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1 UVOD 

 

Mokrišča so območja, kjer se srečujejo kopenski in vodni ekosistemi, in so zaradi svoje vrstne 

pestrosti, vzdrževanja vodnih režimov in primarne produkcije izredno pomembna. So naravni 

vodni zbiralniki, preprečujejo poplave, vplivajo na lokalno mikroklimo, čistijo vodo, imajo 

izobraževalno funkcijo in ponujajo bivalni prostor številnim organizmom. 

Slovenija se je s podpisom Ramsarske konvencije zavezala, da bo mokrišča uvrstila na 

Seznam mednarodnih mokrišč in vzdrževala njihovo ekološko ravnovesje, vključevala 

ohranitev mokrišč v nacionalne programe in podpirala razvojno politiko ohranjanja mokrišč. 

Kljub temu pa so mokrišča še vedno med najbolj ogroženimi ekosistemi na planetu. So 

namreč zelo občutljiva na spremembe vodnih režimov in spremembe nivoja vode. Poleg 

izvajanja hidromelioracij obstajajo še drugi mehanizmi osuševanja tal, kot so na primer 

zasipavanje, poglabljanje vodotokov, onesnaževanje zaradi izpusta odplak iz industrijskih 

obratov in kmetij in še marsikatera dejavnost človeka (Beltram, 1999). 

Del občine Borovnica spada v Krajinski park Barje, kjer živijo mnoge  živalske in rastlinske 

vrste, ki so iz različnih vzrokov uvrščene med ranljive, redke ali ogrožene vrste. Na južnem 

delu Borovniške doline ob potoku Prušnica, približno tri kilometre južno od južnega roba 

Krajinskega parka Barje, se nahaja manjše, precej zamočvirjeno območje, na katerem 

najdemo precej ogroženih higrofilnih rastlinskih vrst, ki jih ni več moč najti niti na bližnjem 

Ljubljanskem barju (Slika 1). Ta del ni zavarovan in je bil s strani botanikov dolgo časa 

spregledan, zato se o njem ni niti govorilo niti pisalo. Pri nabiranju rastlin za herbarij na 

fakulteti sem ugotovila, da tu zaradi posebnih relativno dobro ohranjenih mokrišč uspevajo 

nekatere vrste, ki jih težko najdemo drugod v Sloveniji, nekatere pa so  že močno ogrožene ali 

celo izumrle tudi v sosednjih deželah. 

Tema diplomskega dela je rastlinstvo na mokriščih v bližini Brezovice pri Borovnici, kjer se 

prebivalstvo pretežno ukvarja s kmetijstvom, in mokriščem zato grozi izginotje, saj so mnoga 

od njih že zasuli ali regulirali s hidromelioracijskimi jarki. 

Cilj diplomskega dela je bil popisati floro mokrišč, obravnavati nekatere zanimivejše najdbe z 

močvirnih travnikov v južnem delu doline Prušnice ter pokazati, da je to območje 

naravovarstveno pomembno.  
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 Opis območja raziskave 

 

Podnebje občine Borovnica se po Ogrinovi klasifikaciji uvršča v zmerno celinsko podnebje 

zahodne in južne Slovenije (Ogrin, 1996). Za to podnebje je značilno, da je povprečna 

aprilska temperatura nižja od oktobrske, padavinski režim je submediteranski, povprečna 

letna količina padavin pa znaša od 1300 do 2800 mm (Vuleta, 2005). 

 

Temperature dosegajo najvišje vrednosti v mesecu juliju, najnižje v januarju, povprečna 30-

letna amplituda povprečnih mesečnih temperatur pa je 20,8 °C  (Vuleta, 2005). Povprečna 

letna hitrost vetra med leti 1994 in 2000 deset metrov nad tlemi znaša 2 m/s (ARSO, b.d.). 

Povprečno trajanje sončnega obsevanja spomladi znaša med 480 in 520 ur, poleti med 740 in 

780 ur, jeseni od 360 do 380 ur in pozimi do 240 ur. Podatki veljajo za meritveno obdobje 

med leti 1971 in 2000 (ARSO, b.d.). 

 

Na ravninskem delu občine Borovnica prevladujejo pašniki in njive, pogosto omejene s 

hidromelioracijskimi jarki, kjer najdemo za mokrišča značilno vegetacijo. Gozdovi so mešani, 

na prisojnih legah uspevajo toploljubne rastline, med vlažnimi skalnimi razpokami grap in 

sotesk pa nekatere reliktne vrste, kot je na primer kranjski jeglič (Primula carniolica). 

Najjužnejši del občine Borovnica, okolica vasi Brezovica pri Borovnici, kjer sem popisovala 

mokrotna območja, leži na robu stika Ljubljanskega Barja z dinarskimi planotami (Slika 1). 

Glede na fitogeografsko delitev Slovenije, ki je uporabljena v Mali flori Slovenije (Martinčič 

in sod.,1999), pripada dinarskemu fitogeografskemu območju (DN). Po ravninskem delu 

doline teče potok Prušnica, ki zbira vodotoke s pobočij Krimsko – Menišijskega hribovja in 

ravninske izvire, iz katerih so večinoma speljani hidromelioracijski jarki.  

 

Na pobočjih v okolici naselja Niževec, kjer se nižinski svet vzpenja v višinskega, so se na 

karbonatnih kamninah razvile evtrične rjave prsti, bogate s karbonati preperele matične 

osnove (Vuleta, 2005). Ostala območja, ki so močvirna, pa ležijo na karbonatnih tleh, na 

katerih so nastale redzine, in se točkasto razprostirajo med naseljema Zabočevo in Brezovica 

pri Borovnici ter južno od naselja Brezovica pri Borovnici (Vuleta, 2005). 

 

Prvi del popisanih mokrišč predstavljajo manjša povirna barja tik za gozdnim robom, drugi 

del so večji mokrotni travniki, tretji pa ravninska povirna barja s pripadajočimi 

hidromelioracijskimi jarki, po katerih je voda speljana v večje potoke, ki pa se vsi stekajo v 

potok Prušnica (Slika 2). Od prvega do zadnjega popisnega obdobja so nekatera območja 

doživela različne človekove posege, kot sta poglobitev jarkov ali zasutje z odpadnim 

gradbenim materialom. Območje, kjer sem popisala večino rastlinskih vrst, se postopoma 

izsušuje.  

 

Ljudje, ki na tem delu prebivamo,  se večinoma ukvarjamo s kmetijstvom,  ker pa kmetijstvo 

za preživetje terja plodno zemljo, se je območje vztrajno in počasi izsuševalo s kopanjem 
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hidromelioracijskih jarkov. S tem se je sicer povečala kakovost kmetijskih površin, vendar pa 

spremembe vodnega režima s seboj prinesejo spremenjene razmere za živalske in rastlinske 

vrste, zato tovrstno poseganje v okolje lahko povzroči lokalno izumrtje marsikatere od njih. 

 

 

Slika 1: Lega popisanega območja v Sloveniji. Vir: GERK. 

 

 

 

Slika 2: Ortofoto posnetek južnega dela občine Borovnica, kjer je potekalo floristično popisovanje. Vir: GERK. 
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2.2 Naravovarstvo na širšem območju 

 

Območje raziskovanja na ravninskem delu skoraj meji na Krajinski park Barje, ki je kot 

pomembno bivališče mnogih živalskih in rastlinskih vrst zavarovano (Slika 3). 

Menišija, hribovje, ki se razprostrira nad Brezovico pri Borovnici, je del Notranjskega 

regijskega parka. Park je med drugim zavarovan zaradi ohranjenosti naravnih življenjskih 

prostorov, mnogih naravnih spomenikov in visoke pestrosti živih bitij. Cerkniško jezero, del 

Notranjskega regijskega parka, sodi med Ramsarska mokrišča v Sloveniji (Kratka 

predstavitev parka, b.d.). 

Na območju raziskovanja obstaja še en mehanizem varovanja narave: omrežje Natura 2000. 

To je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice 

Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.  

 

V omrežje Natura 2000 sta v neposredni bližini območja popisovanja vključeni dve območji: 

1. Krimsko hribovje – Menišija (koda SI3000256) z naslednjimi kvalifikacijskimi 

habitatnimi tipi: 

• Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion), 

• Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)), 

• Jame, ki niso odprte za javnost, 

• Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok, 

• Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-

muljastih tleh (Molinion caeruleae), 

• Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* 

pomembna rastišča kukavičevk), 

• Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh, 

• Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion 

fluitantis in Callitricho-Batrachion, 

• Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov in 

• Presihajoča jezera (Krimsko hribovje – Menišija, b.d.). 

 

2. Ljubljansko barje (koda SI3000271) s kvalifikacijskimi habitatnimi tipi: 

• Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion), 
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• Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)), 

• Bazična nizka barja, 

• Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 

• Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem, 

• Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-

muljastih tleh (Molinion caeruleae), 

• Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion 

fluitantis in Callitricho-Batrachion (Ljubljansko barje, b.d.). 

Za omrežje Natura 2000 sta temeljni dve direktivi – Direktiva o ptičih in Direktiva o 

habitatih. V slednji je med drugim določeno, naj vsaka država članica zagotovi ugodno stanje 

ohranjenosti habitatov tako, da določi območja, v katerih bo lahko ohranjala živalske in 

rastlinske vrste iz prilog, v katerih so le-te naštete (Čušin s sod., 2004). Popisi za diplomsko 

delo so bili izvedeni na SCI območju (Slika 2), to pomeni, da so na na podlagi Direktive o 

habitatih na njem  opredeljena posebna ohranitvena območja. 

Mokrišča so v Sloveniji varovana z različnimi pravnimi podlagami: Zakonom o ohranjanju 

narave, Ramsarsko konvencijo in Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. 

Sicer pa je v bližini Brezovice pri Borovnici kar nekaj točk naravnih vrednot: v bližnjem 

naselju Dražica je nahajališče fosilov, tri jame (Ihovnica, Jama pri podrtih jaslicah, Golobinka 

pri Borovnici), vodotok Šumnik, potok Prušnica ter Kapitov grič kot nahajališče boksita in 

fosilov (Atlas okolja, b.d.).  

Slika 3:  Omrežje Natura 2000 v okolici Brezovice pri Borovnici, kjer sem opravila popise rastlinskih vrst za 

diplomsko delo. Z rdeče rjavo je obarvano Sci območje, z zeleno pa Spa območje. Vir: Atlas okolja. 
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2.3 Botanične raziskave na območju 

 

Podatkov o natančnejšem botaničnem raziskovanju tega območja ni. V sosednji dolini leži 

soteska Pekel, botanično že dolgo zanimiva, kjer so floro raziskovali že Alfonz Pavlin in 

drugi (Pavlin, 1902). V Peklu naletimo na alpske vrste, kot so dlakavi sleč (Rhododendron 

hirsutum), rumeno milje (Paederota lutea) in dvocvetna vijolica (Viola biflora),  soteska pa je 

tudi znano nahajališče našega endemita kranjskega jegliča (Primula carniolica) in 

Blagajevega volčina (Daphne blagajana). Med posebnosti Pekla sodi tudi kranjski volčič 

(Scopolia carniolica), ki ime nosi po naravoslovcu I. A. Scopoliju (Habjan in Skoberne, 

2001).  

