih lahko najdemo skupaj samo v Karavankah. Primer:
Froelichov svišč, šopasti repušnik, alpska možina, Zoisova vijolica in narcisa.
Peška ovsika (Helictotrichon petzense)
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Slika 21: Peška ovsika (Helictotrichon petzense), Vir: Biologiezentrum der Oberoesterreichischen
Landesmuseen, ZOBODAT:
http://www.europeana.eu/portal/record/11603/A9BDAD74C39557F2B40513E6FCFD7E8A8A3F5B17.h
tml?start=2
Avstrijski botanik Helmut Melzer je leta 1967 na Peci odkril in opisal novo vrsto ovsike (Melzer
1968a) in jo poimenoval po Peci. Ta ozkoendemična vrsta uspeva še na severnem in južnem delu
Olševe in na Pristovškem Storžiču (Wraber 1990, 208).
Posebnosti: ozko endemična vrsta, specifična za Karavanke, klasično nahajališče v Karavankah
(Peca).
Kranjski grint (Senecio carniolicus)

Foto: Ciril Mlinar
http://www.vlada.si/en/about_slovenia/geography/pearls_of_the_floral_wealth_of_slovenia/carniolan_ragwort_sene
cio_carniolicus/

Slika 22: Kranjski grint (Senecio carniolicus)

Kranjski grint je endemit Vzhodnih Alp ter zahodnih in južnih Karpatov. Klasično nahajališče so
južna pobočja Vajneža pri Stolu, kjer ga je nabiral Karel Zois, vrsta je v Karavankah izredno redka,
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zanesljivo je potrjenih le nekaj nahajališč (območje Belščice) na obeh straneh Karavank
(Sonnleitner idr. 2010).
Genska raznolikost vrste je zelo zanimiva, prispeva k razumevanju procesov nastajanja vrst.
Genetiko vrste podrobneje proučujejo v okviru posebnega projekta na Univerzi na Dunaju:
http://www.botanik.univie.ac.at/plantchorology/Senecio_WEB/index.htm
Posebnost: endemit, zelo redko pojavljanje v Karavankah.
Froelichov svišč (Gentiana froelichii)

Slika 23: Froelichov svišč (Gentiana froelichii)
Podobno kot Zoisova zvončica je tudi Froelichov svišč paleoendemit, ostanek predledenodobnega
rastlinstva. Od drugih predstavnikov rodu se razlikuje predvsem po obliki venca. Njegova
razširjenost je omejena na Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe, od Ljubelja na zahodu in Pece na
vzhodu. Njegovo klasično nahajališče je Planjava, kjer sta ga leta 1804 odkrila Bernhard in Hladnik.
V slovenščini se je uveljavil prevod latinskega imena, medtem ko ga na avstrijski strani imenujejo
'Karawanken Enzian', saj v Avstriji uspeva izključno v Karavankah. Osamljeno nahajališče je še na
Lopiču (Plauris), skrajnem jugozahodnem predgorju Julijskih Alp v Italiji (Wraber 1990, 116). Žal
zaradi pojavljanja v Kamniško-Savinjskih Alpah rastline ne moremo uporabiti za rastlinski
prepoznavni znak Karavank.
Posebnosti: omejena razširjenost (paleoendemit), zavarovana vrsta (SI, AT).
Zoisova vijolica (Viola zoysii)
Rastlino je na južnih pobočjih Stola odkril Žiga Zois, njegov botanični mentor, koroški botanik F. K.
Wulfen pa jo je po njem poimenoval. Rastlina ima v Karavankah klasično najdišče, vendar je
središče razširjenosti na Balkanskem polotoku, v Karavankah pa uspeva ločena (disjunktna)
populacija na severni meji razširjenosti.
Wulfen se je razveselil, ko mu je Zois poslal še žive primerke vijolice, in svoje navdušenje zapisal:
»Prelepo rojakinjo iz naših Alp pa dolgujem presvetlemu baronu Karlu pl. Zoisu, ki mo jo je,
najdeno v maju v kranjskih Alpah na meji s Koroško, poslal še živo skupaj z zemljo.« (Wulfen 1786;
Wraber 1990; Petkovšek 1934; Praprotnik 1988).
Posebnosti: klasično nahajališče v Karavankah, disjunktna razširjenost na severni meji areala,
zavarovana vrsta (AT).

Zoisova zvončica (Campanula zoysii)
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Slika 24: Zoisova zvončica (Campanula zoysii)
Tudi Zoisovo zvončico je Wulfen poimenoval po najditelju, botaniku Karlu Zoisu. Klasično
nahajališče je v bohinjskih gorah. Nenavadna oblika cvetnega venca in zelo omejena razširjenost
utrjujeta domnevo o veliki starosti rastline – ostanku iz obdobja pred poledenitvami (terciarni
relikt). Uspeva v Julijskih Alpah, Kamniško-Savinjskih Alpah, najbolj zahodna nahajališča so v
Karnijskih Alpah, severna v Ziljskih Alpah (Dobrač), na vzhodu sega do Uršlje gore, na jugu pa do
Trnovskega gozda (Wraber 1990, 72).
Posebnosti: omejena razširjenost (paleoendemit), zavarovana vrsta (SI, AT)
Šopasti repušnik (Physoplexis comosa)

Vir: http://www.botanischergarten.ch/web/dms/boga/Physoplexis-comosa.jpg

Slika 25: Šopasti repušnik (Physoplexis comosa)

Rastlina ima podobne rastiščne zahteve kot Seelosov sršaj (previsne stene v dolomitu), le da ima
bistveno bolj privlačna socvetja, kar lahko prispeva k njeni pribljubljenosti in hkrati tudi
ogroženosti.
Posebnosti: redka vrsta (specifično rastišče), zavarovana vrsta (SI, AT)
Seelosov sršaj (Asplenium seelosii)

Slika 26: Seelosov sršaj (Asplenium seelosii)
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Redka vrsta sršaja, ki uspeva samo v skalnih razpokah previsnih dolomitnih sten.
Posebnosti: zelo redka vrsta (specifično rastišče), zavarovana vrsta (SI, AT)
Severna linejka (Linnaea borealis)

Na ozko omejenem mrazišču na severnem delu Pece v dolini Na Križah/Krischa na nadmorski višini
okoli 1500 m je botanik Helmut Melzer leta 1965 odkril severno linejko (Melzer 1966; Melzer 1968b;
Ernet in Franz 2011, 40), borealno vrsto, ki se je na južnem obrobju Alp ohranila le izjemoma kot
glacialni relikt. Vsa ta zelo redka, lokacijsko razstresena in ozko omejena nahajališča so vezana na
specifične razmere lokalnih mrazišč in zaradi tega zelo ranljiva. Problematičen je lahko tudi
množičen in nenadzorovan obisk.
Rastlina je tesno povezana s Carlom Linnejem (1707 – 1778), saj nosi njegovo ime, znameniti
naravoslovec pa je je pogosto upodobljen s to rastlino. Stebelce nosi vedno po dva cvetova, kot bi
ponazarjala Linnejev pomembni dosežek v naravoslovju: uveljavitev dvojnega poimenovanja.
Nahajališča na južnem robu so torej zelo redka in specifična. Rastlina za Karavanke ni značilna,
bistveno pa prispeva k botaničnemu bogastvu Karavank.
Posebnosti: glacialni relikt, redka in ranljiva vrsta, zavarovana (SI/AT), vrsta na južni meji
razširjenosti.
Alpska možina (Eryngium alpinum)

Vir: http://www.habitas.org.uk/gardenflora/images/eryngium_alpinum1.jpg

Slika 27: Alpska možina (Eryngium alpinum)
Zelo privlačna kobulnica, dekorativna tudi takrat, ko se posuši, se v Alpah pojavlja redko in
raztreseno. Je ogrožena vrsta. Za Karavanke je bilo znano nahajališče pod Golico (Paulin 1902, 175),
vendar je že takrat Paulin zapisal, da je »na Golici ta lepa rastlina skoraj povsem iztrebljena, ker so
jo pastirji zaradi prodaje planincem brezobzirno izkopavali«. To dejstvo je podkrepil tudi v
rokopisnem predlogu botaničnih naravnih spomenikov Kranjske (»…eine sehr seltene, in der

50

Monarchie nur aus Kärnten un Krain bekannte Art, war noch vor 15 bis 20 Jahren auf der Alpe Golica
in Menge vorhanden. Dermalen gehört sie hier zu den botanischen Seltenheiten, da sie von Hirten
bahufs Verkaufes and Touristen systematisch geplündert wurde.«), ki ga je, verjetno leta 1906,
pripravil na pobudo seizmologa in naravoslovca Albina Belarja (Mayer 1988, 48–49). Ta seznam je bil
osnova kasnejših predlogov za zavarovanje rastlinskih vrst. V Sloveniji je bila možina zavarovana od
leta 1922.
Posebnosti: zelo redka, privlačna in ogrožena vrsta, zavarovana vrsta (SI, AT)
Gorski narcis (Narcissus stellaris)

Slika 28: Gorski narcis (Narcissus stellaris)
Zaradi ekstenzivne rabe travniških površin so se mestoma na pobočjih Karavank razvile narcisne
poljane. Človekova dejavnost je postopoma izločevala narcisam konkurenčne rastline, da so se
začele množično pojavljati.
Posebnost: Narcisne poljane so ena od prepoznavnih podob Karavank. Večji del poljan je na južni
strani Karavank, nekaj pa jih je tudi na severnih pobočjih (glej zemljevid razširjenosti). Poleg tega,
da sodijo med turistične privlačnosti, so zanimive tudi za raziskovanje, poseben izziv pa so za
naravovarstvenike, ker je njihov obstoj odvisen od specifične rabe. Po naravni poti bi se z
zaraščanjem množine narcis razredčile, z intenzivnim kmetijstvom pa propadle. Intenzivne
raziskave narcisnih poljan so potekale v okviru različnih projektov (Jungmeier idr. 2007; Krainer
2007; Lieb, Kirchmeier, in Jungmeier 2007; Wieser 2007).

Slika 29: Območja narcisnih poljan (označene točke), ostale točke so izbrane znamenitosti drugih
zvrsti.
Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus)
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Slika 30: Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus)
Največja evropska orhideja, v Alpah sicer niti ni tako zelo redka, vendar zaradi privlačnosti
ogrožena, zato sodi med zgodnje zavarovane vrste (na Štajerskem od leta 1915, v Sloveniji od leta
1922), sodi tudi med evropsko pomembne vrste po Direktivi o habitatih.
Srčastolistni muhovnik (Listera cordata)

Slika 31: Srčastolistni muhovnik (Listera cordata)
Primer rastline, ki je uspeva redko in raztreseno, velikokrat je zaradi drobnih in neopaznih cvetov
prezrta.
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6.7.2. Izstopajoče živalske vrste
Lorkovićev ali karavanški rjavček (Erebia calcaria)

Vir: http://www.anythingbutcommon.nl/Erebia-calcaria.html

Slika 32: Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria)

Dnevni metulj, endemit Jugovzhodnih Apneniških Alp. Jedro razširjenosti je v Julijskih Alpah in
Karavankah. Njegov življenjski prostor so gorske trate in pašniki med 1200 in 2000 metri nadmorske
višine.
Leta 1949 ga je opisal hrvaški entomolog Zdravko Lorković (1900-1998), zato se je na Slovenskem
udomačilo ime Lorkovićev rjavček, na avstrijski strani pa je pogostejše ime karavanški rjavček.
Sodi med evropsko pomembne vrste, uvrščen je na prilogi II in IV Direktive o habitatih in je torej
ciljna vrsta za opredeljevanje območij Natura 2000.
Ker uspeva vrsta v Evropski uniji le na dokaj omejenem območju, je odgovornost za njegovo
ohranitev velika prav v vseh treh državah: Sloveniji, Avstriji in Italiji.

