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Ohranjanje biodiverzitete            Hot spot to be protected 

Mmm, kakšna sočna trava. 

Pa rožce…. Dobro, da se nas 

tu ne pase preveč .  

Dobro, da je tu ograja, da ne 

bodo hodili po nas. Upamo tudi,  

da ne bodo gnojili  

preveč, to nam res ne ustreza.  

Upam, da bodo zaprli gozdno 

cesto, da bom imel vsaj takrat, 

ko se ženim, svoj mir.  

Želim si, da ne bodo zasneževali, 

gnojili, nas teptali in širili smučišč na 

naš dom. Tega me je zeloooo strah.  

Lepo, da je izvir urejen. Na tabli sem 

prebrala, da je  zaradi železa  zelo 

zdravilen. No, še  “železna lady”  

lahko postanem .  



Ohranjanje in razvoj planin                   Activity on the pastures 

        

 Lisec, dokler bom jaz tu, 

se planina ne bo zarasla.  

Preobtežba, pomanjkanje vode,, 

zaraščanje, neustrezne pasme 

in gnojenje z umetnimi gnojili so 

glavni problem za neugodno 

stanje na nekaterih planinah.  

A bo prišel in 

posekal te smreke? 

Preveč nas je, 

trave bo 

zmanjkalo…. 

Bi imeli skupaj en nov 

projekt na Korošici, da 

bomo počistili ščavje? 



KAKO OHRANJATI?                    HOW TO CONSERVE?  

 ozaveščanje o varstvu narave – 

publikacija za kmetovalce 

načrti upravljanja in izhodišča za varstvo 

narave 

ustrezna finančna podpora  

sodelovanje sektorjev, deležnikov, 

institucij 

 

  

   

 

Planina Korošica_izhodišča za varstvo narave.doc


Varstvo narave v Karavankah v varovanih območjih  

- Javorniški Rovt (NV) - ograje 

- Železna voda (NS) - ureditev izvira, pojasnjevalna tabla 

- Dovžanova soteska (NS) - ograje 

 



 

 

Varstvo narave in gospodarski razvoj - Reševanje nasprotij interesov  

Development and conservation - Solving of conflicts  

  

 
Športna in turistično rekreacijska območja so lahko v konfliktu z naravo  

 

Zelenica, Španov  vrh (smučišča) 

Završnica in Jelendol (rekreacija, šport, pohodništvo) 

        - Popis sov in koconogih  kur, identifikacija  motenj 

        - Postavitev pojasnjevalnega panoja o veliki uharici na 

          konfliktnem območju v Završnici 

        - Publikacija o življenju in varstvu velike uharice 

         

 

 
Nimam rad, da  me motijo, ampak 

za popis sem se pa semle postavil, 

da bi me bolje videli…. 

Jaz se  dobro počutim v Završnici. Ampak 

če pridejo hrupni obiskovalci in še več 

plezalcev, se bom pa kar odselila. Samo 

kam?  Morda veste vi? 



•Izbor varstveno pomembnih vrst: ruševec,divji petelin,mali skovik,koconogi 
čuk,kozača,velika uharica, gozdni jereb. 

 

•Na večino izbranih vrst koconogih kur in sov ima velik vpliv gospodarjenje z 
gozdom in kmetijskimi površinami (planinska paša). 

 

•Smernice za gozdarstvo, pašo in druge aktivnosti na izbranih območjih.  

  

 

Popis ptic (DOPPS) 

     Koconogi čuk Koconoge kure so  

občutljive na trke z žicami Ptice  Španovega vrha 



 
Varstvo lepega čeveljca na Zelenici  

Conservation of Cypripedium calceolus on skiing area Zelenica  

 
 Popis rastišč lepega čeveljca 

 Identifikacija ogrožanja-širitev smučišča, teptanje, zaraščanje. 

 Priprava usmeritev. 

 Koncept varstva /planiranje, upravljanje, posegi/.  

 

Rešitve:  

- Preprečevanje zaraščanja 

- Širitev smučišča na rastišča ni sprejemljiva 

- Umetno zasneževanje in gnojenje ni dopustno 

- Ozaveščanje obiskovalcev  
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      Narava za ljudi, ljudje za naravo…. 
          

              

 

 

 

 