Dobro raziskan je Krajinski park Barje, katerega meje so od območja popisov oddaljene 

približno 3 kilometre. Karel Dežman je že leta 1852 objavil izčrpen seznam vrst, ki so tedaj 

uspevale na Ljubljanskem barju. Večina omenjenih rastlin še vedno uspeva, nekatere pa so 

izumrle (Čušin s sod., 2004). Med letoma 1974 in 1977 so na Barju potekale raziskave vodne, 

močvirne in traviščne vegetacije (Pirnat, 1998), nekatere botanične posebnosti in seznam 

vodnih vrst rastlin najdemo v reviji Proteus iz leta 1961 (Zor, 1961)  

Sicer pa floro Ljubljanskega barja raziskujejo študenti v svojih diplomskih, magistrskih in 

doktorskih  del in v sklopu strokovnih organizacij. 

Območje, ki ga obravnava ta diplomska naloga, zaradi posebnih botaničnih najdb s Tinko 

Bačič obravnavava v reviji Proteus (Petelin in Bačič, 2009). Najdbe, ki jih tu navajava, so 

rezultat terenskega dela v okviru te diplomske naloge. 

3 MATERIALI IN METODE 

3.1 Zbiranje podatkov 

3.1.1 Izbira popisnih ploskev 

 

V letih med 2008 in 2012 smo na terenu izbrali 6 popisnih ploskev (Slika 6). Izbrali smo jih 

tako, da so bili zajeti različni mokrotni habitatni tipi in s tem naj bi zajeli tudi čim več 

različnih vlagoljubnih vrst. Upoštevali smo naravne značilnosti – predvsem na prisotnost ali 

odsotnost stalne vode, izpostavljenost soncu in vegetacijo. Na vsaki ploskvi smo naredili 

natančen popis praprotnic in semenk. Vsako ploskev smo v rastni sezoni obiskali večkrat, 

tako da so v popise zajete tako pomladne kot poletne in jesenske vrste. 

Poleg prisotnosti vrste sem na vsaki ploskvi ocenila tudi pokrovnost posamezne vrste na 

popisni ploskvi. Ocenila sem jo z lestvico od 1 do 5, kar pomeni, da je pokrovnost tal z 

indeksom 1  do 20 %, pri indeksu 2 je pokrovnost 20 do 40 %, pri indeksu 3 je 40 do 60 %, 

pri indeksu 4 je 60 do 80 % in pri indeksu 5 od 80 do 100 %. 
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Popisovanje flore, predvsem naravovarstveno zanimivih vrst, je potekalo tudi drugje na tem 

območju, predvsem na suhih traviščih na obrobju doline izven opisanih popisnih ploskev.  

Rastje oziroma habitatni tipi tega območja so že na kratkih razdaljah lahko zelo raznoliki, 

tako da se na razliki petdesetih metrov nadmorske višine lahko znajdemo v bukovo – jelovih 

gozdovih, suhih, skoraj kraških travnikih ter nižinskih povirnih barjih. Kljub temu, da se v 

diplomskem delu ukvarjam predvsem z vrstami, ki so značilne za mokrišča, sem kot zanimive 

najdbe vanj vključila tudi rastline, ki sicer uspevajo na suhih tleh, pa je zanje pojavljanje v 

okolici Borovnice še neznano ali zanimivo, saj so navedene v Rdečem seznamu praprotnic in 

semenk (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002).  

                            

3.1.2 Terensko delo 

Na terenu smo nabirali rastline, ki smo jih nato določili in  herbarizirali. Veliko večino vrst, za 

katere smo že med popisovanjem na terenu vedeli, da so na Rdečem seznamu praprotnic in 

semenk (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) ali da so zavarovane (Uredba o zavarovanih ..., 2004) 

smo fotografirali, nabirali pa ne.  

Skupno smo v različnih delih sezone (spomladi, poleti in jeseni) na teren odšli osemdesetkrat.  

 

3.1.3 Laboratorijsko delo 

Rastline, ki jih na terenu nisem uspela prepoznati oziroma določiti, sem določila doma. Pri 

določanju vrst sem uporabljala določevalne ključe Mala flora Slovenije (Martinčič s sod., 

(1999)), Flora Helvetica (Lauber in Wagner, 1998) in  Ključ za določanje divjerastočih 

kukavičevk v Sloveniji (Jogan, 2000), pomagala pa sem si tudi s spletnimi viri, kot na primer 

http://www.zaplana.net/. 

Pri določanju sem uporabljala  stereolupo z 20- ali 40-kratno povečavo in laboratorijski pribor 

(igla, pinceta, britvica). Material je shranjen v herbarijski zbirki LJU, na Oddelku za biologijo 

Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Podatke o vseh rastlinah sem vključila v podatkovno zbirko v programu Access Microsoft. 

Podatki vključujejo slovenska in latinska imena rastlin, datume popisov, lokalitete popisov, 

nadmorsko višino lokalitete,  pokrovnost tal z določeno vrsto ter kvadrant MTB 

(srednjeevropsko kartiranje flore), kjer je bila določena vrsta najdena. Seznami, ki jih v 

nadaljevanju vključujem v diplomsko delo, so sinteza obdelave podatkov baze s programom 

Access Microsoft. 

3.1.4 Kratka oznaka lokalitet in popisnih ploskev 

Seznam vseh vrst, ki sem jih nabrala, vsebuje imena rastlin, nabranih na lokalitetah, 

označenih s številkami od 3 do 24. Lokaliteti 1 in 2 manjkata, saj sem ju zaradi napake pri 

vpisovanju v bazo Access izbrisala in ju nadomestila z drugimi številkami. Na 6 močvirnih 

lokalitetah, označenih od 9 do 14, sem sistematično popisala vse vrste, zato jih označujem 
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tudi z imenom »popisna ploskev« in jih podrobneje obravnavam. Na ostalih lokalitetah pa 

sem popisovala le naravovarstveno pomembnejše vrste. 

 

V nadaljevanju se podrobneje ukvarjam z lokalitetami od 9 do 14 (Slika 4). Slednjim v 

oklepaj dodajam še lastno delovno oznako, kajti geografskih imen tako majhnih območij 

skoraj ni. 

 

 
Slika 4:  Popisne ploskve mokrotnih območij, kjer je potekalo popisovanje, so omejene z oranžno črto in 

oštevilčene s številkami od 9 do 14. Vir: GERK. 

Legenda:  

 Lokaliteta 9 (popisna ploskev 9 – Blatnica) 

 Lokaliteta 10 (popisna ploskev 10 - prvo močvirje v gozdu) 

 Lokaliteta 11 (popisna ploskev 11 - drugo močvirje v gozdu) 

 Lokaliteta 12 (popisna ploskev 12 - pod Goričico 1) 

 Lokaliteta 13 (popisna ploskev 13 - pod Goričico 2) 

 Lokaliteta 14 (popisna ploskev 14 – Rove) 



Petelin S. Naravovarstveni pomen mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici. Dipl. delo. Ljubljana. 

Univ. v Lj, Biotehniška fakulteta, 2014 

 

9 
 

• Lokaliteta 9 (Slika 4 - Popisna ploskev 9 - Blatnica): obsežnejši vlažni travnik površine 

2,59 ha, ki se nahaja jugozahodno od vasi Niževec. Deli travnika so različno zamočvirjeni, v 

popis pa sem vključila tudi floro hidromelioracijskih jarkov, ki travnik omejujejo. Vzhodni 

del je najmočneje poraščen s trstičjem, ki je po ostalih delih točkasto razporejen. Večina 

Severozahodni del Blatnice omejuje potok  Izber, skrajno območje tega dela poraščajo lesnate 

rastline, takoj ob njih pa najdemo depresije s stalno vodo. Stalna voda se pojavlja v 

hidromelioracijskih potokih, depresijah ter večjih lužah, ki so večinoma antropogenega izvora 

(sledi kmetijskih strojev). 

 
Slika 5: Ortofoto posnetek popisne ploskve 9 (Blatnica). Gre za največjo od popisnih ploskev, ki sem jih 

vključila v diplomsko delo. Koordinate: X: 453173, Y: 84440. Vir: GERK. 

 

• Lokaliteta 10 (popisna ploskev 10 - prvo močvirje v gozdu): povirno močvirje tik za 

gozdnim robom na zahodnem pobočju Krimčka. Površina znaša okoli 1100 kvadratnih metrov 

(Slika 5). 

Gre za povirno močvirje, omejeno z gozdom. Napaja se iz izvirov na severnem pobočju, ki pa 

so v ravninskem delu speljani v slab primer hidromelioracijskega jarka. Voda na tem območju 

stalno zastaja, skozi barje pa sta speljani dve makadamski cesti. Ob cesti, ki vodi 

severovzhodno naprej v gozd, je še en manjši izvir, iz katerega voda odteka po prej 

omenjenem makadamu.  
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Slika 6: Ortofoto posnetek popisne ploskve 10 (prvo močvirje v gozdu).. Koordinate: X: 453294, Y: 83234. Vir: 

GERK. 

  

• Lokaliteta 11 (popisna ploskev 11 - drugo močvirje v gozdu): povirno močvirje tik za 

gozdnim robom na zahodnem pobočju Krimčka (Slika 6). Površina: 1703 kvadratnih metrov. 

Ta popisna ploskev je precej večja od popisne ploskve 10, gre pa za podobno območje: tudi to 

je povirno barje na pobočju hriba, skozenj pa teče makadamska cesta, ki je zelo težko 

prehodna.  

 

 
Slika 7: Ortofoto posnetek popisne ploskve 11 (drugo močvirje v gozdu). Koordinate: X: 453303, Y: 83133. Vir: 

GERK. 
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• Lokaliteta 12 (popisna ploskev 12 - Pod Goričico 1): zajema območje pod JV pobočjem 

hriba Goričica (Slika 7), popisali smo floro hidromelioracijskih jarkov, obrežno vegetacijo ter 

mokroten travnik od pobočja do makadamske ceste v smeri juga. Površina popisne ploskve 

znaša 5600 m². 

 

 
Slika 8: Ortofoto ponetek popisne ploskve 12 (Pod Goričico 1). Koordinate: X: 452786, Y: 83882. Vir: GERK. 