Slika 33: razširjenost Lorkovićevega rjavčka v Sloveniji
(Rebeušek, Jakopič, in De Groot 2006)
Populacijo Lorkovićevega rjavčka v Karavankah so proučevali v okviru Phare projekta Zasnova
conacij izbranih Natura 2000 območij (Rebeušek, Jakopič, in De Groot 2006). Zaradi ugodnih južnih
travniških ekspozicij so v Karavankah najugodnejša območja za Lorkovićevega rjavčka na Dovški
Babi, Golici, Stolu, Vrtači in Begunjščici.
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Slika 34: Pojavljanje Lorkovićevega rjavčka na območju Karavank
(Rebeušek, Jakopič, in De Groot 2006; Rakosy in Jutzeler 2005)
Endemična podzemna favna
Podzemno, troglobiontsko živalstvo se zaradi dolgotrajne izolacije pogosto lahko razvije v nove
taksonomske enote, zato je stopnja endemizma med tovrstnimi organizmi razmeroma velika.
Na območju Karavank je bilo odkritih nekaj vrst, predvsem
jamskih hroščev (npr. rod
Anophthalmus), suhih južin in nižjih rakov. Ozkoendemične vrste ogrožajo predvsem specializirani
zbiralci, zato tudi lokalitete in vrste niso primerne za širšo turistično promocijo in obisk.
Seveda pa bistveno prispevajo k biotski raznovrstnosti Karavank. Nekateri taksoni imajo v
Karavankah tudi tipsko najdišče (locus typicus - kraj, od koder je vrsta opisana).
Ljubeljska populacija kozorogov (Capra ibex)
Kot zanimivost omenimo naselitev kozorogov pod Ljubeljem. Kozorogi so v Alpah v 19. stoletju
skoraj izumrli, na območju Slovenije naj bi bili zaradi lova iztrebljeni v 16. ali 17. stoletju.
V letih od 1890 do 1896 je baron Julij Born naselil na svojem posestvu na južni strani Karavank pod
Ljubeljem okoli 20 kozorogov iz območja Gran Paradisa (Grajske Alpe, vzgajališče kozorovgov
nadvojvode Lopolda Hohe Wand). To je bila prva naselitev kozorogov na območju Karavank. Kupil
jih je od nekega podjetja iz Lausanne. Prvotno je kozoroge vzrejal v posebni obori pri Sv. Katarini
pod Košuto. Med kozoroge je spustil tudi koze križane z bastardi iz živalskega vrta, kar je kasneje
vplivalo na čistost populacije, kljub temu, da so z odstrelom odstranjevali kozle-bastarde.
Leta 1902 je po smrti barona Julija sin Friderik prevzel zahodni del posestva, prevzel tudi kozoroge,
ki jih je izpustil iz obore v svoje lovišče (1355 ha) zahodnega dela Košute, Babe in vzhodnega dela
Begunjščice. V letih 1897 – 1912 je doselil več kozorogov, tako da je do srede leta 1918 populacija
narasla na 60 osebkov.
V zimi 1918/19 je bila populacija zaradi vojne zdesetkana, preživelo je le 6 do 8 osebkov. Ker
lastnik v novih okoliščinah ni imel sredstev za doseljevanje kozorogov, prav tako mu ni uspelo
pridobiti finančno podporo, se je populacija obnavljala po naravni poti. Leta 1926 je štela 19
osebkov.
Ljubeljska kolonija kozorogov je veljala kot edina takšna naselitev v kraljevini Jugoslaviji za
posebnost, zato je bil kozorog predlagan za zavarovanje tudi v prvem slovenskem naravovarstvenem
programu Spomenici (Anon. 1920, 72) in leta 1922 tudi zavarovan.
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Slika 35: Kozorogov samec ljubeljske kolonije, avtor Josip Gorup-Slavinjski (Šivic 1926, 625)
Kasnejši upravljalec lova na tem območju, lovišče Zavod Kozorog, si je tudi prizadel z doselitvami
okrepiti populacijo, vendar brez kakšnih večjih uspehov (Marenčič 1968, 463; Simonič 1965, 23).
Populacije ljubeljskih kozorogov je obstojala še do izbruha garij (Hafner in Černe 2012, 71) in
dokončno usahnila.
6.7.3. Fosili in minerali
Karavanke so zaradi živahne geološke zgodovine tudi zelo bogate z različnimi minerali in fosili. Med
nahajališči fosilov izstopata predvsem Dovžanova soteska in soteska pod Javorniških Rovtom.
Dovžanova soteska slovi po pestrosti spodnjepermijskih fosilov. Našli so okoli 80 je vrst
ramenonožcev in med njimi je več kot 20 najdenih in opisanih prav od tod (locus typicus). Izredno
je bogastvo velikih luknjičark, med njimi je tudi, leta 1937 odkrita, kroglasta Schwagerina
carniolica ( Kahler&Kahler ) - kranjska schwagerina.

Slika 36: Fosilna luknjičarka Schwagerina carniolica sodi med endemične fosile Karavank, Pošta
Slovenije je leta 1993 izdala s tem motivom tudi priložnostno znamko.
V sedimentnih kamninah Karavank so našli najstarejše znane fosilne ostanke vretenčarjev pri nas –
zobe zgornjekarbonskega morskega psa vrste Petalodus ohioensis. V Severni Ameriki so fosilni
ostanki tega morskega psa dokaj pogosti, v širšem alpskem prostoru pa so izjemno redki. Poleg
najdb v naših krajih je znana le še ena v Karnijskih Alpah.
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Slika 37: Zob zgornjekarbonskega morskega psa vrste Petalodus ohioensis. Foto: Milan Peternel, vir:
(Hlad in Jeglič 2005, 38)
Med pomembnimi fosilnimi ostanki iz zgornjega karbona in spodnjega perma so trilobiti, ki so jih v
Sloveniji našli samo v Karavankah (Hlad in Jeglič 2005, 42).
Med minerali izstopa wulfenit, katerega eno redkih nahajališč je na južni strani Karavank. Je
najbogatejše v Evropi in eno najbolj znanih na svetu. Mineral je dobil ime po koroškem mineralogu
in botaniku F. X. Wulfenu. Kemično je svinčevo - molibdenov oksid in je sekundarni mineral v
svinčevih rudiščih. Lahko je rumene, oranžnordeče, rdečerjave barve, običajno so to kristali v
kvadratnih ploščicah, vendar je habitus kristalov wulfenita v Mežici spremenljiv od tankih ploščic do
kock in prizem (Poltnig in Herlec 2012, 168).

Slika 38: Kristali wulfenita iz rudišča Helena v Podpeci pri Mežici
Foto: Miha Jeršek (Poltnig in Herlec 2012, 168)
Podobno je med metamorfnimi kamninami znan kot posebnost mineral dravit (magnezijev turmalin),
ki je dokaj redek in ga je leta 1833 prvi opisal avstrijski geolog Tschermak na Dobrovi pri
Dravogradu (tipična lokacija).
6.8. Drugi naravni potenciali
6.8.1. Podpora kakovosti življenja
Karavanke so naravna oaza med naseljenima dolinama Save in Drave, obkrožena z večjimi središči:
Villach/Beljak, Klagenfurt/Celovec, Völkermarkt/Velikovec, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec,
Kranj, Jesenice in Kranjska Gora. Za to območje so Karavanke pomembna podpora za kakovost
življenja: zaloga naravnih virov (pitna voda, lesna zaloga, potencial za pridobivanje kakovostne
hrane), prispevajo k preprečevanju poplav (retencijska vloga), h kakovosti zraka, poleg tega imajo
izjemen potencial za kakovostno rekreacijo in doživljanje bogate naravne in kulturne dediščine (od
kulturne dediščine in izročila na stičišču treh jezikovnih skupin do specifične tipične kulinarike).
Pitna voda
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Med ključnimi potenciali naravnih virov območja je pitna voda. Mejni greben Karavank je hkrati
tudi razvodnica med Dravo in Savo.
Na obeh straneh Karavank je popisanih okoli 3600 izvirov, večinoma z manjšim pretokom (Poltnig in
Herlec 2012, 121; Brenčič in Poltnig 2008)
Na podlagi rezultatov hidrogeoloških raziskav sta Republika Avstrija in Republika Slovenija leta 2005
določili skupno čezmejno vodno telo podzemne vode, s čimer sta se zavezali, da bosta vprašanja
gospodarjenja s podzemnimi vodami reševali skupaj in v dogovoru. Znotraj območja skupnega
vodnega telesa Karavank je bilo določenih pet čezmejnih kraških vodonosnikov, iz katerih se vode
tudi čezmejno odvodnjavajo (Poltnig in Herlec 2012, 122).

Slika 39: Čezmejna območja podzemnih vodnih teles v Karavankah
Vir: po (Poltnig in Herlec 2012, 122)
V osrednjem delu Karavank so na zakraselih apnencih in dolomitih, ki prekrivajo paleozoiske
kamnine, razpoklinski vodonostniki. Ti so pomemben potencialni vir kakovostne pitne vode, vendar
glede na hidrogeološke značilnosti zelo ranljivi. Zaradi razpršene in redke poseljenosti in odsotnosti
večjih urbanih oz. industirjskih žarišč so zelo dobro ohranjeni podzemni viri pitne vode. Prav zaradi
ohranitve tega izjemno pomembnega in vedno bolj strateškega naravnega vira (bela nafta
prihodnosti) je pomembno skrbno tehtanje odločitev glede razvojnih možnosti tega območja.
Prednost bi kazalo dajati ohranjanju in trajnostnemu koriščenju teh virov pred drugimi oblikami, ki
bi lahko prizadela te vire.
Vloga gozda
Velik delež gozdov je hkrati tudi pomemben vir kakovostnega lesa za lesno predelovalno industrijo,
manj kakovosten les je pomemben energent, ne smemo pa spregledati gozda kot pomembnega
ekosistema z varovalno funkcijo (proti erozijska in proti plazovna zaščita), življenjskega prostora
rastlinskih in živalskih vrst, kakor tudi vloge gozda pri uravnavanju vremenskih skrajnosti
(temperaturne razlike, ujme, močni vetrovi) ter potenciala za kakovostno rekreacijo in
izobraževanje.
Vloga kmetijstva
Kmetijstvo v Karavankah sodi v kategorijo gorskega kmetijstva, za katerega je, v primerjavi s pogoji
v dolini, pridelovanje hrane težje, zato so pridelovalci na trgu manj konkurenčni. Njihova prednost
ni v količini, ampak predvsem v kakovosti. Dolgoročni smisel in razvojni cilj območja mora biti, da
ostane prostor na tradicionalni način poseljen in kmetijsko aktiven. Ne le, da se s tem zagotavlja
ohranjanje značilne kulturne krajine in pripadajočih ekosistemov (med drugim npr. tudi narcisnih
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poljan), ampak omogoča tudi proizvodnja in trženje visokokakovostne hrane. Poleg možnosti
različnih spodbud (ÖPUL, Kmetijsko okoljski programi, LIFE+) lahko organizacija v sklopu blagovne
znamke in prepoznavnosti Karavank prispeva k uspešnejšem trženju kmetijskih pridelkov,
prednostno v regiji (zmanjšanje transportnih stroškov in okoljskih obremenitev) in zlasti v obliki
končnih izdelkov (tipični proizvodi, ponudba tipičnih jedi v gostiščih in drugih turističnih objektih).
6.8.2. Razgledišča

Slemenasta grebenska lega in vrhovi Karavank omogočajo izjemne poglede tako proti dravski kotlini
kot savski dolini, na Julijske, Kamniško-Savinjske Alpe in bolj oddaljena gorovja kot so Ziljske Alpe
in Visoke Ture. Poleg tega so obiska vredna dolinska razgledišča s katerih se predstavljajo Karavanke
svoje številne obraze: travnato zaobljene južne lege in skalnato prepadna severna pobočja.
Na to posebnost Karavank je opozoril že Badjura: »Kar pa predvsem odlikuje Karavanke pred
drugimi gorovji je njih izredno srečna središnja lega med srebrnim pasom Drave in Save in mnogimi
jezeri, med postavnimi Julijskimi in Savinjskimi Alpami na j., Visokimi Turami na s., med Karnskimi
in Ziljskimi Alpami na z. in zelenim Pohorjem na i. Prav to pa nam omogoča z grebenov Karavank
one sijajne razglede, ki so res nekaj izrednega. V tem tiči posebna moč in privlačnost Karavank!
Nobeno drugo naše pogorje ne nudi toliko lahkih in tako lepo razglednih grebenskih potov in prav
tako zanimivih prehodov…« (Badjura 1932, 5).
Zato velja med potenciali Karavank še posebej izpostaviti razgledišča ter jih vključevati kot značilno
vsebino pri načrtovanju poti, ogledov in promociji območja.
Nekaj najbolj znanih razglednih točk smo v okviru projekta prostorsko opredelili ter vključili v
podatkovno bazo, ki je dostopna in na voljo tako za uporabo, kot tudi dopolnjevanje.
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Slika 40: Zemljevid izbranih razgledišč.
6.8.3. Rekreacija in turizem
Bližina in dostopnost dokaj ohranjene narave večjim urbanim središčem ni le priložnost, ampak celo
privilegij, ki je bil doslej v veliki meri podcenjen, v gospodarskem smislu pa dokaj neizkoriščen.
Zgodovinsko so Karavanke že od 19. stoletja spoznane kot pomembno območje za gorništvo, na obeh
straneh je zato vzpostavljena mreža planinskih poti ter postojank. Celo državna meja v času po
drugi svetovni vojni ni bila popolnoma neprepustna za planinstvo. V dnevnem času je bilo možno z
osebnim dokumentom prečkati meja na določenim mestih, seveda pa so se z vstopom v Evropsko
unijo zadeve močno poenostavile, zato je tudi za planinstvo nastopilo novo obdobje drugačnega
razmišljanja obiskovanja Karavank. Pokazale so se nove možnosti glede načrtovanja pohodov, pa
tudi sodelovanja med planinskimi društvi.
Poleg planinstva so izjemne možnosti za druge primerne, manj agresivne oblike obiskovanja narave:
pohodništvo, kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, padalstvo, plezalstvo…
Rekreacija je neločljivo povezana z ustrezno infrastrukturo, omejena pa z nosilnostjo naravnih
danosti, naposled pa tudi sprejemljivosti domačinov in naklonjenosti lastnikov zemljišč.
Turizem je lahko logična posledica odkritih potencialov za rekreacijo, zahteva pa izjemno skrbno
načrtovanje, da širjenje turističnih zmogljivosti ne presežejo nosilne kapacitete ranljivega
naravnega območja in s tem uničijo osnovni motiv obiska – atraktivnost dobro ohranjene narave.
Turistična infrastruktura lahko tudi poruši krajevno socialne in zgodovinsko pogojene kulturne
značilnosti.
Zato velja v prvi vrsti povezati potenciale Karavank z neposrednih zaledjem in šele nato previdno
širiti ponudbo glede na prostorske in socialne zmožnosti območja.
Ključno je, da ostaja za domačine dohodek iz turizma dopolnitev dohodka iz osnovne dejavnosti
(npr. kmetijstvo), ne pa da ga zamenjuje. Odvisnost preživetja od turizma je dolgoročno preveč
tvegana, poleg tega je za kakovostni turizem bistveno, da ostane območje kmetijsko aktivno.
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6.9. Kulturna dediščina

Slika 41: Deželni mejnik med Kranjsko in Koroško pod Jezerskim.
Pestrost naravnih značilnosti Karavank se odslikava tudi v pestrosti kulturne dediščine. Na območju
stika afriške in evrazijske tektonske plošče se skozi zgodovino srečujejo tri kulture: romanska,
germanska in slovanska. Žal projekt ne obravnava podrobneje te plati, ni pa niti mogoče, še manj
pa smiselno, to področje izpustiti pri načrtovanju nadaljnjega razvoja območja Karavank. Področje
kulture je preprosto organsko neločljivi del celovitega pogleda na Karavanke, kar je osnovna nove
paradigme, ki jo skuša projekt utemeljiti in predlagati kot osnovno smer razmišljanja o nadaljnjem
razvoju tega območja.
Bogato etnološko, tehnično, sakralno in zgodovinsko dediščino, v povezavi z živim kulturnim
izročilom je treba primerno vrednotiti in vključevati v utrjevanje celovite podobe Karavank. Pri tem
ne smemo mimo izpostavljanja in ohranjanja tipične kulinarike, ki je prav tako pestra, kot so pestre
Karavanke. Hkrati pa je globoko zasidrana v zdravi in kakovostni, doma pridelani hrani.

Slika 42: Obnovljena Klemenškova domačija (Sv. Duh pod Olševo) s krajevno turistično ponudbo.
6.10.

Pobude na območju Karavank

Med potenciali, ki jih je vredno posebej omeniti, so tudi pobude, ki že potekajo na območju
Karavank, zato jih je smiselno uporabiti za razvijanje in razširjanje zamisli o celovitem prostoru.
Izpostavili bomo naslednje:
Geopark Karavanke

Geopark Karavanke kandidira za vključitev v evropsko mrežo Geoparkov (52 parkov v 18 evropskih
državan – 2012) in je velika verjetnost, da bo glede na izjemne geološke pojave in druge potenciale,
kakor tudi organiziranost kandidatura sprejeta. Članstvo ima velik potencial za promocijo in
posledično povečan obisk območja Karavank.
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Območje se v veliki meri ujema s projektnim območje, tudi ciljna usmeritev je podobna, zato je
smiselno povezovati in usklajevati bodoče aktivnosti.
http://www.geopark.si/index.php
Geoparki Evrope (2012)

Vir: http://www.europeangeoparks.org/wp-content/uploads/2012/02/EGN-52.jpg

Alpska konvencija – pilotne regije
Vzpostavitev ekološkega omrežja v Alpah je zato eden od ključnih ciljev protokola Alpske
konvencije “Varstvo narave in urejanje krajine”. Ekološko omrežje je območje naravnih habitatov,
ki so med seboj fizično (ozemeljsko) in funkcionalno povezani prek prebivalstva in ekosistemov.
Platforma Alpske konvencije za ekološko omrežje je bila ustanovljena potem, ko je Alpska
konferenca leta 2006 kot strokovni forum za razvijanje skupnih strategij sklenila, da bo prispevala k
ohranjanju biotske raznovrstnosti v Alpah, v glavnem s pripravo in podpiranjem ukrepov, ki
zagotavljajo povezanost med naravnimi habitati. Dediščina biotske raznovrstnosti se sooča s
številnimi izzivi. Podnebne spremembe imajo hude posledice za povezanost, saj povprečna
temperatura, ki v Alpah narašča hitreje kot je povprečje na severni polobli, sili rastlinske in živalske
vrste ter njihove habitate, da se selijo v višje lege. Čim več rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih
habitatov je potisnjenih na višje lege, težje je ohranjati povezanost.
http://www.alpconv.org/sl/organization/groups/wgecologicalnetwork/default.html
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Ena od dejavnosti Platforme je tudi projekt ECONNECT, katerega izvedbeno jedro so pilotne regije,
kjer se zamisli o povezovanju ne le narave, ampak tudi človeka, uresničujejo.
Po posebnem postopku se območja, ki ustrezajo določenim merilom, lahko prijavijo kot pilotne
regije, Alpska konferenca, najvišji organ Alpske konvencije, pa jih potrjuje. Čezmejna območja so
še posebej zaželena.
Območje Karavank ustreza merilom za pilotno regijo, zadostiti pa je treba tudi lokalnim interesom
in spoznati dodano vrednot takšnega imenovanja.
http://www.econnectproject.eu/pilot_regions.php?lang=sl
Pobuda Zeleni pas Evrope (The Green Belt Initiative)

Zamisel je, da se na območju objektov bivše železne zavese vzpostavi 'zelena hrbtenica', ki bo
potekala od Barentsovega do Črnega morja in tako postala svetovni simbol čezmejnega sodelovanja
na področju varstva narave in trajnostnega razvoja. Poteka v 24 državah, skupna dolžina pa je
12.500 km. Karavanke so tudi del te 'hrbtenice'.
V Sloveniji usklajuje dejavnosti te pobude Krajinski park Goričko.
http://www.europeangreenbelt.org/
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7. Zaključki
Naravoslovne značilnosti Karavank:
- nastale so ob periadriatskem šivu: stiku tektonskih plošč Afrike in Evrazije;
- velika geološka pestrost, vključno s fosili;
- na območju so tipska nahajališča več fosilnih vrst;
- reliefna razgibanost in pestrost habitatnih tipov, med katerimi izstopajo: nižinska rečna
močvirja in barja, gorska travišča, gozdovi, alpinske trate, skalovja in melišča;
- zvezni razpon ekosistemov od nižinskega sveta do visokogorja (višinski razpon 1900 m);
- razmeroma dobra naravna ohranjenost;
- velika biotska pestrost je posledica geografske lege, geološke sestave, razgibanega reliefa
in sonaravnega človekovega delovanja;
- kljub temu, da je nekaj vrst endemičnih za Karavanke (predvsem fosili) in imajo v
Karavankah tipsko najdišče, so za določena območja značilna (npr. narcise) ali pa so na tem
območju redke, nismo med temi našli nobene dovolj značilne za celotno pogorje in hkrati
atraktivne, da bi lahko služila kot prepoznavni element Karavank;
- težko je opredeliti en sam naravni identifikator Karavank s katerim bi se lahko poistovetili
na vsem območju – smiselno je ohranjati že opredeljene krajevne enote, znotraj njih iskati
prepoznavnosti ter iz teh enot sestavljati celotno podobo Karavank – notranja pestrost od
posameznih vrst do kulturne krajine je edinstvena celota, ki jo je vredno poudarjati,
vzdrževati, obiskovati, ceniti in ohranjati;
- za predstavljanje in trženje je možno uporabiti več značilnih pojavov Karavank: razgledni
greben z obema skrajnima podobama (travna pobočja in prepadne stene), okamnela
luknjičarka Schwagerina iz Dovžanove soteske, endemična Froelichov svišč ter
metulj Lorkovićev rjavček in narcisne poljane;
- ena od ključnih značilnosti Karavank je izjemna razglednost.
Značilnosti območja Karavank ne moremo obravnavati brez upoštevanja človekovega delovanja,
posebej še, ker je na tem območju zgodovinsko stičišče treh kultur (romanska, germanska in
slovanska), pomemben kulturni prostor vse od pradavnine (npr. Kelti, jantarska pot). Po Karavankah
in Dravi so v zgodovini potekale različne upravno politične meje.
Karavanke odlikujejo razgledne točke: iz doline na greben in na grebenu razgledišča, ki odpirajo
poglede na vse strani. Panoramskost je gotovo ene od ključnih značilnosti Karavank. To dejstvo je
možno uporabiti tudi v prenesenem smislu: pogledi, ki presegajo prostorske in časovne okvire.
Karavanke lahko dojemamo kot ločnico – gorski greben, ki razmejuje, kar je v preteklosti potrjevala
tudi državna meja, ko pa odstranimo politično mejo in jo odmislimo tudi v glavah, nastane enoten,
dokaj naravne prostor med Dravo in Savo, ki povezuje večja urbanizirana območja: Beljak, Celovec,
Železna Kapla, Pliberk, Slovenj Gradec, Ljubljana, Solčava, Kranj, Tržič, Jesenice, Bled, Kranjska
Gora. Naravne povezave, ki vodijo čez gorsko verigo (Korensko sedlo, Ljubelj, Jezersko, Pavličevo
sedlo) imajo močan zgodovinski in kulturni pomen. Na tej zavesti je smiselno graditi tudi nadaljnji
razvoj območja, ki s celovitim načinom gledanja pokaže na nove potenciale in možnosti.
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Slika 43: Shematski prikaz pogleda na Karavanke kot pregrado (zgoraj) ali celovito, povezovalno
območje (spodaj).
Karavanke so torej celota z dvema obrazoma, človek pa je naravno pregrado izkoristil za politično
mejo, ki je pustila globoko sled v zgodovini in miselnosti. Del narave smo, zato je smiselno in
modro, da znamo prisluhniti njenemu glasu. Spodbuja nas k povezovanju, ne ločevanju,
sodelovanju, ne nasprotovanju, sestavljanju, ne razstavljanju. Zato nima smisla, da v Karavankah
iščemo samo izjemne posebnosti, ampak da želimo spoznati njihov utrip, katerega korenine segajo v
geološko prelomnico, kjer se v nedrjih zemlje treta Evropa in Afrike, brusijo skozi zgodovino
Romani, Germani in Slovani, kjer lahko doživljamo razglede, kjer brez skrbi zajamemo iz potoka
vodo ali se zatečemo h kulinaričnim užitkom prijaznih domačij.
Na območju Karavank je potekala vrsta projektov, ki so prispevali k boljšemu poznavanju
posameznih območij ali strokovnih področij. Še vedno pa ni vzpostavljene celovite povezave vsega
pridobljenega znanja z nadgradnjo, ki bi vodila v sintezo – sestavo nove paradigme, ki jo podpira ta
projekt. Morda bi veljalo v prihodnosti graditi na pobudi Geoparka Karavanke, ki je že umestil
območje v mednarodno omrežje in geološke vsebine nadgraditi s preostalini naravnimi vsebinami in
kulturo.
Ni mogoče pričakovati, da bi z enim projektom spremenili ključno paradigmo, je pa dovolj, da
vsadimo v način skupnega razmišljanja drugačen pogled, ki sčasoma lahko privede do oblikovanja
novih priložnosti in prebujanja skupnih interesov. Dolgoročno perspektivo imajo namreč samo tiste
zamisli, ki so podprte z interesom. Projekti so odlična priložnost za vzpostavljanje povezav, iskanju
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skupnega imenovalca in interesa ter ustvarjanja pogojev za premik proti novi, enoviti in celoviti
podobi Karavank.
Še nikoli doslej v polpretekli zgodovini niso bile tako ugodne politične razmere za uresničenje
zamisli o sodelovanju na skupnem območju Karavank. Na strokovni ravni je prve zamisli o
meddržavnem zavarovanem območju objavila koroška rojakinja in prva poklicna slovenska
naravovarstvenica Angela Piskernik (Piskernik 1965, 7) že leta 1965. Poudarila je, da so za
ohranjanje narave, za katero niso pomembne politične meje, učinkovite le skupna, meddržavna
prizadevanja. Kot primer je navedla italijanski narodni park Gran Paradiso v Piemontu, ki meji na
francoski narodni park Vanoise v Savojskih Alpah. Na sestanku avstrijske in slovenske delegacije pri
Mednarodni alpski komisiji v Mariboru 6. in 7. julija 1965 so sklenili, da bodo skušali ustanoviti in
organizirati bilateralni park na območju Karavank in Savinjskih Alp (Piskernik 1965, 8). V naslednjih
letih je bila na strokovni ravni v okviru občasnega sodelovanja naravovarstvenih služb Koroške in
Slovenije ta zamisel strokovno podprta, vendar pa zaradi različnih pravnih sistemov obeh držav,
predvsem pa političnih razmer, ni bila realno izvedljiva.
Znotraj Evropske unije postaja skoraj 40 let stara zamisel bolj uresničljiva, hkrati pa se pojavlja
vprašanje, ali ni možno cilja ohranjanja Karavank doseči na drugačen način kot je razglasitev
skupnega zavarovanega območja, saj še vedno obstaja vrsta formalnih preprek. Ključno je, da zaživi
zamisel o skupnem prostoru, skupni odgovornosti za ohranjanja in seveda skupnem interesu.
Kljub temu, da so pristopi na obeh straneh meje različni, je pomembno, da ne poudarjamo razlik,
ampak gradimo znotraj obstoječih sistemov na osnovi enotne ideje o skupnem karavanškem
prostoru. Pomembno je razvijati novo identiteto Karavank, spodbujati in k tem usmerjati interes
deležnikov (npr. skupnost Prijatelji Karavank) ter izkoristiti obstoječe kapacitete in pobude (npr.
mreža Geopark, pilotne regije Alpske konvencije…).
Predlogi:
 nadalje razvijati novo identiteto Karavank, spodbujati interes deležnikov (npr. z društvom
Prijatelji Karavank);
 izkoristiti obstoječe kapacitete in pobude (npr. GEOPARC, pilotne regije Alpske
konvencije…);
 krepiti poznavanje narave v neposredni okolici in zavest o pomenu zelene oaze tudi za
kakovostno življenje domačinov in obiskovalcev;
 pristopi na obeh straneh meje so različni, vendar ne poudarjati razlike, ampak znotraj
obstoječih sistemov graditi na osnovi enotne ideje o skupnem karavanškem prostoru;
 vključiti tudi kulturno dediščino;
 spodbujati odgovoren obisk narave.