• Lokaliteta 13 (popisna ploskev 13 - Pod Goričico 2): zajema območje pod JV pobočjem 

hriba Goričica (Slika 8), popisi so narejeni od makadamske ceste naprej prosti jugu, zajemajo 

hidromelioracijske jarke in obrežno vegetacijo ter dve manjši povirni barji pod vzhodnim 

pobočjem hriba Železnik. Površina znaša 2600 m². 

 

 
Slika 9: Ortofoto ponetek popisne ploskve 13 (Pod Goričico 2). Koordinate: X: 452848, Y: 83732. Vir: GERK. 
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• Lokaliteta 14 (popisna ploskev 14 - Rove): zajema izvir z zastajajočo vodo in pripadajočo 

zamočvirjeno okolico izvira na jasi Male Rove (Slika 9). Površina znaša 560 m². 

Mokrišče je antropogenega izvora,  nastalo je po izkopu peska. Vodna bilanca je dobra,  leti 

se je v izkopu razvila bogata higrofilna flora, med njimi največ zanimanja zasluži navadno 

bičevje, za katerega so bila doslej znana nahajališča le v jugozahodnem delu Slovenije.  

 

 
Slika 10: Ortofoto posnetek popisne ploskve 14 (Rove). Koordinate: X:  453314, Y: 82600. Vir: GERK. 

 

DODATNE LOKALITETE NA OBMOČJU: 

• Lokaliteta 3 : gre za južno, suho, golo pobočje Planine približno 250 do 300 metrov 

zahodno od zaselka Niževec. Območje je izpostavljeno soncu, golo, toplo, na njem se pase 

živina ali pa se kosi. 

 

• Lokaliteta 4: potok, kjer sem nabirala rastline, se nahaja na ravnini ob severozahodnem 

pobočju popisne ploskve 3. 

 

• Lokaliteta 5: mešan gozd 500 metrov zahodno od vasi Niževec.  

 

• Lokaliteta  6: prisojna, suha, soncu izpostavljena jasa na južnem pobočju Planine, omejena 

z gozdom, v katerem rastejo bor, hrast in smreka. Košena je enkrat letno, ostanke košnje 

lastnik pusti na jasi. 

 

• Lokaliteta 7:  strm zahodni breg Pliviš. 

  

• Lokaliteta 8: Menišija, Pod Strmecem. 
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• Lokaliteta 15: gre za povirno barje na Menišiji pod Širokim lazom ob cesti, ki vodi proti 

Kožljeku. 

 

• Lokaliteta 16: jase, skrajno južno od Brezovice pri Borovnici. Košene, popašene,  ponekod 

zamočvirjene. 

  

• Lokaliteta 17: gre za povirno barje na Menišiji, kjer uspeva bradavičasta sita. Območje se 

nahaja v gozdu pod Osredkom. 

 

• Lokaliteta 18: gre za travnik pri vasi Beč, kjer je uspevala vrsta  Isolepis setacea, ki je 

zaradi hidroregulacije potoka s tega travnika popolnoma izginil. 

 

• Lokaliteta 19 (Kranjski jeglič pod Strmecem): vlažno skalovje ob cesti od Kapitovega griča 

do Stmeca. 

 

• Lokaliteta 2: makadamska pot od Brezovice pri Borovnici proti jugu. 

 

• Lokaliteta 21: na Kapitovem griču nad zaselkom. 

 

• Lokaliteta 22: gre za povirno barje na Menišiji pod Širokim lazom ob cesti, ki vodi proti 

Kožljeku, tik ob gozdnem robu. 

 

• Lokaliteta 23: vlažen travnik jugozahodno od vasi Brezovica pri Borovnici. 

 

• Lokaliteta 24: nahajališče na Rovah, vendar na suhem delu travnika. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

Skupno je bilo popisanih 137 različnih vrst na 22 nahajališčih, od tega je 6 nahajališč 

mokrotnih in naravovarstveno pomembnih. Na sliki 6 je fotografiran travnik pod Goričico. 

 

 

Slika 11: Pogled z zamočvirjenega travnika v Brezovici pri Borovnici. V ospredju lahko vidimo navadno reziko 

ter širokolistni munec. Foto: Sonja Petelin. 

 

4.1 Flora 

4.1.1 Seznam vrst 

Seznam vsebuje latinsko in slovensko ime rastline, številko lokalitete, na katerih sem določen 

takson našla ter datum(e) najdb(e). 

 

Alisma plantago-aquatica L. (trpotčasti porečnik) 

9 (7 .6. 2009), 12 (11 .6. 2010), 13 (11. 6. 2010) 

 

Allium carinatum ssp. carinatum 

12 (11 .6. 2010), 13 (11. 6. 2010) 

 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (črna jelša) 

12 (11. 6. 2010) 

 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (piramidasti pilovec) 

6 (17. 6. 2009), 11 (20. 5. 2010) 

 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. (navadna majnica) 
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18 (2. 6. 2009) 

 

Anthyllis vulneraria L. [s. l.] (pravi ranjak) 

3 (25. 4. 2009) 

 

Aquilegia vulgaris L. [s.str.] (navadna orlica) 

11 (20. 5. 2010) 

 

Berberis vulgaris L. (navadni češmin) 

10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Betonica officinalis L. (navadni čistec) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 

6. 2010) 

 

Blysmus compressus (L.) Link (navadna vrelka) 

8 (2. 6. 2009), 10 (17. 7. 2010), 12 (11. 6. 2010) 

 

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. (navadna glota) 

10 (17. 7. 2010) 

 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. in (skalna glota) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Briza media L. (navadna migalica) 

9 (21. 6. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (27. 6. 2008), 14 (28. 6. 2010), 

 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth (navadna šašulica) 

14 (28. 6. 2010) 

 

Calluna vulgaris (L.) Hull (jesenska vresa) 

14 (28. 6. 2010) 

 

Carex alba Scop. (beli šaš) 

12 (11. 6. 2010), 13 (4. 4. 2009) 

 

Carex davalliana Sm.( srhki šaš) 

9  (21. 6. 2010), 10  (17. 7. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010), 18 (2. 

6. 2009), 23 (20. 3. 2009) 

 

Carex distans L. (razmaknjenoklasi šaš) 

9 (21. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Carex elata All. (togi šaš) 
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4 (5. 4. 2009), 9 (5. 4. 2009) 

 

Carex flacca Schreb. (sinjezeleni šaš) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6.2 010), 14 (28. 

6. 2010) 

 

Carex flava L. (rumeni šaš) 

9 (15.5.2010), 10 (17.6.2010), 11 (23.7.2009), 14 (28.6.2010) 

 

Carex hostiana DC. (Hostov šaš) 

9 (15. 5. 2010), 10 (17. 6. 2010), 11 (17. 6. 2010) 

 

Carex pallescens L. (bledi šaš) 

14 (28. 6. 2010) 

 

Carex panicea L. (proseni šaš) 

12 (11. 6. 2010) 

 

Carex paniculata L. (latasti šaš) 

8 (2. 6. 2009) 

 

Carex rostrata Stokes (kljunasti šaš) 

12 (11. 6. 2010), 13 (28. 7. 2009) 

 

Carex viridula Michx. (poznocvetni šaš) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 13 (27. 7. 2009) 

 

Carpinus betulus L. (navadni gaber) 

11 (20. 5. 2010) 

 

Centaurea jacea L. (navadni glavinec) 

9 (21. 6. 2010) 

 

Centaurium erythraea Rafn  (navadna tavžentroža) 

14 (22. 7. 2009) 

 

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce  (zala tavžentroža) 

9 (21. 6. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  (dolgolistna naglavka) 

14 (28. 6. 2010), 21 (27. 5. 2008) 

 

Cephalanthera rubra (L.) Rich.  (rdeča naglavka) 
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6 (17. 6. 2009) 

 

Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link  (rdeča relika) 

3 (25. 4. 2009) 

 

Cladium mariscus (L.) Pohl  (navadna rezika 

9 (21. 6. 2010), 12 (11. 6. 2010) 

 

Consolida regalis Gray (poljska ostrožica) 

20 (21. 9. 2008) 

 

Cyperus flavescens L. (rumenkasta ostrica) 

9 (16. 9. 2008), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 

6. 2010) 

 

Cyperus fuscus L. (črnordeča ostrica) 

9 (6. 9. 2009), 11 (20. 5. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (Fuchsova prstasta kukavica) 

11 (20. 5. 2010) 

 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex  (Traunsteinerjeva prstasta kukavica) 

11 (20. 5. 2010) 

 

Dianthus monspessulanus L. (montpellierski klinček) 

6 (25. 6. 2009) 

 

Drosera anglica Huds. (dolgolistna rosika) 

9 (25. 7. 2008), 10 (17 .7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 13 (11. 6. 2010) 

 

Eleocharis mamillata Lindb. fil. [s.str.] (bradavičasta sita) 

12 (29. 10. 2008) , 17 (2. 6. 2009) 

 

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.  (malocvetna sita) 

8 (2. 6. 2009), 9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 

2010) 

 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. (travnozelena sita) 

9 (15. 5. 2010), 10 (17. 7. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (26. 4. 2009), 14 (28. 6. 2010) 

 

Epilobium parviflorum Schreb. (drobnocvetni vrbovec) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17 .7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (9. 7. 2009), 13 (28. 7. 2009), 14 (28. 6. 

2010) 
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Epipactis atrorubens (Bernh.) Besser (temnordeča močvirnica) (Slika 11). 

6 (17. 6. 2009) 

 

 
Slika 12:  Epipactis atrorubens na lokaliteti  6. Foto: Sonja Petelin. 

 

 

Epipactis palustris (L.) Crantz  (navadna močvirnica) 

9 (21. 6. 2010), 11 (20. 5. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Equisetum palustre L. (močvirska preslica) 

8 (2. 6. 2009) 

 

Eriophorum latifolium Hoppe (širokolistni munec) 

10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Euphorbia villosa Waldst. in Kit. ex Willd. (dlakavi mleček) 

8 (2. 6. 2009) 

 

Euphrasia kerneri Wettst. (kernerjeva smetlika) 

9 (30. 8. 2008) 

 

Euphrasia rostkoviana Hayne [s.l.] (navadna smetlika) 

12 (11. 6. 2010) 

 

Euphrasia rostkoviana ssp. montana  (navadna smetlika (poletna oblika)) 

13 (28. 7. 2009) 

 

Euphrasia stricta Wolff ex Lehm. (toga smetlika) 

9 (21. 6. 2010) 

 

Festuca arundinacea Schreb. [s. l.] (trstikasta bilnica) 

12 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 



Petelin S. Naravovarstveni pomen mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici. Dipl. delo. Ljubljana. 