8. Viri in literatura
8.1. Viri podatkov:
Poleg osnovnih, javno dostopnih baz (GIS ARSO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, 2010) za obravnavano območje, je izdelana tudi baza naravnih vrednot z opredeljeno
primernostjo za obisk različnih interesnih skupin javnosti (npr. splošno, padalstvo, alpinizem…)
glede na atraktivnost, primernost s stališča varstva narave in dostopnost ter baza razgledišč.
Baze bodo lahko vir interaktivnih aplikacij in jih je do neke mere možno tudi prilagajati glede na
želje in potrebe drugih partnerjev, ali pa baze uporabljajo kot samostojno osnovo za nadaljnje
aplikacije..
Posebej se zahvaljujemo za podatke Univerzi v Celovcu in Centru za kartografijo favne in flore
(CKFF), ki nam je omogočil dostop do zbranih javnih podatkov o ogroženih in zavarovanih vrstah
slovenskega dela Karavank.
8.2. Izbor spletnih povezav (razen partnerskih organizacij):
Projekt KARAVANKE Natura 2000
http://www.karavanke.si/
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Interaktivni zemljevid s prostorskimi slikami:
http://www.burger.si/Karavanke/Karavanke_zemljevid.html
Atlas okolja
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
Naravni spomeniki Koroške
http://www.arge-naturschutz.at/projekte/lebensraeume/naturdenkmalekaerntens/
Koroški zakon o varstvu narave
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/LrK/20000118/KNSG%202002%2c%20Fassung%20vom%2005.02.2012.pdf
Slovenska zakonodaja:
http://zakonodaja.gov.si/
RIS index:
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/LrK/10000301/Index%20zum%20K%C3%A4rntner%20Land
esrecht%20im%20RIS%2c%20Fassung%20vom%2005.02.2012.pdf
Natura 2000 Viewer
http://natura2000.eea.europa.eu/#
Geopark Karavanke:
http://www.geopark.si/
Kärntner Institut für Seenforschung
http://www.kis.ktn.gv.at/
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10.

Priloga

10.1.

Naravne vrednote (Karavanke SI) z ocena vrednotenja za turistično rabo

Legenda za ocene vrednotenja:
P – privlačnost
N – naravovarstvena primernost
D – dostopnost
O – skupna ocena primernosti
Podrobnosti metode ocenjevanja so opisane v poglavju 4.1
IME

KRATKA OZNAKA

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

Ajdna

Značilna skalna čer pod Stolom
Jama z breznom in etažami, poševna
jama
Mineralni izvir nad domačijo Anko
na Zgornjem Jezerskem
Izdanek karbonske liditne breče v
strugi Ankovega grabna ob slapiču
severozahodno
od
Zgornjega
Jezerskega
Slapova v grapi nad Ankovo
domačijo na Zgornjem Jezerskem
Debeli lipi pri domačiji Areh v
Radušah, jugozahodno od Slovenj
Gradca

geomorf

lokalni

A

A

A

1

jama

državni

C

A

C

3

hidr, geol lokalni

A

A

A

1

geol
lokalni
geomorf,
hidr
državni

B*

A

B

2

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

geol
lokalni
bot, geol,
geomorf državni

B

C

B

3

A

A

A

1

hidr

lokalni

C

A

A

2

geol

lokalni

B

C

C

3

geol
državni
geomorf,
hidr
lokalni
hidr,
ekos
državni

A*

A

B

2

A

A

B

2

B

A

B

2

ekos
hidr,
geomorf

lokalni

B*

B*

B

2

državni

A*

A

B

1

bot, zool

državni

A*

C

B

3

geol

državni

A*

A

A

1

Ajdna
Anko - slatinski
vrelec
Ankov graben nahajališče liditne
breče
Ankova slapova

Arehovi lipi
Begunje na
Gorenjskem nahajališče fosilov

Nahajališče fosilov pri Begunjah na
Gorenjskem
Greben in vrh Begunjščice, alpinska
Begunjščica - greben flora, manganova mineralizacija
Begunjščica - izvir na Kraški izvir na južnih pobočjih
južnih pobočjih
Begunjščice
Begunjščica nahajališče fosilov
Nahajališče fosilov na Begunjščici
Begunjščica Opuščen rudnik z mineralizacijo
nahajališče
mangana na pobočjih Begunjščice
mineralov
jugovzhodno od Roblekovega doma
Begunjščica - soteska Soteska Begunjščice v zgornjem
v Luknji
toku potoka
Begunjščica vodotok
Levi pritok Save
Belca - gozdni
rezervat
Gozdni rezervat južno od vrha Kepe
Potok Belca s pritoki v Karavankah,
Belca s pritoki
levi pritok Save Dolinke
Habitat ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst pri domačiji Plaznik v
dolini Bistre, jugozahodno od črne
Bistra - barje
na Koroškem
Prelomna cona periadriatskega šiva
v dolini Bistre (tektonski in
Bistra - nahajališče
petrološki pojavi), jugozahodno od
kamnin
Črne na Koroškem
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KRATKA OZNAKA
Desni pritok Meže, jugozahodno od
Bistra - potok
Črne na Koroškem
Mokrotni travnik pod domačijo
Prevržan v dolini Bistre, desnega
pritoka Meže, jugozahodno od črne
Bistra - povirje
na Koroškem
Rastišče redkega kochovega svišča
Bistra - rastišče
(Gentiana acaulis) v dolini Bistre,
kochovega svišča
jugozahodno od črne na Koroškem
Kamniti stolp (skalni turn) iz
permskega
kremenovega
Borova peč nad
konglomerata
nad
Dovžanovo
Dovžanovo sotesko sotesko
Debele lipe pri domačiji Bošnik v
Radušah, jugozahodno od Slovenj
Bošnikove lipe
Gradca
Slikovit slap na levem pritoku
Javorskega potoka na Ludranskem
Božičev slap
vrhu, južno od črne na Koroškem
Nahajališče plastovitih nagubanih
Breg - nahajališče
kamnin na Bregu, jugovzhodno od
kamnin
Mežice
Brezno Bavaria
Poševno ali stopnjasto brezno
Brezno
na Jama z breznom in etažami, poševna
Murnovem
jama
Brezno nad Jurijevim
Brezno
rovom
Brezno
nad
Brezno
Vernerškom
Brezno v Smrekovškem pogorju,
Brezno pod Trničem jugozahodno od Črne na Koroškem
Brezno pri Hruški
Brezno
Jama z breznom in etažami, poševna
Brezno v Stegovniku
jama
Slikovita
stena
tektonskega
nastanka v dolini Tople, zahodno od
Burjakova stena
Črne na Koroškem
Habitat
ogroženih
močvirskih
rastlinskih in živalskih vrst pri
domačiji Burjak v dolini Tople,
Burjakovo močvirje zahodno od črne na Koroškem
Ciganska jama
Vodoravna jama
Barje pri domačiji Covnik ob cesti na
Covnikovo barje
Pavličevo sedlo
Rastišče redkih rastlinskih vrst, stik
Cvelbarjeve peči granita in skrilavca v bližini kmetije
rastišče redkih
Cvelbar, jugozahodno od črne na
rastlinskih vrst
Koroškem
črna na Koroškem - Lipi večjih dimenzij v bližini
lipi
pokopališča v črni na Koroškem
Črni vrh - rastišče
Rastišče narcis na črnem vrhu v
narcis
Karavankah

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

hidr, zool državni

B

A

A

2

bot

lokalni

A*

C

A

3

bot

državni

A

C

B

3

geomorf,
geol
državni

A

A

C

2

drev

lokalni

B

A

A

2

geomorf,
hidr
lokalni

A

A

A

1

geol
jama

lokalni
državni

A*
C

A
A

B
C

2
3

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

geomorf
p
jama

državni
državni

C
C

C
A

B
C

3
3

jama

državni

C

A

C

3

geomorf,
geol
lokalni

A

A

A

1

bot,
ekos,
hidr, zool državni
jama
državni

A*
a

C
A

B
C

3
2

ekos

lokalni

A

C

A

3

bot, geol

državni

A*

C

B

3

drev

lokalni

B

A

A

2

bot

lokalni

A

A

A

1
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D-1 (Hudi Graben)
D-2 (Hudi Graben)
Deseteroglavi očak
Dobravski rovti rastišče narcis 1
Dobravski rovti rastišče narcis 2
Dobravski rovti rastišče narcis 3
Dobršnik - drugi slap
Dobršnik - soteska
Dolina reke Reke slap 1
Dolina reke Reke slap 2

Dolina smrti - slap
Doslovška planina bukev
Dovška Rožca rastišče narcis

Dovžanova soteska
Dovžanova soteska Tržiškobistriško
slapišče

Dvornikova smreka

KRATKA OZNAKA
Jama z breznom in etažami, poševna
jama
Jama z breznom in etažami, poševna
jama
Smreka izjemnih dimenzij južno od
planinskega doma pod Malo Peco
Rastišče narcis na Dobravskih rovtih
v Karavankah
Rastišče narcis na Dobravskih rovtih
v Karavankah
Rastišče narcis na Dobravskih rovtih
v Karavankah
Slap na Dobršniku, levem pritoku
Save Dolinke pri Hrušici
Soteska s slapovi v Karavankah pri
Hrušici
Slap na Reki, desnem pritoku Kokre,
pod vrhom z imenom Za Orlovcem
Slap na levem pritoku reke Reke,
desnem pritoku Kokre
Najvišji
slap
na
Koroškem,
severozahodno
od
Črne
na
Koroškem

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

drev

državni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

bot
geomorf,
hidr
geomorf,
hidr
hidr,
geomorf
hidr,
geomorf

lokalni

A

A

A

1

lokalni

A

A

C

3

državni

A

A

C

3

lokalni

B

A

B

2

lokalni

B

A

B

2

hidr,
geomorf

državni

C*

A

A

3

Bukev pod Doslovško planino
Rastišče narcis na Dovški Rožci v
Karavankah
Soteska
Tržiške
Bistrice
z
nahajališčem paleozojskih kamnin in
fosilov ter s skalnimi turni

drev

lokalni

B

A

A

2

bot
lokalni
geol,
geomorf,
hidr, bot državni
hidr,
Slapišče Tržiške Bistrice preko geomorf,
kremenovo - konglomeratnih blokov geol
lokalni
Smreka večjih dimenzij v bližini
kmetije Dvornik na Preškem vrhu,
jugozahodno od Kotelj
drev
lokalni
Lipe večjih dimenzij pri kmetiji
Dvornik
na
Preškem
vrhu,
jugozahodno od Kotelj
drev
lokalni
Spodmol, kevdrc
jama
državni

A

A

A

1

A

A

A

1

A

A

A

1

B

A

A

2

B
C

A
A

A
C

2
3

Dvornikove lipe
Fidova zijalka
Gamsov
spodmol
Spodmol, kevdrc
nad Hladnikom
Lipe izjemnih dimenzij v bližini
kmetije Godec pod Uršljo goro,
Godčeve lipe
jugozahodno od Kotelj
Golerjev pekel
Jamski sistem, Jama s stalnim tokom
Golica - rastišča
Rastišča narcis na travnikih in
narcis
pašnikih na južnih pobočjih Golice
Jesen ob potoku Lomščica v
Grahovše - jesen
Grahovšah
Grajščica - gozdni
Gozdni
rezervat
Grajščica
v
rezervat
Karavankah severovzhodno od Gozd

jama

državni

C

A

C

3

drev
jama

lokalni
državni

B
a

A
A

A
c

2
2

bot

državni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

ekos

lokalni

B*

B*

B

2
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Grobelnikova lipa

Gutovnikova lipa
Gutovnikovo
močvirje
Helenski potok

Helenski potok nahajališče fosilov 1

Helenski potok nahajališče fosilov 2

Helenski potok povirje
Helenski potok soteska in
nahajališče fosilov

Hermankov bor

Hermankovi lipi
Hladnik - Klošter soteska
Hladnikov slap

Hoberjeva lipa
Hribarska (Huda)
zijalka v Hudi peči
Hruški vrh - rastišče
narcis
Huda luknja
Hudičev gradič

Jakobe - smreka
Jakopičev kostanj

KRATKA OZNAKA
Martuljka
Velika lipa na Zgornjem Razborju,
jugozahodno od Slovenj Gradca
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji
Gutovnik v Onkraj Meže, vzhodno
od Mežice
Habitat močvirskih rastlinskih in
živalskih vrst pri domačiji Gutovnik,
jugovzhodno od Mežice
Levi pritok Meže, zahodno od Črne
na Koroškem
Nahajališče karnijskih fosilov ob
Helenskem potoku v Podpeci,
severozahodno
od
Črne
na
Koroškem
Nahajališče karnijskih fosilov ob
Helenskem potoku v Podpeci,
severozahodno
od
Črne
na
Koroškem
Habitat
ogroženih
močvirskih
rastlinskih in živalskih vrst pri
Mitniku v Podpeci, severozahodno
od črne na Koroškem
Nahajališče karnijskih fosilov v
soteski Helenskega potoka v
Podpeci, severozahodno od Črne na
Koroškem
Rdeči bor večjih dimenzij blizu
kmetije Hermanko na Volinjaku,
severovzhodno od Mežice
Lipi večjih dimenzij blizu kmetije
Hermanko
na
Volinjaku,
severovzhodno od Mežice
Soteska potoka Hladnik nad Gozd
Martuljkom
Slap na potoku Hladnik severno od
Gozd Martuljka
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji
Hober v Jazbini, vzhodno od črne na
Koroškem

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

bot, geol,
hidr
lokalni

B

C

A

3

hidr, zool državni

B

A

B

2

geol

lokalni

A*

C

B

3

geol

državni

A*

C

B

3

bot,
ekos,
zool, hidr državni

B

C

A

3

geomorf,
geol
državni

A*

C

B

3

drev

lokalni

B

A

A

2

drev
lokalni
geomorf,
hidr
lokalni
geomorf,
hidr
lokalni

B

A

A

2

A

A

B

2

B

A

B

2

drev
geomorf
p

lokalni

B

A

A

2

državni

B

A

B

2

lokalni

A

A

A

1

državni
državni

A
C

A
A

A
C

1
3

državni

A

A

A

1

lokalni

A

A

A

1

Jama v Podolševi
Rastišče narcis na Hruškem vrhu v
Karavankah
bot
geomorf,
Soteska in jame
hidr
Vodoravna jama
jama
Smreka večjih dimenzij v Jakobah,
severozahodno
od
črne
na
Koroškem
drev
Pravi kostanj izjemnih dimenzij pri
kmetiji Jakopič v Onkraj Meže, drev
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Jama na Babi
Jama nad jezom

KRATKA OZNAKA
severovzhodno od Mežice

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

državni

C

A

C

3

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

geomorf
p

državni

C

A

C*

3

drev
državni
geomorf,
hidr
lokalni

A

A

A

1

A

A

A*

1

geol

državni

B

C

A

3

bot

lokalni

A

A

A

1

geol
hidr,
geomorf

lokalni

B

B

B*

2

lokalni

A

A

A

1

hidr

lokalni

B

A

A*

2

hidr

lokalni

B

A

A*

2

bot

lokalni

A

A

A

1

geol

lokalni

A

C

C

3

drev

državni

A

A

A

1

bot, ekos lokalni

A

C

A

3

drev

lokalni

B

A

A

2

bot

lokalni

A

A

A

1

Jama z breznom in etažami, poševna
jama
jama
Jama z breznom in etažami, poševna
jama
jama

Jama nad Jurijevim
Vodoravna jama
rovom
Jama
nad
požiralnikom
Jama z občasnim tokom
Ponikve
Jama z breznom in etažami, poševna
Jama Orličje
jama
Jama pod Gladko
Vodoravna jama
pečjo
Jama v Heleni
Spodmol, kevdrc
Jama z breznom in etažami, poševna
Jama v piramidi
jama
Brezna na območju Jankovca, južno
Jankovec - brezna
od Prevalj
Vetrni pas gorskih brestov, velikih
jesenov in lip večjih dimenzij pri
Mežnerju v Javorju, jugovzhodno od
Javorje - vetrni pas
črne na Koroškem
Javornik - potok s
Levi pritok Save Dolinke z
slapovi
Javorniškimi slapovi
Javorniški Rovt Nahajališče fosilov na Javorniškem
nahajališče fosilov
rovtu
Javorniški Rovt Rastišče narcis na Javorniškem
rastišče narcis
Rovtu v Karavankah
Javorniški Rovt Ohranjen vhod v rudnik siderita pod
rudnik siderita pod
Konjsko glavo severovzhodno od
Konjsko glavo
Javorniškega Rovta
Slapovi v ozki soteski Javornika nad
Javorniški slapovi
Jesenicami
Desni pritok Meže, jugovzhodno od
Javorski potok
črne na Koroškem
Desni pritok Meže, severovzhodno
Jazbinski potok
od črne na Koroškem
Jekljevo sedlo Rastišče narcis na Jakljevem sedlu v
rastišče narcis
Karavankah
Jelendol - nahajališče Nahajališče fosilov v Jelendolu pri
fosilov
Tržiču
Lipi večjih dimenzij pri kmetiji Jelen
Jelenovi lipi
pod Uršljo goro, vzhodno od Žerjava
Rastišče sibirske perunike (Iris
Jenina - rastišče
sibirica) ob Jenini, severno od
sibirske perunike
Šmiklavža
Jesenice - veliki jesen
ob Hermanovem
Veliki jesen na desnem bregu Save
mostu
Dolinke na Jesenicah
Jeseniški rovti Rastišče narcis na Jeseniških rovtih v
rastišče narcis 1
Karavankah
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Jeseniški rovti rastišče narcis 2
Jezernica v
Podljubelju mokrišče

Kamnikova lipa
Kapežnica

KRATKA OZNAKA
Rastišče narcis na Jeseniških rovtih v
Karavankah
Vlažni travniki ob potoku Jezernica,
levem
pritoku
Mošenika,
v
Podljubelju
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji Jug v
Kotu, jugovzhodno od Prevalj
Levi pritok Save Dolinke s slapom
med Kranjsko Goro in Gozd
Martuljkom
Slap na levem pritoku Save Dolinke
pri Gozd Martuljku
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji Juvan
v Javorju, jugovzhodno od črne na
Koroškem
Jama občasni ponor ob stalnem
toku
Lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji
Kajžar severno od Jankovca,
vzhodno od Mežice
Debela lipa v Selah, zahodno od
Slovenj Gradca
Spodmol, kevdrc

drev
jama

državni
državni

A
C

A
A

A
C

1
3

Klemenškov pekel

Jamski sistem, Jama s stalnim tokom jama

državni

a

A

c

2

Klet

Vodoravna jama
Levi pritok Savinje s pritoki na
zahodnem pobočju Raduhe
Vetrni pas lip izjemnih dimenzij pri
kmetiji Kogovnik v Podgori, južno od
Kotelj
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji
Komprej v Javorju, jugovzhodno od
črne na Koroškem
Drevored gorskih javorov pri kmetiji
Končnik
v
dolini
Tople,
severozahodno
od
črne
na
Koroškem
Debela lipa pri domačiji Končnik na
Zgornjem Razborju, jugozahodno od
Slovenj Gradca
Lipa večjih dimenzij v bližini kmetije
Končnik
v
dolini
Tople,
severozahodno
od
črne
na
Koroškem
Vodoravna jama
Naravno okno pod Kordeževo glavo
na Peci
Habitat
ogroženih
močvirskih
rastlinskih in živalskih vrst pod
domačijo Kordež v dolini Tople
Brest pri mejnem prehodu na
Korenskem sedlu

jama
hidr,
ekos

državni

C

A

C

3

lokalni

B

A

B

2

drev

državni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev
jama

lokalni
državni

B
C

A
A

A
C

2
3

geomorf
bot,
ekos,
zool

lokalni

B

A

A

2

državni

B

C

A

3

drev

lokalni

B

A

A

2

Jugova lipa

Jurežev graben
Jurežev slap

Juvanova lipa
Južni požiralnik

Kajžarjeva lipa

Klobaša s pritoki

Kogovnikove lipe

Komprejeva lipa

Končnikov drevored

Končnikova lipa

Končnikova lipa
Korančevka
Kordeževa glava naravno okno

Kordeževo močvirje
Korensko sedlo brest

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

bot

lokalni

A

A

A

1

ekos

lokalni

B*

C

B

3

drev

lokalni

B

A

A

2

A

A

C

2

A

A

B

1

geomorf,
hidr
lokalni
geomorf,
hidr
lokalni

drev

lokalni

B

A

A

2

jama

državni

C

A

C

3

drev

državni

A

A

A

1
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Kosova lipa 1
Košuta - greben nad
gozdno mejo
Košutnik
Kotnikova peč
Kozja peč - rastišče
termofilnih
rastlinskih združb
Krištanovi lipi
Križanovi lipi