Univ. v Lj, Biotehniška fakulteta, 2014 

 

19 
 

 

Festuca pratensis Huds. (travniška bilnica) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 6. 2010) 

 

Fritillaria meleagris L. (močvirska logarica) 

13 (12. 4. 2009) 

 

Galium boreale L. (severna lakota) 

9 (21. 6. 2010), 14 (2. 6. 2009) 

 

Galium mollugo L. [s.str.] (navadna lakota) 

12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (26. 6. 2008) 

 

Galium verum L. [s.str.] (prava lakota) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (25. 6. 2009), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 

6. 2010) 

 

Galium wirtgenii F. W. (Schultz wirtgenova lakota) 

9 (21. 6. 2010) 

 

Genista tinctoria L.[s. s.] (barvilna košeničnica) 

10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (9. 7. 2009), 14 (28. 6. 2010) 

 

Globularia punctata Lapeyr. (navadna mračica) 

6 (12. 4. 2009), 9 (15. 5. 2010) 

 

Gratiola officinalis L. (navadna božja milost) 

9 (21. 6. 2010), 11 (16. 9. 2009), 12 (2. 6. 2009), 13 (11. 6. 2010) 

 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (navadni kukovičnik) 

9 (30. 5. 2009), 11 (20. 5. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. (dehteči kukovičnik) 

9 (21. 6. 2010) 

 

Holoschoenus vulgaris Link [s. l.]  (navadno bičevje) 

14 (28. 6. 2010) 

 

Hypericum perforatum L. [s. l.] (šentjanževka) 

9 (7. 7. 2009) 

 

Hypericum tetrapterum Fr.  (krilata krčnica) 
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11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010) 

 

Isolepis setacea (L.) R. Br. (ščetinasto bičje) 

10 (17. 7. 2010), 11 (16. 9. 2009) 

 

Juglans regia L. (navadni oreh) 

10 (17. 7. 2010) 

 

Juncus articulatus L. (bleščečeplodno ločje) 

9 (21. 6. 2010), 13 (28. 7. 2009), 14 (28. 6. 2010) 

 

Juncus bufonius L. (žabje ločje) 

10 (17. 7. 2010), 11 (16. 9. 2008) 

 

Juncus bulbosus L. (rušnato ločje) 

12 (11. 6. 2010) 

 

Juncus inflexus L. (sivozeleno ločje) 

14 (28. 6. 2010) 

 

Juniperus communis L. [s.str.] (navadni brin) 

10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv. (navadna smiljica) 

9 (21. 6. 2010), 11 (17. 6. 2010) 

 

Lathyrus pratensis L. (travniški grahor) 

12 (9. 7. 2009) 

 

Leontodon hispidus L. [s. l.] (navadni jajčar) 

9 (21. 6. 2010) 

 

Leontodon hispidus ssp. hispidus 

9 (6. 7. 2009) 

 

Lilium martagon L. (turška lilija) 

17 (5. 7. 2009) 

 

Limodorum abortivum (L.) Sw. (navadna splavka) (Slika 12) 

6 (7. 6. 2009) 
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Slika 13: Limodorum abortivum, fotografirana poleti 2009. Uspevala je le na lokaliteti 6. Foto: Sonja Petelin. 

 

Linum tenuifolium L. (drobnolistni lan) 

6 (25. 6. 2009) 

 

Lotus corniculatus L. (navadna nokota) 

6 (25. 6. 2009), 9 (7. 7. 2009), 10 (17. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Lotus tenuis Waldst. in Kit. ex Willd. (ozkolistna nokota) 

9 (21. 6. 2010) 

 

Lysimachia nummularia L. (okroglolistna pijavčnica) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (2. 6. 2009) 

 

Lysimachia vulgaris L. (navadna pijavčnica) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 12 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Lythrum salicaria L. (navadna krvenka) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (9. 7. 2009), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 

2010) 

 

Mentha aquatica L. (vodna meta) 

9 (6. 9. 2009), 10 (17. 7. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Mentha longifolia (L.) Huds. [s. l.] (dolgolistna meta) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6 .2010) 

 

Molinia caerulea (L.) Moench [s. l.] (modra stožka) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (20. 

7. 2009) 
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Myosotis scorpioides L. (močvirska spominčica) 

12 (11. 6. 2010) 

 

Nasturtium officinale R. Br. (navadna vodna kreša) 

9 (21. 6. 2010) 

 

Ononis spinosa L. (navadni gladež) 

10 (24. 7. 2009) 

 

Ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter [s. (čmrljeliko mačje uho) 

14 (28. 6. 2010) 

 

Ophrys sphegodes [s.l.] Mill. s.l. (osjeliko mačje uho) (Slika 13) 

3 (15. 4. 2009) 

 
Slika 14: Ophrys sphegodes na lokaliteti 3 maja 2009. Foto: Sonja Petelin. 

 

Orchis morio L. (navadna kukavica) 

3 (12. 4. 2009) 

Orchis pallens L. (bleda kukavica) 

16 (17. 4. 2009) 

 

Orchis ustulata L. (pikastocvetna kukavica) (Slika 14) 

16 (17. 4. 2009) 

 
Slika 15: Orchis ustulata na lokaliteti 16. Foto: Sonja Petelin. 
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Ornithogalum pyrenaicum L.(pirenejsko ptičje mleko) 

4 (8. 7. 2009) 

 

Paederota lutea Scop. (rumeno milje) 

19 (25. 4. 2009) 

 

Parnassia palustris L. (močvirna samoperka) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (15. 8. 2008), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 

6. 2010) 

 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link (navadna haljica) 

6 (25. 6. 2009) 

 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex (navadni trst) 

9 (21. 6. 2010) 

 

Picea abies (L.) H.Karst. (navadna smreka) 

10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Pinguicula alpina L. (alpska mastnica) 

10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Pinus sylvestris L. (rdeči bor) 

11 (20. 5. 2010) 

Plantago lanceolata L. (ozkolistni trpotec) 

9 (15. 5. 2010) 

 

Platanthera bifolia (L.) Rich. (dvolistni vimenjak) 

11 (28. 5. 2009) 

 

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (zelenkasti vimenjak) 

4 (8. 6. 2009) 

 

Polygala amarella Crantz  (močvirska grebenuša) 

9 (15. 5. 2010), 10 (17. 7. 2010) 

 

Polygala chamaebuxus L. (žanjevec) 

6 (12. 4. 2009) 

 

Polygala comosa Schkuhr  (čopasta grebenuša) 

3 (25. 4. 2009), 9 (15. 5. 2010) 
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Populus tremula L. (trepetlika) 

11 (20. 5. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Potentilla erecta (L.) Raeusch.  (srčna moč) 

14 (28. 6. 2010) 

 

Prunella grandiflora (L.) Scholler  (velecvetna črnoglavka) 

11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 2010) 

 

Prunella vulgaris L.  (navadna črnoglavka) 

9 (21. 6. 2010) 

 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. (srčastolistna bolhača) 

9 (21.6.2010), 11 (16.9.2009) 

 

Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. (gorski kosmatinec) (Slika 15) 

6 (12. 4. 2009) 

 
Slika 16: Pulsatilla montana na edinem potrjenem nahajališču v okolici Borovnice. Populacija vrste iz leta v leto 

upada.  Foto: Sonja Petelin. 

 

Rhododendron hirsutum L. (dlakavi sleč) (Slika 16) 

7 (17. 6. 2009) 

 
Slika 17: Rhododendron hirsutum, fotografiran poleti 2009 na bregu Pliviš. Vrsta rase na težko dostopnem 

terenu nad Brezovico pri Borovnici. Foto: Sonja Petelin. 
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Schoenus nigricans L. (črnikasti sitovec) 

9 (ni podatka) 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (11. 6. 2010), 13 (11. 6. 2010), 14 (28. 6. 

2010), 22 (2. 6. 2009) 

 

Serratula tinctoria ssp. tinctoria 

9 (6. 9. 2009) 

 

Sorbus sp.  (mokovec) 

11 (20. 5. 2010) 

 

Succisa pratensis Moench  (travniška izjevka) 

9 (21. 6. 2010), 10 (17. 7. 2010), 11 (20. 5. 2010), 12 (25. 8. 2009), 13 (11. 6. 2010), 14 (16. 

9. 2008) 

 

Taraxacum palustre auct. p. p. (močvirski regrat) 

9 (21.6.2010) 

 

Teucrium chamaedrys L. (navadni vrednik) 

6 (11.6.2009), 11 (23.7.2009) 

 

Thlaspi perfoliatum L. (prerasli mošnjak) 

6 (11.4.2009) 

 

Thymus  pulegioides L. (Polajeva materina dušica) 

13 (28.7.2009), 14 (22.7.2009) 

 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. (navadna žiljka) 

9 (21.6.2010), 10 (17.7.2010), 11 (20.5.2010), 12 (11.6.2010), 13 (11.6.2010), 14 (28.6.2010) 

 

Trifolium patens Schreb. (razmaknjena detelja) 

24 (2.6.2009) 

 

Trifolium rubens L. (škrlatnordeča detelja) 

6 (25.6.2009) 

 

Triglochin palustre L. (močvirska triroglja) 

11 (20.5.2010) 

 

Utricularia minor L. (mala mešinka) 

22 (2.6.2009) 

 

Valeriana dioica L. (dvodomna špajka) 
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9 (15.5.2010), 12 (11.6.2010), 13 (11.6.2010), 

 

 

4.2 Popisi flore po popisnih ploskvah 

 

Iz obstoječega seznama vseh popisanih vrst sem naredila seznam 115 taksonov, najdenih na 

mokrotnih območjih oziroma na popisnih ploskvah od 9 do 14. Vsaki popisni ploskvi 

dodajam kvadrant, nadmorsko višino ter natančnejšo lokacijo. 

 

Pokrovnost opisuje pokrovnost tal z določeno vrsto. Označila sem jo z indeksi od 1 do 5, kar 

pomeni, da je pokrovnost tal z indeksom 1 do 20 %, pri indeksu 2 je pokrovnost 20 do 40 %, 

pri indeksu 3 je 40 do 60 %, pri indeksu 4 je 60 do 80 % in pri indeksu 5 od 80 do 100 %. Pri 

rastlinah z indeksom 0 pokrovnosti nisem uspela ugotoviti. 

 

4.2.1 Popisna ploskev 9 

 

Slovenija: obrobje Ljubljanskega Barja, Borovnica, Brezovica pri Borovnici, Blatnica 

Nadmorska višina: 290 m n. m. 

Kvadrant: 0152/3 

Celotna Blatnica je v lasti različnih lastnikov, zato je zanjo značilna različna raba površin. 

Blatnica ni gnojena, izjema je le že prej omenjeni travnik na vzhodu, ki je bil enkrat letno 

gnojen leta 2011 in 2012. Danes območju grozi izsušitev, saj je Blatnica velika in zato 

primerna za kmetijsko rabo, če le ne bi bila tako vodnata. 