Krpin - naravni most
Krvava peč
Krvava peč
Kumrove lipe in
jeseni

Ladinekov zob

Lapovčnikova lipa

Lipene - nahajališče
fosilov
Lipene - rastišče
narcis

KRATKA OZNAKA
ZVRST
Lipa izjemnih dimenzij v bližini
kmetije Kos pod Uršljo goro,
jugozahodno od Kotelj
drev

POMEN

P

N

D

O

lokalni

B

A

A

2

Gorski greben Košute

geomorf

državni

A

A

A

1

Desni pritok Tržiške Bistrice
Spodmol, kevdrc
Rastišče termofilnih rastlinskih
združb na južnem pobočju Kozje
peči, jugozahodno od Črne na
Koroškem
Lipi večjih dimenzij v Javorju,
jugovzhodno od črne na Koroškem.
Debeli lipi ob Križanovi kapeli na
Završah, jugozahodno od Mislinje
Naravni most iz slabo sprijete breče
iz pobočnega grušča, severno od
Begunj na Gorenjskem
Manjši spodmol pod kmetijo
Krvavec, južno od Prevalj
Spodmol, kevdrc
Lipe in veliki jeseni pri kmetiji Kumer
v dolini Koprivna, severozahodno od
črne na Koroškem
Rastišče avriklja (Primula auricula)
na
skalnem
osamelcu
severozahodno od Žerjava
Velika lipa pri domačiji Lapovčnik v
Spodnjem Razborju, jugozahodno
od Slovenj Gradca
Izdanki eocenskih plasti s tankimi
polami premoga ter peščenjakov
(eocenski fosili), ostanki rudarjenja v
Lipenah severno od Javorniškega
Rovta
Rastišče narcis na Lipenah v
Karavankah
Lipi večjih dimenzij pri kapelici v
bližini kmetije Končnik v dolini
Tople, severozahodno od črne na
Koroškem
Vodoravna jama

hidr
jama

državni
državni

B
C

A
A

A*
C

2
3

zool, bot,
geomorf lokalni

B*

A

B

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

geomorf

lokalni

B

A

B

2

geomorf
jama

lokalni
državni

C
C

A
A

A
C

3
3

drev

lokalni

B

A

A

2

bot,
geomorf

lokalni

A*

C

C

3

drev

lokalni

B

A

A

2

geol

lokalni

A*

A

A

2

bot

lokalni

A

A

A

1

drev
jama

lokalni
državni

B
C

A
A

A
C

2
3

jama

državni

C

A

C

3

hidr,
geomorf
jama

lokalni
državni

B
C

A
A

B
C

2
3

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

Lipi pri Končnikovi
kapelici
Lisičina
Lisičja luknja pri
Vodoravna jama
Koprivnikarju
Slap na Lomščici, levem pritoku
Lomščiški slap
Tržiške Bistrice pri Čadovljah
Ložekarjeva jama
Vodoravna jama
Lipi večjih dimenzij v bližini kmetije
Lubasovi lipi
Lubas v Podkraju, zahodno od Kotelj
Lipe večjih dimenzij pri kmetiji
Lubencove lipe
Lubenc
pod
Uršljo
goro,

82

IME

KRATKA OZNAKA
jugozahodno od Kotelj

Smreka večjih dimenzij v Javorju,
jugovzhodno od črne na Koroškem
Vodoravna jama
Lipi izjemnih dimenzij pri kmetiji
Macigoj
pod
Jankovcem,
Macigojevi lipi
jugovzhodno od Mežice
Markljev rovt Rastišče narcis na Markljevem rovtu
rastišče narcis
v Karavankah
Martinčev rovt Rastišče narcis na Martinčevem
rastišče narcis
rovtu v Karavankah
Jama z breznom in etažami, poševna
Matjaževa jama
jama
Nahajališče silurskega apnenca v
Matkov kot kamnolomu južno od domačije
nahajališče apnenca Šumet v Podolševi
Zgornji tok reke Meže, zahodno od
Meža
črne na Koroškem
Lipa večjih dimenzij pri tržnici v
Mežica - lipa
Mežici
Nahajališče
mineralov
v
Mežica - nahajališče Glančnikovem rovu z delom revirja
mineralov
Moring v rudniku Mežica
Lipa večjih dimenzij pri Mežniji v
Javorju, jugovzhodno od črne na
Mežnija - lipa
Koroškem
Lipa izjemnih dimenzij v bližini
kmetije
Mihev
v
Podpeci,
severozahodno
od
črne
na
Mihevova lipa
Koroškem
Mirca - nahajališče
Opuščen kamnolom trbiške breče
trbiške breče
Mirca severno od Jesenic
Debela lipa pri domačiji Mirkač na
Mirkačeva lipa
Graški gori, južno od Slovenj Gradca
Lipa izjemnih dimenzij v Podkraju,
Mlačnikova lipa
zahodno od Mežice
Soteska
potoka
Mlinca
v
Mlinca - soteska
Karavankah, vzhodno od Dovjega
Lipa večjih dimenzij v bližini kmetije
Močilnik v Jazbini, vzhodno od
Močilnikova lipa
Žerjava
Povirni del potoka Movžanka,
desnega pritoka Pake, jugozahodno
Movžanka - povirje
od Mislinje
Rastišče ogroženih rastlinskih vrst
Mučevo - rastišče
na vzhodnem pobočju doline Meže,
ogroženih rastlinskih severno od Žerjava pri črni na
vrst
Koroškem
Soteska Mučevo z izdanki svinčevocinkove rude na površini, severno
Mučevo - soteska
od Žerjava
Lukeževa smreka
Macesnikova zijalka

Najbržev plaz

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

drev
jama

lokalni
državni

B
C

A
A

A
C

2
3

drev

državni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

jama

državni

A

A

A

1

geol

državni

A*

A

B

2

hidr

lokalni

B

A

A*

2

drev

lokalni

B

A

A

2

geol

državni

A*

B

C*

3

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

geol

lokalni

B*

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev
lokalni
geomorf,
hidr
lokalni

B

A

A

2

A

B

B

2

drev

lokalni

B

A

A

2

zool,
hidr, bot

državni

B

B

B

2

bot,
geomorf

lokalni

A*

C

A

3

geomorf,
geol
državni

B*

A

B

2

A*

A

A

2

Obsežno plazišče na vzhodnem bot,

državni
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pobočju Pece z vidno narivno
ploskvijo, imenovano Pecin nariv
Lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji
Narovnik na Ludranskem vrhu, južno
Najevska lipa
od črne na Koroškem
Gorski brest večjih dimenzij pri
kmetiji Narovnik na Naravskih
Narovnikov brest
ledinah, vzhodno od Žerjava
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji
Narovnik na Naravskih ledinah,
Narovnikova lipa
vzhodno od Žerjava
Slikovite prepadne stene pod
Navrškim vrhom, zahodno od črne
Navrške peči
na Koroškem
Jama z breznom in etažami, poševna
Nova jama
jama
Gorski brest izjemnih dimenzij na
Obretanov gorski
Obretanovem pod Uršljo goro, južno
brest
od Prevalj
Lipa
izjemnih
dimenzij
na
Obretanovem pod Uršljo goro, južno
Obretanova lipa
od Prevalj
Olivčeva duplina
Spodmol, kevdrc
Izrivna struktura v periadriatski
Olševa
tektonski coni
Sestoj gorskega gozda na severnem
pobočju Olševe, zahodno od Črne na
Olševa - gorski gozd Koroškem
Tisa večjih dimenzij pri kmetiji
Paličnik v Koprivni, zahodno od črne
Paličnikova tisa
na Koroškem
Paradiževa skala
Spodmol, kevdrc
Partizanska jama v Jama z breznom in etažami, poševna
Stegovniku
jama
Jama z breznom in etažami, poševna
Partizanska tehnika
jama
Lipa izjemnih dimenzij pri kmetiji
Pavšičeva lipa
Pavšič v Podkraju, zahodno od Kotelj
Peca - območje
Visokogorska travišča in naskalni
arealne meje
habitati
na
ovršju
Pece,
visokogorske favne
severozahodno
od
črne
na
in flore
Koroškem
Lipi večjih dimenzij pri kmetiji Pik v
Podpeci, severozahodno od črne na
Pikovi lipi
Koroškem
Lipa izjemnih dimenzij pri cerkvi sv.
Helene na Pikovem, severozahodno
Pikovo - lipa
od črne na Koroškem
Nagnoj izjemnih dimenzij pri
planinskem domu na Pikovem,
severozahodno
od
črne
na
Pikovo - nagnoj
Koroškem

ZVRST
POMEN
geomorf,
geol

P

N

D

O

drev

državni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

geomorf

lokalni

B

A

B

2

jama

državni

C

A

C

3

drev

državni

A

A

A

1

drev
lokalni
jama
državni
geomorf,
geol
državni

B
C

A
A

A
C

2
3

B*

A

A

2

ekos,
zool

lokalni

B*

B

B

2

drev
jama

lokalni
državni

B
C

A
A

A
C

2
3

jama

državni

a

A

c

2

jama

državni

a

A

c

2

drev

lokalni

B

A

A

2

bot, zool

državni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

državni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2
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Pilanca
Planina Korošica nahajališče
mineralov
Planina pod Golico nahajališče
kremenovega
konglomerata
Planina pod Golico nahajališče
mineralov
Plat - orjaška
drevesa
Plat - rastišče
lovorolistnega
volčina
Plavški rovt - rastišče
narcis 1
Plavški rovt - rastišče
narcis 2

KRATKA OZNAKA
ZVRST
Jama z breznom in etažami, poševna
jama
jama

POMEN

P

N

D

O

državni

A

A

A

1

Svinčevo - cinkovo epigenetsko
orudenje pri Planini Korošica
geol

državni

A

C

B

3

Izdanki permskega kremenovega
konglomerata na Planini pod Golico geol

lokalni

B*

A

A

2

lokalni

B

C

A

3

lokalni

B

A

A

2

državni

B

C

B

3

lokalni

A

A

A

1

lokalni

A

A

A

1

geomorf

lokalni

A*

A

A

1

jama

državni

C

A

C

3

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

državni

A

A

A

1

drev

državni

A

A

A

1

drev

državni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

zool,
ekos, bot lokalni

B*

C

B

3

geol

lokalni

A*

B

A

2

geol

lokalni

A*

B

A

2

drev

državni

A

A

A

1

partizanskem drev

lokalni

B

A

A

2

Nahajališče mineralov pri Planini
pod Golico
geol
Orjaška drevesa pri domačiji Ladinek
na Platu, severno od Žerjava
drev
Rastišče lovorolistnega
volčina
(Daphne laureola) pri Žerjavu
bot
Rastišče narcis na Plavškem rovtu v
Karavankah
bot
Rastišče narcis na Plavškem rovtu v
Karavankah
bot

Plaz - balvani
Območje balvanov v Podljubelju
Plešivčka luknja pod
Brezno
Uršljo goro
Ostanki drevoreda divjega kostanja
Plešivčki mlin - divji pri Plešivčkem mlinu, južno od Uršlje
kostanji
gore
Skupina debelih macesnov pod
Plešivčnikovi
Uršljo goro, jugozahodno od Slovenj
macesni
Gradca
Velik javor na Uršlji Gori,
Plešivec - javor
jugozahodno od Slovenj Gradca
Skupina debelih lip pri Plešivskem
gradu pod Uršljo goro, zahodno od
Plešivec - lipe
Slovenj Gradca
Debele, razrasle smreke na Uršlji
Plešivec - smreke
gori, jugozahodno od Slovenj Gradca
Močvirna dolina med Ivarčkim
jezerom in kmetijo Kogovnik v
Podgora - močvirna Podgori, jugozahodno od Raven na
dolina
Koroškem
Nahajališče eocenskega apnenca s
Podgora fosili pri domačiji Ivartnik pri
nahajališče apnenca Ivarčkem jezeru, jugozahodno od
s fosili 1
Raven na Koroškem
Podgora Nahajališče eocenskega apnenca s
nahajališče apnenca fosili v Podgori, jugozahodno od
s fosili 2
Raven na Koroškem
Velika in slikovita lipa pri cerkvi sv.
Duha v Podgorju, jugozahodno od
Podgorje - lipa
Slovenj Gradca
Podgorje - lipa

Debela

lipa

pri
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spomeniku v Podgorju, jugozahodno
jugozahodno od Slovenj Gradca
Mokrotni travniki pri kmetiji Škudnik
Podkraj - mokrotni
v Podkraju pri Mežici, zahodno od
travniki
Mežice
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji
Podkrižnik v Javorju, jugovzhodno
Podkrižnikova lipa
od črne na Koroškem
Strme stene nad levim bregom
Podolševske pečine Savinje in Jezere pod Olševo
Podorna jama
Vodoravna jama
Habitat petrofilnih in termofilnih
Podpeca - habitat
vrst metuljev na termofilnih
petrofilnih in
pobočjih pri domačiji Petek v
termofilnih vrst
Podpeci, severozahodno od Črne na
metuljev
Koroškem
Nahajališče wulfenita in kalcita v
Podpeca rudniku
Helena
v
Podpeci,
nahajališče
severozahodno
od
Črne
na
mineralov
Koroškem
Debela bresta na Spodnjem
Razborju, jugozahodno od Slovenj
Podvajška bresta
Gradca
Velika lipa pri domačiji Podvajšek v
Spodnjem Razborju, jugozahodno
Podvajškova lipa
od Slovenj Gradca
Pogorevc - ohranjeni Sestoj gozdne vegetacije na strmih
sestoji gozdne
pobočjih Pogorevca, zahodno od
vegetacije
Žerjava

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

bot,
ekos,
zool

državni

B

C

B

3

drev

lokalni

B

A

A

2

geomorf
jama

lokalni
državni

A
C

A
A

C
C

3
3

zool

lokalni

B*

B

A

2

geol

državni

A*

C*

B*

3

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

ekos

lokalni

B*

B

B

2

Ponikva
Potočka zijalka

hidr
jama

državni
državni

B
A

A
A

A*
A

2
1

jama

državni

a

A

B

2

drev
lokalni
geomorf,
hidr
lokalni

B

A

A

2

A

A

C

2

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

geomorf

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

Ponikalnica jugozahodno od Mislinje
Vodoravna jama
Jama občasni ponor ob stalnem
Požiralnik Ponive
toku
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji
Predovnik v Onkraj Meže, vzhodno
Predovnikova lipa
od Mežice
Levi pritok Save Dolinke s slapom v
Presušnik
Karavankah
Prihodi - rastišče
Rastišče narcis na Prihodih v
narcis 1
Karavankah
Prihodi - rastišče
Rastišče narcis na Prihodih v
narcis 2
Karavankah
Prihodi - rastišče
Rastišče narcis na Prihodih v
narcis 3
Karavankah
Prihodi - rastišče
Rastišče narcis na Prihodih v
narcis 4
Karavankah
Prihodi - rastišče
Rastišče narcis na Prihodih v
narcis 5
Karavankah
Pečina ob planinski poti Završnica Primožičeva peč
Stol
Pristava na
Visoka in debela smreka na Pristavi
Javorniškem Rovtu - na Javorniškem Rovtu
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smreka 2
Pristava na
Javorniškem Rovtu botanični vrt
Pristava na
Javorniškem Rovtu jeseni
Pristava na
Javorniškem Rovtu macesni
Pristava na
Javorniškem Rovtu smreka 1
Pristava na
Javorniškem Rovtu smreka 3
Pristava na
Javorniškem Rovtu smreka 4
Pristava na
Javorniškem Rovtu zrasli smreki
Pristava na
Javorniškem rovtu ľ
gorski brest in veliki
jesen.

KRATKA OZNAKA

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

državni

A

A

A

1

lokalni

B

A

A

2

lokalni

A

A

A

2

Visoka in debela smreka na Pristavi
na Javorniškem Rovtu
drev

lokalni

B

A

A

2

Visoka in debela smreka na Pristavi
na Javorniškem Rovtu
drev

lokalni

B

A

A

2

Visoka in debela smreka na Pristavi
na Javorniškem Rovtu
drev

lokalni

B

A

A

2

Zrasli smreki na
Javorniškem Rovtu

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev
jama

državni
državni

A
C

A
A

A
C

1
3

drev

lokalni

B

A

A

2

ekos, bot državni

B*

C

B

3

geol

državni

B*

A

B

2

Lipa nasproti hiše Rateče 89
drev
Veliki lipi pri cerkvi sv. Danijela na
Gornjem Razborju, jugozahodno od
Slovenj Gradca
drev

lokalni

B

A

A

2

lokalni

B

A

A

2

državni

C

A

C

3

državni

C

A

C

3

državni

A

A

A

1

Botanični vrt pri Pristavi na
Javorniškem Rovtu
onv
Večji jeseni ob dostopu na parkirišče
pred Domom na Pristavi na
Javorniškem Rovtu
drev
Skupina
macesnov
v
sklopu
botaničnega parka na Pristavi na
Javorniškem Rovtu
drev

Pristavi

na

Gorski brest in veliki jesen na
Pristavi na Javorniškem rovtu.
Lipe večjih dimenzij pri kmetiji
Pristotnik v Jazbini, vzhodno od črne
Pristotnikove lipe
na Koroškem
Debela lipa pri domačiji Prnjak na
Prnjakova lipa
Vrheh, zahodno od Slovenj Gradca
Pužmanov čevderc
Spodmol, kevdrc
Velika lipa pri domačiji Radman na
Gornjem Razborju, jugozahodno od
Radmanova lipa
Slovenj Gradca
Povirno barje pri Smrčunu v
Raduše - povirno
Radušah, jugozahodno od Slovenj
barje
Gradca
Stratigrafski stik triasnega dolomita
in miocenskega konglomerata pri
Raduše - stratigrafski domačiji Prevalnik v Radušah, južno
stik
od Slovenj Gradca
Rateče - lipa

Razbor - lipi
Razpoka pod Malim
Vodoravna jama
jama
Stolom
Jama z breznom in etažami, poševna
Rdečka jama
jama
jama
Skupina debelih lip pri domačiji
Rdečnikove lipe
Rdečnik v Spodnjem Razborju, drev
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Rehtovi lipi
Rezmanov lipovec
Rezmanov slap
Rjava peč nad
Dovžanovo sotesko
Robnikova lipa
Robnikove peči gozdni rezervat

Robnikovo pečovje
Robniške peči naravno okno
Rogarjev rovt rastišče narcis
Rov na Murnovem
Roža - izvir pod
Begunjščico

Rožankova lipa
Rožca - rastišče
narcis
Savinčevi lipi
Savske jame nahajališče
mineralov 1
Savske jame nahajališče
mineralov 2
Sele - lipa

Skobirjeva lipa
Skobirjeva votlica
Skočajeva lipa
Skok - slap v
Podolševi
Skrita jama
Slap pri Tržiču

KRATKA OZNAKA
jugozahodno od Slovenj Gradca

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

drev

državni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

hidrol

državni

B

A

A

2

geomorf,
geol
državni

A

A

C

2

drev

državni

A

A

A

1

ekos

državni

B

C

B

3

geol,
geomorf

lokalni

B

A

B

2

geomorf

lokalni

B

A

C

3

bot
jama

lokalni
državni

A
C

A
A

A
C

1
3

hidr

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

bot

lokalni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

Nahajališče mineralov nad Planino
pod Golico
geol

državni

A

C

B

3

geol

državni

A

C

B

3

drev

državni

A

A

A

1

drev
jama

lokalni
državni

B
C

A
A

A
C

2
3

drev

državni

A

A

A

1

hidr
lokalni
jama
državni
geomorf,
hidr
državni

B
C

A
A

A*
C

2
3

A

A

A

1

Lipi izjemnih dimenzij pri kmetiji
Reht v Podkraju, zahodno od Mežice
Slikovito drevo z zraslimi debli pri
Rezmanu na Spodnjem Jezerskem
Slikovit slap na Ludranskem vrhu,
jugovzhodno od Črne na Koroškem
Kamniti stolp (skalni turn) iz
triasnega apnenca nad Dovžanovo
sotesko
Lipa izjemnih dimenzij ob hiši
Spodnje Jezersko 21
Gozdni rezervat pod slemenom med
Raduho in Olševo
Slikovite
prepadne
stene,
nahajališče fosilov vzhodno od
Olševe
Naravni most v Robniških pečeh nad
dolino Kokre
Rastišče narcis na Rogarjevem rovtu
v Karavankah
Vodoravna jama
Izvir na južnih pobočjih Begunjščice
Lipa večjih dimenzij pri znamenju pri
kmetiji Rožank nad Ivarčkim
jezerom, jugozahodno od Kotelj
Rastišče narcis na južnih pobočjih
Rožce v Karavankah
Lipi večjih dimenzij pri kmetiji Savinc
v Podkraju, jugozahodno od Kotelj

Nahajališče mineralov nad Planino
pod Golico
Debela lipa pri cerkvi sv. Roka v
Selah, zahodno od Slovenj Gradca
Debela lipa pri domačiji Skobir na
Zgornjem Razborju, jugozahodno od
Slovenj Gradca
Vodoravna jama
Debela lipa pri domačiji Skočaj v
Završah, jugozahodno od Mislinje
Slap na potoku Klobaša, levem
pritoku Savinje, pod Robnikovo
domačijo v Podolševi
Vodoravna jama
Rečni slap na Tržiški Bistrici nad
Tržičem
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Smolška jama 1

KRATKA OZNAKA
Brezno

Sneženo brezno

Snežna jama
Solčavska tisa

Soletova lipa
Spodmol
pod
Jankovcem
Spodmol pri Vranici
Spodmol
v
Gojdašnici
Spodnja jama nad
Ankom
Spodnje Jezersko lipe pri kmetiji Kovk
Spodnje Jezersko nahajališče
devonskega apnenca
1
Spodnje Jezersko nahajališče
devonskega apnenca
2
Spodnje Jezersko nahajališče lehnjaka
Spodnje Jezersko nahajališče
porfiroida

Spodnji Razbor - lipa
Spodnji razbor pravi kostanj

Spodnji Virnik - lipa

Srednje Završe - lipa
Srednje Završe - lipi
Srednji vrh - brest
nad Hlebanjem
Stari Fridrih nahajališče

POMEN
državni

P
C

N
A

D
C

O
3

Jama s snegom
jama
Brezno na Peci pod Končnikovim
vrhom, severozahodno od Črne na geomorf
Koroškem
p

državni

C

A

C

3

državni

A

A

A

1

Stara tisa na Hribu nad Solčavo
drev
Debela lipa pri domačiji Sole v
Podgorju, jugozahodno od Slovenj
Gradca
drev

državni

A

A

A

1

lokalni

B

A

A

2

Spodmol, kevdrc

jama

državni

C

A

C

3

Spodmol, kevdrc

jama

državni

C

A

C

3

Spodmol, kevdrc

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

drev

lokalni

B

A

A

2

geol

lokalni

A*

A

B

2

geol

lokalni

B*

A

C

2

geol

državni

A

A

A

1

geol

lokalni

B*

A

B

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

državni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

geol

lokalni

B

B

C*

3

Jama z breznom in etažami, poševna
jama
Hišne lipe pri kmetiji Kovk na
Spodnjem Jezerskem
Izdanek rožnatega in sivkastega
devonskega apnenca s kalcitnimi
žilami severozahodno od Spodnjega
Jezerskega
Izdanki
ostankov
devonskih
apnenčevih čeri v ozki tesni
severozahodno
od
Spodnjega
Jezerskega
Obsežno nahajališče lehnjaka pri
Spodnjem Jezerskem, v delu
nahajališča je odprt kamnolom
lzdanek
najstarejše,
zgornjekarbonske
vulkanske
kamnine
severozahodno
od
Spodnjega Jezerskega
Velika lipa pri domačiji Zgornji
Eberle v Spodnjem Razborju,
jugozahodno od Slovenj Gradca
Pravi kostanj pri domačiji Zgornji
Eberle v Spodnjem Razborju,
jugozahodno od Slovenj Gradca
Lipa
pri
Spodnjem
Virniku,
severozahodno
od
Zgornjega
Jezerskega
Debela lipa pri domačiji Spodnji
Krajnc
v
Srednjih
Završah,
jugozahodno od Mislinje
Lipi pri cerkvi sv. Vida v Srednjih
Završah, jugozahodno od Mislinje
Gorski brest izjemnih dimenzij nad
domačijo Hlebanjevih severno od
Srednjega vrha
Nahajališče rudnih mineralov pri
Starem Fridrihu, jugozahodno od