 

Tabela 1: Rastlinske vrste s popisne ploskve 9. 

Latinsko ime Pokrovnost 

Alisma plantago-aquatica L. 4 

Betonica officinalis L. 4 

Brachypodium rupestre (Host) 4 

Briza media L. 1 

Carex davalliana Sm. 4 

Carex distans L. 1 

Carex elata All. 1 

Carex flacca Schreb. 4 

Carex flava L. 4 

Carex hostiana DC. 2 

Carex viridula Michx. 4 

Centaurea jacea L. 2 

Centaurium pulchellum (Sw.) 1 
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Cladium mariscus (L.) Pohl 3 

Cyperus flavescens L. 1 

Cyperus fuscus L. 1 

Drosera anglica Huds. 1 

Eleocharis quinqueflora 2 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 1 

Epilobium parviflorum Schreb. 5 

Epipactis palustris (L.) Crantz 1 

Euphrasia kerneri Wettst. 1 

Euphrasia stricta Wolff ex Lehm. 2 

Festuca pratensis Huds. 1 

Galium boreale L. 2 

Galium verum L. [s.str.] 2 

Galium wirtgenii F. W. Schultz 4 

Globularia punctata Lapeyr. 1 

Gratiola officinalis L. 2 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 1 

Gymnadenia odoratissima (L.) 1 

Hypericum perforatum L. [s. l.] 1 

Juncus articulatus L. 2 

Koeleria pyramidata (Lam.) P. 1 

Leontodon hispidus L. [s. l.] 3 

Lotus corniculatus L. 1 

Lotus tenuis Waldst. in Kit. ex 1 

Lysimachia nummularia L. 5 

Lysimachia vulgaris L. 2 

Lythrum salicaria L. 3 

Mentha aquatica L. 2 

Mentha longifolia (L.) Huds. [s. l.] 3 

Molinia caerulea (L.) Moench [s. 5 

Nasturtium officinale R. Br. 1 

Parnassia palustris L. 4 

Phragmites australis (Cav.) Trin. 4 

Plantago lanceolata L. 1 

Polygala amarella Crantz 1 

Polygala comosa Schkuhr 1 

Prunella vulgaris L. 2 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 2 
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Serratula tinctoria ssp. tinctoria 1 

Succisa pratensis Moench 4 

Taraxacum palustre auct. p. p. 3 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 2 

Valeriana dioica L. 2 

 

 

4.2.2 Popisna ploskev 10 

 

Slovenija: obrobje Ljubljanskega Barja, Borovnica, Brezovica pri Borovnici 

1. močvirje v gozdu 

Nadmorska višina: 300 m n. m. 

Kvadrant: 0152/1 

Makadamski cesti, ki omejujeta mokrišče, sta peščeni, dobro utrjeni in na njima ne zastaja 

blato, zato predvidevam, da temu vrstno pestremu barju ne grozi hidroregulacija. 

 

Tabela 2: Rastlinske vrste s popisne ploskve 10. 

Latinsko ime Pokrovnost 

Berberis vulgaris L. 1 

Betonica officinalis L. 3 

Blysmus compressus (L.) Link 4 

Brachypodium pinnatum (L.) P. 1 

Brachypodium rupestre (Host) 1 

Carex davalliana Sm. 4 

Carex flacca Schreb. 1 

Carex flava L. 1 

Carex hostiana DC. 1 

Carex viridula Michx. 1 

Cyperus flavescens L. 1 

Drosera anglica Huds. 1 

Eleocharis quinqueflora 1 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 1 

Epilobium parviflorum Schreb. 1 

Eriophorum latifolium Hoppe 4 

Festuca pratensis Huds. 1 

Galium verum L. [s.str.] 3 

Genista tinctoria L.[s. s.] 1 

Isolepis setacea (L.) R. Br. 1 

Juglans regia L. 1 
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Juncus bufonius L. 1 

Juniperus communis L. [s.str.] 1 

Lotus corniculatus L. 1 

Lysimachia nummularia L. 1 

Lysimachia vulgaris L. 1 

Lythrum salicaria L. 1 

Mentha aquatica L. 2 

Mentha longifolia (L.) Huds. [s. l.] 1 

Molinia caerulea (L.) Moench [s. 5 

Ononis spinosa L. 1 

Parnassia palustris L. 5 

Picea abies (L.) H.Karst. 1 

Pinguicula alpina L. 2 

Polygala amarella Crantz 1 

Schoenus nigricans L. 5 

Succisa pratensis Moench 4 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 5 

 

 
Slika 18: Epipactis heleborine na popisni ploskvi 10. Foto: Sonja Petelin. 

 

4.2.3 Popisna ploskev 11 

 

Slovenija: obrobje Ljubljanskega Barja, Borovnica, Brezovica pri Borovnici 

2. močvirje v gozdu 

Nadmorska višina: 300 m n. m. 

Kvadrant: 0152/1 

V preteklosti je bila pod cesto, ki vodi skozi mokrišče speljana cev, ki odvaja vodo s 

severovzhodnega dela proti jugu, vendar je cev poškodovana na zgornji strani, zato ob hoji po 

cesti priporočam previdnost, saj lahko pademo v luknjo.  



Petelin S. Naravovarstveni pomen mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici. Dipl. delo. Ljubljana. 

Univ. v Lj, Biotehniška fakulteta, 2014 

 

30 
 

Predvidevam, da se zaradi dotrajanosti ceste in cevi pod njo v bližnji prihodnosti območju 

obeta sanacija. 

 

Tabela 3: Rastlinske vrste s popisne ploskve 11. 

Latinsko ime Pokrovnost 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 1 

Aquilegia vulgaris L. [s.str.] 1 

Berberis vulgaris L. 1 

Betonica officinalis L. 3 

Briza media L. 2 

Carex flacca Schreb. 3 

Carex flava L. 2 

Carex flava L. 2 

Carex hostiana DC. 1 

Carex viridula Michx. 1 

Carpinus betulus L. 1 

Cyperus flavescens L. 1 

Cyperus fuscus L. 1 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 1 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut. 1 

Drosera anglica Huds. 1 

Eleocharis quinqueflora 1 

Epilobium parviflorum Schreb. 1 

Epipactis palustris (L.) Crantz 3 

Eriophorum latifolium Hoppe 5 

Galium verum L. [s.str.] 4 

Genista tinctoria L.[s. s.] 1 

Gratiola officinalis L. 1 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 1 

Hypericum tetrapterum Fr. 1 

Isolepis setacea (L.) R. Br. 1 

Juncus bufonius L. 1 

Juniperus communis L. [s.str.] 1 

Koeleria pyramidata (Lam.) 1 

Lythrum salicaria L. 3 

Molinia caerulea (L.) Moench [s. 5 

Parnassia palustris L. 5 

Picea abies (L.) H.Karst. 1 
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Pinguicula alpina L. 3 

Pinus sylvestris L. 1 

Platanthera bifolia (L.) Rich. 1 

Populus tremula L. 1 

Prunella grandiflora (L.) Scholler 1 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 1 

Schoenus nigricans L. 5 

Sorbus sp.  Kárpáti 1 

Succisa pratensis Moench 5 

Teucrium chamaedrys L. 1 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 3 

Triglochin palustre L. 1 

 

 

4.2.4 Popisna ploskev 12 

 

Slovenija: obrobje Ljubljanskega Barja, Borovnica, Brezovica pri Borovnici, Pod Goričico 

Pod Goričico 1 

Nadmorska višina: 290 m n. m. 

Kvadrant: 0152/1 

Območje je redno gnojeno, košeno, ponekod tudi primerno za pašo goveda. Nekatere jarke 

zasipajo z odpadnim gradbenim materialom. 

 

Tabela 4: Rastlinske vrste s popisne ploskve 12. 

Latinsko ime Pokrovnost 

Alisma plantago-aquatica L. 2 

Allium carinatum ssp. carinatum 1 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 4 

Betonica officinalis L. 4 

Blysmus compressus (L.) Link 1 

Briza media L. 3 

Carex alba Scop. 1 

Carex davalliana Sm. 2 

Carex flacca Schreb. 1 

Carex panicea L. 1 

Carex rostrata Stokes 2 

Centaurium pulchellum (Sw.) 1 

Cladium mariscus (L.) Pohl 2 

Cyperus flavescens L. 1 
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Eleocharis mamillata Lindb. fil. 1 

Eleocharis quinqueflora 1 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 1 

Epilobium parviflorum Schreb. 2 

Eriophorum latifolium Hoppe 2 

Euphrasia rostkoviana Hayne [s.l.] 2 

Festuca arundinacea Schreb. [s. l.] 1 

Galium mollugo L. [s.str.] 1 

Galium verum L. [s.str.] 2 

Genista tinctoria L.[s. s.] 1 

Gratiola officinalis L. 1 

Hypericum tetrapterum Fr. 1 

Juncus bulbosus L. 1 

Lathyrus pratensis L. 1 

Lysimachia nummularia L. 3 

Lysimachia vulgaris L. 1 

Lythrum salicaria L. 1 

Mentha aquatica L. 4 

Mentha longifolia (L.) Huds. [s. l.] 2 

Molinia caerulea (L.) Moench [s. 5 

Myosotis scorpioides L. 1 

Parnassia palustris L. 4 

Prunella grandiflora (L.) Scholler 2 

Schoenus nigricans L. 4 

Succisa pratensis Moench 3 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 2 

Valeriana dioica L. 1 

 

 

 

4.2.5 Popisna ploskev 13 

 

Slovenija: obrobje Ljubljanskega Barja, Borovnica, Brezovica pri Borovnici, Pod Goričico 

Pod Goričico 2 

Nadmorska višina: 290 m n. m. 

Kvadrant: 0152/1 

V enem izmed povirnih barij lahko zelo nazorno opazujemo izhajanje plinov iz blatnega dna. 

Eno izmed njiju je bilo v preteklosti nasuto z odpadnim materialom, verjetno ne zadnjič, saj 

mokrišče leži na ravnini, kar predstavlja ustrezno obdelovalno površino. 
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Tabela 5: Rastlinske vrste s popisne ploskve 13. 