ZVRST
jama
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mineralov

KRATKA OZNAKA
Mežice

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

Stegovnik
Stegovnik - dvojno
naravno okno

Levi pritok Tržiške Bistrice
Slikovito dvojno naravno okno v
masivu Stegovnika
Slap na potoku Stegovnik pri
Jelendolu

hidr

državni

B

A

A*

2

geomorf lokalni
geomorf,
hidr
državni

A

A

A

1

A

A

A

1

bot
jama

lokalni
državni

A
C

A
A

A
C

1
3

geomorf,
hidr
lokalni

C

A

B*

3

bot, ekos državni

B

C

A

3

bot, zool,
ekos
državni

B

C

A

3

drev

lokalni

B

A

A

2

geol

državni

A*

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

državni

A

A

A

1

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

bot

lokalni

A

A

A

1

drev

državni

A

A

A

1

geomorf

lokalni

B

A

C

3

geomorf

lokalni

B

A

C

3

Stegovniški slap
Stol - klasično
nahajališče Zoisove
vijolice
Strelški pekel

Strmi graben
Suhadolnica povirno barje pri
Krivonogu
Suhadolnica povirno barje pri
Plešivčkem mlinu

Klasično nahajališče Zoisove vijolice
(Viola zoysii) na Stolu v Karavankah
Brezno
Občasni potok Strmi graben izpod
Visokega vrha v Karavankah, levi
pritok Save Dolinke

Špičasta peč

Povirno barje pri kmetiji Krivonog
pri Plešivčkem mlinu pod Uršljo goro
Povirno barje Suhadolnice pri
Plešivčkem mlinu pod Uršljo goro,
jugozahodno od Slovenj Gradca
Dve debeli lipi pri domačiji
Suhodolnik
v
Suhodolu,
jugozahodno od Slovenj Gradca
Opuščeni rudnik cinabarita v
Podljubelju
Lipi večjih dimenzij pri cerkvi sv. Ane
v dolini Koprivne, severozahodno od
črne na Koroškem
Vetrni pas lip izjemnih dimenzij pri
cerkvi sv. Magdalene v Javorju,
jugovzhodno od črne na Koroškem
Lipe večjih dimenzij pri cerkvi sv.
Jakoba
v
dolini
Koprivne,
severozahodno
od
črne
na
Koroškem
Debela cerkvena lipa v Šmiklavžu,
južno od Slovenj Gradca
Rastišče narcis na Španovem vrhu v
Karavankah
Rastišče narcis na Španovem vrhu v
Karavankah
Rastišče narcis na Španovem vrhu v
Karavankah
Rastišče narcis na Španovem vrhu v
Karavankah
Rastišče narcis na Španovem vrhu v
Karavankah
Velika lipa pri domačiji Španželj v
Selah, zahodno od Slovenj Gradca
Zanimiva skalnata igla sredi pobočja
nad Hrušico v Karavankah

Špičasta peč

Skalni osamelec na Peci

Suhodolnikovi lipi
Sv. Ana - nahajališče
mineralov

Sveta Ana - lipi
Sveta Magdalena lipe

Sveti Jakob - lipe
Šmiklavž - lipa 2
Španov vrh - rastišče
narcis 1
Španov vrh - rastišče
narcis 2
Španov vrh - rastišče
narcis 3
Španov vrh - rastišče
narcis 4
Španov vrh - rastišče
narcis 5
Španželova lipa
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Špranja
pod
Spodmol, kevdrc
Blažičevo skalo
Termofilna favna in flora na pobočju
Štalekarjev vrh Štalekarjevega vrha, jugozahodno
termofilna pobočja
od Mežice
Štenge - terciarni
vršaj z megabloki
Terciarni vršaj z megabloki apnenca
apnenca
na Štengah, jugozahodno od Mežice
Drevored starih hrušk pri domačiji
Šuler v Selah, zahodno od Slovenj
Šulerjeve hruške
Gradca
Povirno barje pri Podkraju pri
Šumec
Mežici, zahodno od Mežice
Lipe večjih dimenzij pri domačiji
Šumev v Koprivni, severozahodno
Šumevove lipe
od črne na Koroškem
Jama z breznom in etažami, poševna
Tinetova jama
jama
Slap na Belem potoku zahodno od
Tominčev slap
Podljubelja
Krajinsko zanimiva alpska dolina in
bivališče ogroženih živalskih vrst v
Topli, zahodno od Črne na
Topla - dolina
Koroškem
Topla - nahajališče
Nahajališče fosilov v Topli, zahodno
fosilov
od Črne na Koroškem
Nahajališče rudnih mineralov v
sedimentnem profilu v rudniku
Topla - nahajališče
Topla v dolini Tople, zahodno od
mineralov
Črne na Koroškem
Levi pritok Meže, zahodno od črne
Topla - potok
na Koroškem
Rastišče peščenega netreskovca
Topla - rastišče
(Jovibarba arenaria) na pečeh pri
peščenega
Burjakovi bajti v Topli, zahodno od
netreskovca
črne na Koroškem
Večji spodmol pri domačiji Burjak v
dolini Tople, zahodno od črne na
Topla - spodmol
Koroškem
Debela lipa pri domačiji Trap na
Trapova lipa
Šentvidu, jugozahodno od Mislinje
Slikovit slap na levem pritoku
Helenskega potoka, zahodno od
Trpotčev slap
Črne na Koroškem
Tržič - lipa ob gradu
Neuhaus
Lipa ob gradu Neuhaus
Levi pritok Save pod Karavankami
do Tržiča, s pritoki Mošenik,
Tržiška Bistrica s
Grebnov potok, Potočnikov graben
pritoki do Tržiča
in Tominčev potok
Turška
jama
v
Spodmol, kevdrc
Gojdašnici

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

jama

državni

C

A

C

3

ekos,
bot, zool

državni

B*

B

B

2

geomorf,
geol
lokalni

B*

A

A

2

onv, drev lokalni
zool,
ekos, bot državni

C

A

A

2

B*

C

B

3

drev

lokalni

B

A

A

2

jama

državni

C

A

C

3

geomorf,
hidr
državni

A

A

A

1

zool

državni

A

A

A

1

geol

državni

B

C

B

3

geol

državni

A

B

A*

1

hidr

državni

B

A

A*

2

bot

državni

A

C

C

3

geomorf

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

hidr,
geomorf

lokalni

B

A

B

2

drev

lokalni

B

A

A

2

hidr,
geomorf,
geol
državni

B

A

A

2

jama

C

A

C

3

državni
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Zajčja peč
Zakamnik - rastišče
narcis

KRATKA OZNAKA
Jama z breznom in etažami, poševna
jama
Spodmol, kevdrc
Lipa izjemnih dimenzij pri smučarski
koči pod Uršljo goro, jugozahodno
od Kotelj
Rastišče ogrožene visokogorske
flore in favne na Uršlji gori, južno od
Raven na Koroškem
Lipa večjih dimenzij pri kmetiji
Veček v Podkraju, jugozahodno od
Kotelj
Debel javor na Plešivčki kopi,
vzhodno od Uršlje gore
Debela smreka na Plešivški Kopi,
jugozahodno od Slovenj Gradca
Dve debeli bukvi pri domačiji
Verneršek na Plešivški Kopi,
jugozahodno od Slovenj Gradca
Rastišče redkega kuštravega jegliča
(Primula villosa) na Vesevkovih
pečeh, vzhodno od črne na
Koroškem
Masiv v osrednjem delu Karavank z
najstarejšimi (devonskimi) apnenci v
Sloveniji na mestu nastanka
Ostanek morenskega nasipa pri
Zgornjem Virniku na Zgornjem
Jezerskem
Smreka izjemnih dimenzij v Javorju,
jugovzhodno od črne na Koroškem
Debeli
hruški
v
Podgorju,
jugozahodno od Slovenj Gradca
Velika bukev pri razvalinah gradu
Vodriž, južno od Slovenj Gradca
Povirno barje vzhodno od kmetije
Blatnik v zaselku Vrhe, zahodno od
Slovenj Gradca
Gozdni rezervat ob Vršnem grabnu
nad Belco
Gozdni rezervat nad dolino Reke,
desnim pritokom Kokre
Visoko barje in ostanki ledeniške
morene na Zadnjem travniku pod
Olševo, zahodno od črne na
Koroškem
Izdanek na južnem pobočju Pece z
vidno narivno ploskvijo, imenovano
Pecin nariv
Rastišče narcis na Zakamniku v
Karavankah

lokalni

A

A

A

1

Zali potok - slap

Slap na Zalem potoku, desnem geomorf, lokalni

B

A

C

2

Turške jame
Uršin kvedrc

Uršlja gora - lipa
Uršlja gora - rastišče
ogrožene
visokogorske flore

Večkova lipa
Vernerškov javor
Vernerškova smreka

Vernerškovi bukvi
Vesevkove peči rastišče kuštravega
jegliča

Virnikov Grintavec

Virnikov kogel
Virtičeva smreka
Vodovnikovi hruški
Vodriž - bukev

Vrhe - povirno barje
Za Vršičem
Zadnja stena
Zadnji travnik visoko barje in
ostanki ledeniške
morene

ZVRST

POMEN

P

N

D

O

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

drev

lokalni

B

A

A

2

ekos,
zool, bot

državni

A*

B

B

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

državni

A

A

A

1

bot

državni

A

C

C

3

geol,
geomorf

državni

A*

A

A

1

geomorf,
geol
lokalni

B*

A

A

2

drev

državni

A

A

A

1

drev

državni

A

A

A

1

drev

državni

A

A

A

1

ekos,
bot, zool

državni

B*

C

B

3

ekos

lokalni

B*

B*

B

2

ekos

lokalni

B

C

B

3

bot,
geomorf,
hidr, geol državni

B

C

B

3

geomorf,
geol
državni

A*

A

A

1

bot
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IME

Zaponškova lipa
Zasuta etaža

Završe - lipa 1

Završe - lipa 2

Završe - lipa 3
Završe - lipa 4
Završnica
Zgornja jama nad
Ankom
Zgornje Jezersko lipe pri župniji

Zgornje Jezersko morene

KRATKA OZNAKA
pritoku Tržiške Bistrice

ZVRST
hidr

POMEN

P

N

D

O

drev
jama

lokalni
državni

B
C

A
A

A
C

2
3

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

drev
hidr,
geomorf

lokalni

B

A

A

2

lokalni

B

A

A

2

jama

državni

C

A

C

3

drev

lokalni

B

A

A

2

geomorf,
geol
lokalni

B*

A

A

2

geomorf,
hidr
lokalni

B

A

B

2

jama

državni

C

A

C

3

jama

državni

C

A

C

3

drev

lokalni

B

A

A

2

drev

lokalni

B

A

A

2

Mineralni vrelec pod Olševo
hidr, geol državni
Velika lipa pri domačiji Žnidar v
Podgorju, jugozahodno od Slovenj
Gradca
drev
lokalni

A

A

A

1

B

A

A

2

Debela lipa pri domačiji Zaponšek v
Završah, jugozahodno od Mislinje
Spodmol, kevdrc
Debela lipa pri domačiji Zgornji
Navršnik na Završah, jugozahodno
od Mislinje
Debela lipa pri domačiji Spodnji
Smonkar v Završah, jugozahodno od
Mislinje
Debela lipa pri domačiji Zgornji
Smonkar v Završah, jugozahodno od
Mislinje
Debela lipa pri cerkvi sv. Ruperta v
Završah, jugozahodno od Mislinje
Levi pritok Save pri Završnici
Jama z breznom in etažami, poševna
jama
Skupina petih lip pri župniji na
Zgornjem Jezerskem
Ostanki čelnih morenskih nasipov
nekdanjega jezerskega ledenika
severno od Sv. Andreja na Zgornjem
Jezerskem
Slap na desnem pritoku Suhadolnice
zahodno od kmetije Grobelnik v
Zgornjem Razboru, jugozahodno od
Slovenj Gradca

Zgornji Razbor - slap
Zijalka
pod
Spodmol, kevdrc
Jamarskim vrhom
Zvončica
Brezno
Gorski javor večjih dimenzij v bližini
kmetije
Žačen
v
Podpeci,
severozahodno
od
črne
na
Žačnov gorski javor
Koroškem
Vetrni pas lip večjih dimenzij pri
kmetiji
Žačen
v
Podpeci,
severozahodno
od
črne
na
Žačnove lipe
Koroškem
Železna voda

Žnidarjeva lipa
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11.

Partnerji
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