Latinsko ime Pokrovnost 

Alisma plantago-aquatica L. 2 

Allium carinatum ssp. carinatum 1 

Betonica officinalis L. 3 

Carex alba Scop. 1 

Carex davalliana Sm. 5 

Carex flacca Schreb. 1 

Carex rostrata Stokes 2 

Carex viridula Michx. 4 

Centaurium pulchellum (Sw.) 1 

Cyperus flavescens L. 1 

Cyperus fuscus L. 1 

Drosera anglica Huds. 1 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 1 

Epilobium parviflorum Schreb. 2 

Epipactis palustris (L.) Crantz 4 

Eriophorum latifolium Hoppe 5 

Euphrasia rostkoviana ssp. 2 

Fritillaria meleagris L. 1 

Galium mollugo L. [s.str.] 1 

Genista tinctoria L.[s. s.] 1 

Gratiola officinalis L. 4 

Hypericum tetrapterum Fr. 1 

Juncus articulatus L. 1 

Lysimachia nummularia L. 1 

Lythrum salicaria L. 3 

Mentha aquatica L. 4 

Mentha longifolia (L.) Huds. [s. l.] 2 

Molinia caerulea (L.) Moench [s. 5 

Parnassia palustris L. 4 

Prunella grandiflora (L.) Scholler 1 

Schoenus nigricans L. 5 

Succisa pratensis Moench 3 

Thymus pulegioides L. 1 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 3 

Valeriana dioica L. 1 
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4.2.6 Popisna ploskev 14 

 

Slovenija: obrobje Ljubljanskega Barja, Borovnica, Brezovica pri Borovnici 

Ruve 

Nadmorska višina: 300 m n. m. 

Kvadrant: 0152/1 

Mokrišče predvidoma ni ogroženo, saj njegova izsušitev ne predstavlja bistveno večje 

obdelovalne površine za lastnika parcele, na kateri se nahaja. V času popisavanja ni prišlo do 

sprememb, ki bi vplivale na stanje mokrišča. 

 

Tabela 6: Rastlinske vrste s popisne ploskve 14. 

Latinsko ime Pokrovnost 

Berberis vulgaris L. 1 

Betonica officinalis L. 2 

Brachypodium rupestre (Host) 1 

Briza media L. 1 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1 

Calluna vulgaris (L.) Hull 1 

Carex davalliana Sm. 1 

Carex distans L. 1 

Carex flacca Schreb. 2 

Carex flava L. 2 

Carex pallescens L. 1 

Centaurium erythraea Rafn 1 

Centaurium pulchellum (Sw.) 1 

Cephalanthera longifolia (L.) 1 

Cyperus flavescens L. 1 

Cyperus fuscus L. 1 

Eleocharis quinqueflora 1 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 1 

Epilobium parviflorum Schreb. 1 

Epipactis palustris (L.) Crantz 2 

Eriophorum latifolium Hoppe 4 

Festuca arundinacea Schreb. [s. l.] 1 

Galium boreale L. 1 

Galium mollugo L. [s.str.] 4 

Galium verum L. [s.str.] 2 

Genista tinctoria L.[s. s.] 1 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 1 
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Holoschoenus vulgaris Link [s. l.] 2 

Juncus articulatus L. 5 

Juncus inflexus L. 3 

Juniperus communis L. [s.str.] 1 

Lotus corniculatus L. 1 

Lysimachia nummularia L. 1 

Lysimachia vulgaris L. 1 

Lythrum salicaria L. 3 

Mentha aquatica L. 5 

Mentha longifolia (L.) Huds. [s. l.] 1 

Molinia caerulea (L.) Moench [s. 5 

Ophrys holosericea (Burm. f.) 1 

Parnassia palustris L. 5 

Picea abies (L.) H.Karst. 1 

Pinguicula alpina L. 1 

Populus tremula L. 1 

Potentilla erecta (L.) Raeusch. 5 

Prunella grandiflora (L.) Scholler 1 

Schoenus nigricans L. 4 

Succisa pratensis Moench 1 

Thymus pulegioides L. 1 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 1 
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4.3 Naravovarstveno pomembne vrste 

 

 

Kot naravovarstveno pomembne vrste navajam tiste vrste, ki so bile popisane na popisnih 

ploskvah od 9 do 14 in so vključene v Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk 

Slovenije (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) ali zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto 

živečih rastlinskih vrstah (Uredba o zavarovanih ..., 2004). 

 

Na raziskovanem območju smo našli 42 naravovarstveno pomembnih vrst (preglednica 1). Od 

tega jih je 36 uvrščenih na Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002), 

velika večina med ranljive vrste (V), ena v kategoriji prizadetih vrst (E), to je močvirska 

logarica (Fritillaria meleagris), in ena v kategoriji redkih vrst (R), to je zelenkasti vimenjak 

(Platanthera chlorantha). 21 opaženih naravovarstveno pomembnih vrst je na seznamu v 

Prilogi  - zavarovane rastlinske vrste, ki so domorodne na območju Republike Slovenije 

Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (2004). 

Tabela : Seznam naravovarstveno pomembnih vrst. H – ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja habitata 

rastlinske vrste, R - redka vrsta, V - ranljiva vrsta, E - prizadeta vrsta.  

 

Tabela 7: Seznam najdenih naravovarstveno pomembnih rastlinskih vrst. 

Naravovarstveno pomembna 

vrsta 

RS 

2002 

Uredba o zavarovanih prosto živečih 

rastlinskih vrstah 

Anacamptis pyramidalis  V H 

Blysmus compressus V  

Carex davalliana  V  

Carex distans V  

Carex hostiana  V  

Carex paniculata  V  

Carex rostrata  V  

Cephalanthera longifolia V H 

Cephalanthera rubra V H 

Cladium mariscus  V  
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Naravovarstveno pomembna 

vrsta 

RS 

2002 

Uredba o zavarovanih prosto živečih 

rastlinskih vrstah 

Cyperus flavescens  V  

Cyperus fuscus V  

Dactylorhiza fuchsii   H 

Dactylorhiza traunsteineri  V H 

Dianthus monspessulanus   

Drosera anglica V  

Eleocharis mamillata  V  

Eleocharis quinqueflora V  

Eleocharis uniglumis V  

Epipactis atrorubens  H 

Epipactis palustris  V H 

Eriophorum latifolium  V  

Euphorbia villosa  V  

Fritillaria meleagris  E H 

Gratiola officinalis  V  

Gymnadenia conopsea  V H 

Gymnadenia odoratissima V H 

Holoschoenus vulgaris  V  

Isolepis setacea V  

Lilium martagon   
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Naravovarstveno pomembna 

vrsta 

RS 

2002 

Uredba o zavarovanih prosto živečih 

rastlinskih vrstah 

Limodorum abortivum V  

Ophrys holosericea  V H 

Ophrys sphegodes  V H 

Orchis morio V H 

Orchis pallens  V H 

Orchis ustulata V H 

Platanthera bifolia   H 

Platanthera chlorantha  R H 

Pulsatilla montana  V H 

Schoenus nigricans  V  

Triglochin palustre V  

Utricularia minor V  

 

 

Podrobneje obravnavam izbrane mokriščne vrste, ki so bile najdene na popisnih ploskvah 9-

14,  in so uvrščene na Rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002). 

 

Blysmus compressus (L.) Link  (vrelka) 

 

Vrsta spada v družino ostričevk (Cyperaceae). Na vrhu 10-40 cm visokega, olistanega stebla 

ima vrelka eno samo, 1-3 cm dolgo, sploščeno socvetje - klas, v katerem so klaski razporejeni 

dvoredno. Klaski so 6 do 8 cvetni, cvetovi pa so dvospolni. Vrsto najdemo na bregovih voda 

ter na močvirnih travnikih od nižine do alpinskega pasu (Martinčič s sod. 2007). 

 

Na rdeči seznam je uvrščena na Madžarskem (Király 2007), Hrvaškem  (Nikolić in Topić, 

2005) in v Avstriji (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999). Na Rdečem seznamu praprotnic in 

semenk (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) Slovenije je vrelka navedena kot ranljiva vrsta (V). 

Ogrožena je zaradi izginjanja primernih habitatov. Sodeč po zemljevidu razširjenosti v Jogan 
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(ur.) (2001) je v vzhodni polovici ozemlja relativno pogosta, precej redkejša je na jugu 

Slovenije, drugje pa se pojavlja le raztreseno. V kvadrantu 0152/2, kjer leži naše raziskovano 

območje, doslej še ni bila opažena, vendar se najdba dobro ujema z že znano razširjenostjo.  

 

Vrelka se pojavlja na popisnih ploskvah 8, 10 in 12. Na popisni ploskvi 10, to je na povirnem 

močvirju na zahodnem pobočju Krimčka, je vrelka precej številčna in ima pokrovnost 4. 

Njeno uspevanje na tej površini zaenkrat ni ogroženo, saj temu delu območja še ne grozijo 

hidromelioracije, populacija pa je precej močna. Vrelka je manj pogostna na popisni ploskvi 

12,  pod Goričico, kjer je indeks pokrovnosti 1. Tu hidromelioracijske jarke, ki predstavljajo 

zatočišče vlagoljubnim vrstam, zasipavajo z odpadnim gradbenim materialom, tako da je 

srednjeročen obstoj teh vrst tu močno vprašljiv. Na vrelko sem naletela tudi na Menišiji, pod 

Strmecem (popisna ploskev 8).   

  

 
Slika 19: Blysmus compressus na popisni ploskvi 12. Rastlina je zaradi svoje nizke rasti težko opazna. Foto: 

Sonja Petelin. 

 

Carex davalliana Sm.  (srhki šaš) 

 

Srhki šaš je dvodomna vrsta šaša iz podrodu Vignea. Raste v gostih šopih, stebla pa nosijo na 

vrhu po en sam klasek. Od podobne, prav tako dvodomne vrste Carex dioica (dvodomni šaš) 

ga najlažje ločimo tem, da ženski cvetovi pri srhkem šašu niso zgoščeni, 3,5 - 4,5 mm dolgi 

mošnjički pa štrlijo pravokotno na os socvetja ali pa so obrnjeni nekoliko navzdol; klaski 

dvodomnega šaša so gostocvetni, 2,5 - 3,5 mm dolgi mošnjički pa so pokončni, prilegli k osi 

socvetja in torej manj štrleči (Fischer s sod. 2008). Drugi razlikovalni znak je odsotnost 

pritlik: C. dioica ima pritlike in je zato njegova razrast rahlo rušnata). Srhki šaš uspeva na 

poplavnih travnikih, v močvirjih in na bregovih voda (Trčak v Martinčič s sod., 2007). 

 

Kot na Madžarskem (Király 2007), Hrvaškem (Nikolić in Topić, 2005) in v Avstriji (Niklfeld 

in Schratt-Ehrendorfer, 1999), je tudi pri nas srhki šaš uvrščen na rdeči seznam (Pravilnik o 

uvrstitvi ..., 2002). Velja za ranljivo vrsto, saj je vezan na mokrotne habitate, ki so predvsem v 

nižinah močno ogroženi in jih je iz leta v leto manj. Pojavlja se v vseh fitogeografskih 

območjih Slovenije (Jogan (ur.), 2001) in je precej pogostejši od sorodnega dvodomnega šaša. 

V osrednji Sloveniji - okoli Ljubljane in na Ljubljanskem barju, torej v neposredni bližini 
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našega območja, je znanih veliko nahajališč, zato naša najdba ni presenetljiva. 

 

Srhki šaš je razširjen in številčen na pretežnem delu našega raziskovanega območja. Našli 

smo ga na popisnih ploskvah 9, 10 (pokrovnost 4), 12 (2), 13 (5), 14 (1), 18 in 23. Populacija 

je na vseh popisnih ploskvah številčna (indeks pokrovnosti 4 oz. 5), razen na ploskvi 14 

(pokrovnost 1).  

 

 

Carex distans L.  (razmaknjenoklasi šaš) in Carex hostiana DC.  (hostov šaš) 

 

Razmaknjenoklasi šaš je ena od mnogih vrst šašev, ki imajo ločene ženske in moške klaske ter 

gole, trirobe mošnjičke s po 3 brazdami. Posebnost razmaknjenoklasega šaša je ta, da je 

spodnji ženski klasek precej odmaknjen od ostalih in se nahaja približno na sredini stebla ali 

celo nižje. Najbolj podobna vrsta je Hostov šaš (Carex hostiana), ki se od 

razmaknjenoplodnega med drugim loči po tem, da so spodnji ženski klaski krajši (le 1-2 cm in 

ne 2-3 cm kot pri C. distans), krovni listi pa imajo širok kožnat rob (Fischer s sod. 2008). 

Razmaknjenoklasi šaš uspeva od nižin do subalpinskega pasu, najdemo pa jo na močvirnih 

travnikih in v vlažnih jarkih (Martinčič v Martinčič s sod., 2007). Hostov šaš raste na vlažnih 

travnikih, resavah, močvirjih in bregovih voda  (Martinčič v Martinčič s sod., 2007). 

 

Razmaknjenoklasi šaš je uvrščen na avstrijski Rdeči seznam (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 

1999). Na slovenskem rdečem seznamu je ta vrsta opredeljena kot ranljiva (Pravilnik o 

uvrstitvi ..., 2002). Je raztreseno razširjena v vseh fitogeografskih območjih, še najmanj 

znanih nahajališč je v severovzhodni Sloveniji (Jogan (ur.), 2001). V kvadrantu 0152/2 doslej 

še ni bila najdena, jo pa navajajo za Ljubljansko barje (Seliškar, 1986).  

 

Na območju popisovanja je bil razmaknjenoklasi šaš najden le na popisnih ploskvah 9 in 14. 

Na obeh ploskvah ima indeks pokrovnosti 1, kar pomeni, da je njegova populacija 

maloštevilna. Na Blatnici (popisna ploskev 9) v naslednjih letih lahko pričakujemo 

izsuševalne posege, saj je zemljišče veliko in bi lahko postalo primerno za kmetijsko rabo - 

tedaj vrsta tu ne bo mogla več uspevati. Boljše možnosti za ohranitev vrste na tem območju so 

na območju Male Rove (popisna ploskev 14).  

 

Hostov šaš v Rdečem seznamu (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) velja za ranljivo vrsto. Na rdeči 

seznam je uvrščen na Madžarskem (Király (ur.), 2007), na Hrvaškem (Nikolić in Topić, 2005) 

in v Avstriji (Niklfeld, H. in L., Schratt-Ehrendorfer, 1999). Najden je bil na treh popisnih 

ploskvah: na popisni ploskvi 9 ima indeks pokrovnosti 2, na popisni ploskvi 10 ima indeks 1 

in na popisni ploskvi 11 indeks 1. Glede njegove ohranitve na ploskvi 9 lahko zaključimo 

enako kot pri razmaknjenoklasem šašu. Možnosti, da bo vrsta obstala, ocenjujem za večje na 

ploskvi 11. 

  

 

Carex rostrata Stokes (kljunasti šaš) 
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Kljunasti šaš prepoznamo po širokih, sivozelenih listih, ki presegajo socvetje, po ženskih 

klaskih, ki so tudi do 10 cm dolgi in 7-9 cm debeli ter mošnjičkih s po tremi brazdami in 

izrazitimi, dolgimi dvozobimi ali preklanimi kljunci (Lauber in Wagner 1998). Kljunasti šaš 

uspeva na rastiščih, kot so močvirja, ob izvirih, na šotnatih tleh ter ob bregovih voda 

(Martinčič s sod., 2007).  

 

Vrsta je glede na podatke v Gradivu za Atlas flore Slovenije (Jogan s sod., 2001) pogosteje 

najdena na severu, jugu in v osrednji Sloveniji. Velja za ranljivo vrsto (Pravilnik o uvrstitvi ..., 

2002). Na rdeči seznam je uvrščen na Madžarskem (Király (ur.), 2007), na Hrvaškem (Nikolić 

in Topić, 2005), 

in v Avstriji (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999).  

 

Kljunasti šaš sem našla na dveh popisnih ploskvah (12 in 13, na obeh s pokrovnostjo med  20 

in 40 %), kjer je rasel v hidromelioracijskem jarku v gostih sestojih, posameznih primerkov 

pa nisem našla nikjer. Na obeh ploskvah vrsto ogroža zasipavanje jarkov z odpadnim 

gradbenim materialom.  

 

Cladium mariscus (L.) Pohl  (navadna rezika) 

 

Navadna rezika je 1-2 m visoka rastlina iz družine ostričevk. Njeno veliko socvetje je zelo 

razvejeno: njeni 3 - 4 mm dolgi klaski so združeni v številna pecljata socvetja, razporejena 

vzdolž stebla. Robovi listov so zaradi velikih, ukrivljenih zobcev zelo ostri. Vrsta uspeva ob 

bregovih voda in na močvirjih ter izvirih. (Martinčič s sod., 2007)  

 

Navadna rezika je ranljiva vrsta slovenske flore (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002), uvrščena pa je 

tudi na avstrijski rdeči seznam (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999). Najdemo jo skoraj po 

vsej Sloveniji, redkeje se pojavlja na Štajerskem, v vzhodni Sloveniji pa sploh ne (Jogan s 

sod., 2001, Dolinar in Vreš 2012). V sklopu popisov sem jo našla na dveh popisnih ploskvah: 

9 in 12. Na obeh ploskvah je relativno pogosta, indeks pokrovnosti je 3. V letu 2013 sem 

opazila, da uspeva tudi v enem izmed jarkov na popisni ploskvi na Blatnici v jarku, kjer je 

prejšnja leta ni bilo. V vseh treh primerih raste v manjših sestojih v hidromelioracijskih jarkih. 

Ogrožena bo v primeru, če jarke očistijo oziroma poglobijo. 

 

 

Cyperus flavescens L.  (rumenkasta ostrica) in Cyperus fuscus L.  (črnordeča ostrica) 

 

 

Rumenkasta in črnordeča ostrica sta med seboj precej podobni. Obe sta enoletnici, visoki 

približno 3-25 cm in nimata pritlik, zanesljivo pa ju lahko ločimo po številu brazd (črnorjava 

ima tri, rumenkasta pa dve) in barvi krovnih listov (pri črnordeči so črnorjavi, pri rumenkasti 

pa rumenkasti)  (Fischer s sod. 2008). Vrsti najdemo na vlažnih tleh, na bregovih voda, v 

vodnih jarkih in močvirjih (Martinčič s sod., 2007). 

 

Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) obe vrsti uvršča med 
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ranljive vrste (V). Najdemo ju raztreseno v vseh fitogeografskih območjih (Jogan s sod., 

2001). Obe sta uvrščeni tudi  na rdeči seznam na Hrvaškem (Nikolić in Topić, 2005), 

in v Avstriji (Niklfeld, H. in L., Schratt-Ehrendorfer, 1999).  

 

Rumenkasto ostrico sem našla na popisnih ploskvah od 9 do 14, navadno v precej številčnih 

sestojih, nikoli posamično. Najbogatejši sestoj rumenkaste ostrice je na Blatnici (popisna 

ploskev 9), kjer je še v letu 2010 gosto preraščala okoli 10 kvadratnih metrov. Uspeva tudi ob 

večini manjših potokov in izvirov v okolici Brezovice pri Borovnici, ki jih nisem posebej 

popisovala. Populacija rumenkaste ostrice je v okolici Brezovice pri Borovnici precej stabilna. 

Uspevanje črnordeče ostrice sem potrdila na popisnih ploskvah 9, 11, 13 in 14, vendar je v 

primerjavi z rumenkasto ostrico populacija črnordeče ostrice manj številčna. Vrsti pogosto 

rasteta skupaj.  

Vrsti sta na tem območju relativno neogorženi, če le na celotnem območju ne bodo izvajali 

obsežnih izsuševanj. 

 

 
Slika 20: Cyperus fuscus uspeva na več lokalitetah, med njimi je tudi popisna ploskev 13. Foto: Sonja Petelin. 

 

 

Drosera anglica Huds.  (dolgolistna rosika) 

 

Dolgolistna rosika je ena od treh vrst »mesojedega« rodu rosik (Drosera) pri nas. Od ostalih 

vrst jo ločimo po tem, da ima listno ploskev podolgastojajčasto do lopatičastonarobejajčasto, 

njena stebla pa izhajajo iz sredine rozete (niso lokasto ukrivljena) in so v času cvetenja 2-4 x 

daljša od listov (Trčak v Martinčič 2007). Vse vrste rosik so pri nas zavarovane in vključene 

na rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002).   

Dolgolistno rosiko najdemo na barjih, v močvirjih in na vlažnih mestih ob izvirih (Trčak v 

Martinčič s sod., 2007). Glede na podatke iz Gradiva za Atlas flore Slovenije (Jogan s sod., 

2001) uspeva predvsem v osrednjem delu države, tri nahajališča pa so znana tudi na severu 
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Slovenije. Uvrščena je na avstrijski (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999) in madžarski 

Rdeči seznam (Király (ur.) 2007).  

 

Uspevanje dolgolistne rosike sem uspela potrditi na popisnih ploskvah 9, 10, 11 in 13, na vseh 

ima pokrovnost do 20 % (indeks 1). Na popisni ploskvi 13 (Pod Goričico 2) je bilo prisotnih 

le nekaj rastlin (manj kot pet), na ostalih je dolgolistna rosika številčnejša, največ primerkov 

pa je bilo najdenih na popisni ploskvi 11. Poleg izsuševanja življenjskega prostora jo na vseh 

popisnih ploskvah ogroža tudi nabiranje, saj je kot mesojeda rastlina za ljudi zelo zanimiva.  

 

 
Slika 21: Drosera anglica na Blatnici. Vrsta uspeva tudi na nekaterih drugih popisnih 

ploskvah, vendar je populacija na Blatnici najštevilčnejša.  Foto: Sonja Petelin. 

 

 

Eleocharis palustris agg.: E. uniglumis (Link) Schult. (travnozelena sita) in E. mamillata 

Lindb. fil. (bradavičasta sita) 

  

Pri nas uspeva 8 vrst sit in od teh jih je kar 5 uvrščenih na Rdeči seznam praprotnic in semenk 

(Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002). Ogrožene so zaradi izginjanja močvirij, barij in ostalih zanje 

primernih habitatov. Za skupino močvirskih sit (Eleocharis palustris agg.) je značilno, da 

imajo pestiči po 2 brazdi, steblo je krepko (debelo od 0,5 do (tudi nad) 4 mm), prisotne pa so 

tudi pritlike. Iz skupine močvirske site v Sloveniji uspevajo avstrijska sita (E. austriaca 

Hayek), travnozelena sita (E. uniglumis (Link) Schult.), močvirska sita (E. palustris (L.) 

Roem. in Schult.) in bradavičasta sita (E. mamillata H. Lindb.). Iz skupine močvirske site smo 

na raziskovanem območju potrdili dve vrsti: travnozeleno in bradavičasto sito.    

 

Od vseh ostalih vrst te skupine se travnolistna sita (E. uniglumis) loči po tem, da ima pri dnu 

klaska eno samo jalovo krovno plevo in ta popolnoma obdaja klasek. Uspeva na močvirjih in 

ilovnatih tleh (Martinčič v Martinčič s sod., 2007). Kot je razvidno iz zemljevida razširjenosti 

v Šturm in Bačič (2013), je relativno redka, raztreseno jo najdemo po vsej Sloveniji. 

Travnozelena sita je na Rdeči seznam uvrščena kot ranljiva vrsta slovenske flore. Uvrščena je 

tudi na avstrijski (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999) in hrvaški Rdeči seznam (Nikolić in 

Topić, 2005). 

 

Našla sem jo na petih popisnih ploskvah (9, 10, 12, 13 in 14), povsod jo je bilo malo (indeks 
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1). Kot vse higrofilne vrste jo najbolj ogroža izsuševanje življenjskega prostora. Čeprav sem 

jo našla na petih od šestih popisnih ploskev, njena populacija zaradi maloštevilnosti 

primerkov ni stabilna. 

 

Pri bradavičasti siti (E. mamillata) sta pri dnu klaska dve krovni plevi jalovi, vsaka obdaja  

dno klaska do polovice. Perigonovih ščetinic je (4) 5-6 in presegajo stilopodij, od najbolj 

podobne vrste (E. austriaca) pa se loči po tem, da je višina stilopodija krajša od njegove širine 

in da je dno stilopodija pri dnu 1/2 -2/3 × tako široko kot plod (Šturm in Bačič, 2013).  

 

Bradavičasta sita je prizadeta vrsta slovenske flore (E) (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002). Na 

rdeči seznam je uvrščen na Hrvaškem (Nikolić in Topić, 2005) in v Avstriji (Niklfeld, H. in 

L., Schratt-Ehrendorfer, 1999). Uspeva na barjih ter med šotnim mahom (Martinčič s sod., 

2007).  

 

Glede na novejši zemljevid razširjenosti (Šturm in Bačič, 2013) so v Sloveniji znana le 4 

nahajališča v treh kvadrantih, dve od njih sta bili odkriti v okviru te raziskave, v kvadrantu 

0152/1. O tem pričajo herbarijski primerki v herbariju LJU, ki so bili tudi vključeni v 

raziskavo (Šturm in Bačič, 2013) : 

 0152/1 Slovenija: obrobje Ljubljanskega Barja, Borovnica, pod Osredkom, 700 m n. 

m., povirno barje. leg. S. Petelin, 2. 6. 2009, LJU10137883;  

 0152/1 Slovenija: obrobje Ljubljanskega Barja, Borovnica, Brezovica pri Borovnici, 

pod Goričico, leg. S. Petelin, det. T. Bačič, J. Jogan, 29. 10. 2008, LJU10137877; 

 

V okolici Brezovice pri Borovnici sem bradavičasto sito našla le na eni popisni ploskvi (Pod 

Goričico 1), poleti 2012 pa sem ugotovila, da uspeva tudi na popisni ploskvi 14 (Rove). Tam 

pred tem letom zagotovo še ni uspevala. Številčno je slabo zastopana.  

 

 

Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz  (malocvetna sita) 

 

Malocvetno sito od ostalih sit ločimo po tem, da imajo njeni pestiči po 3 brazde, klaski pa so 

dolgi 4-8 mm in 3-7-cvetni (Martinčič v Martinčič s sod., 2007). Najdemo jo v močvirjih, 

nizkih barjih, lužah in bregovih voda (Martinčič v Martinčič s sod. 2007). Na slovenski Rdeči 

seznam (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) je uvrščena kot ranljiva vrsta, navajajo pa jo tudi rdeči 

seznami Madžarske (Király (ur.), 2007), Hrvaške (med nezadostno znanimi vrstami; Nikolić 

in Topić, 2005) in Avstrije (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999). Glede na novejši 

zemljevid razširjenosti v Sloveniji (Kocjan, 2012) je najdba na našem raziskovanem območju 

pričakovana, saj dopolnjuje znani vzorec razširjenosti.     

 

Malocvetna sita je uspevala na vseh popisnih ploskvah, razen na popisni ploskvi 13, rasla pa 

je tudi izven popisnih ploskev, na lokaliteti 8. Na popisni ploskvi 9 je vrsta številčna, njena 

pokrovnost pa doseže med 20 in 40 %. Na drugih popisnih ploskvah je je manj (manjšo ali 

enako 20 %). Na raziskovanem območju je torej populacija te vrste precej velika in stabilna in 
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ni ogrožena , če bo ostal vodni režim nespremenjen. 

 

Fritillaria meleagris L.  (močvirska logarica) 

 

Ta predstavnica družine lilijevk ima velike (do 4,5 cm), škrlatnobelo lisaste, kimaste cvetove, 

ki so lahko tudi beli. Raste na vlažnih, tudi poplavnih travnikih in gozdovih od nižin pa do 

montanskega pasu (Podobnik v Martinčič s sod., 2007). Pri nas je zavarovana in kot prizadeta 

vrsta uvrščena na rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) Na rdeči seznam je uvrščena 

tudi na Hrvaškem (Nikolić in Topić, 2005) in v Avstriji (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 

1999).  

Na celotnem območju, ki sem ga v sklopu priprave herbarija in diplomskih popisov 

pregledala, sem vsako leto našla le nekaj čez 10 primerkov v stari, občasno poplavljeni strugi 

potoka na popisni ploskvi 13 (Pod Goričico 2). Vrsta je sicer razširjena na bližnjem 

Ljubljanskem barju in raztreseno na vzhodnem delu države (Jogan s sod., 2001).  

 

 

Gratiola officinalis L. (navadna božja milost) 

 

Navadna božja milost je vlagoljubna črnobinovka, ki jo na močvirnih travnikih, jarkih in 

mlakah v nižinskem pasu srečamo po vsej Sloveniji (Wraber v Martinčič s sod., 2007, Jogan s 

sod., 2001). Njen obstoj je ogrožen predvsem zaradi izsuševanja. Kot ranljiva vrsta (V) je 

uvrščena na Rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002). Ogrožena je tudi v Avstriji 

(Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999). Našla sem jo na štirih popisnih ploskvah (9, 11, 12, 

13), vendar njena pokrovnost doseže indeks 4 le na lokaliteti 13, na ostalih pa ima nižji 

indeks. Populacijo božje milosti na tem območju bi ogrozili morebitni hidromelioracijski 

ukrepi.  

 

 

Holoschoenus vulgaris Link [s. l.]  (navadno bičevje) 

 

Navadno bičevje je trajnica, visoka do enega metra, s plazečo koreniko in številnimi stebli. 

Klaski so dolgi od 3 do 4 mm, podporni listi cvetov rdečerjavi in topi, imajo zeleno progo in 

ostnato konico. Za navadno bičevje so značilni klaski, ki so združeni v več deloma pecljatih, 

deloma sedečih okroglih, glavičastih socvetij.  

Vrsta uspeva na peščenih bregovi in močvirnih travnikih (Martinčič v Martinčič s sod., 2007). 

Najdba navadnega bičevja v osrednji Sloveniji je zelo presenetljiva, saj je bilo uspevanje vrste 

do sedaj znano le za mokrotne travnike jugozahodnega dela države (Jogan idr, 2001). Na 

popisnem terenu sem našla dve rastišči – eno na Rovah, drugo v bližini popisne ploskve Pod 

Goričico 2. Na slednjem sem opazila le en cvetoči oz. plodeči poganjek in je tako mnogo 

skromnejše od prvega. Rdeči seznam Avstrije uvršča navadno bičevje med močno ogrožene 

vrste (kategorija 2) – pojavljanje navadnega bičevja je bilo evidentirano v petih od osmih 

avstrijskih pokrajin, v eni pa je že izumrl (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999). Navadno 

bičevje je uvrščeno tudi na hrvaški Rdeči seznam (Nikolić in Topić, 2005). 
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Slika 22: Holoschoenus vulgaris na Rovah.  Nenavadna najdba za osrednjo Slovenijo, saj je razširjenost te vrste 

znana le za jugozahodni del države. Foto: Sonja Petelin. 

 

Isolepis setacea (L.) R. Br.  (ščetinasto bičje) 

 

Ščetinasto bičje je majhna, do 20 cm visoka rastlina iz družine ostričevk, katere socvetje je 

sestavljeno iz sedečih klaskov in je na videz obstransko, ker podporni listi navidezno 

podaljšujejo steblo. Prepoznamo ga še po ščetinastih listih in steblih, 2 do 3 mm dolgih 

klaskih. Uspeva na mokrih in peščenih tleh (Martinčič v Martinčič s sod., 2007). Po IUCN 

ima ščetinasto bičje sosednji Avstriji (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999) in na Hrvaškem 

(Nikolić in Topić, 2005) status kritično ogrožene vrste (CR), na Madžarskem pa je vrsta 

ranljiva (VU; Király (ur.), 2007). Tudi pri nas je ščetinasto bičje v kategoriji ranljivih vrst 

(Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002). 

 

Vrsta je pri nas zelo redka, zanjo je bilo pred letom 2009, ko smo jo odkrili na popisni ploskvi 

10, podatkov zelo malo. Tako naj bi uspevala na vlažnih njivah pri Brezovici pri Mali Polani 

in na kolovozu med Hotizo in Veliko Polano (kvadrant 9464/1) (Bakan in Goršak, 2002, 

Bakan, ustno). Danes je znanih nekoliko več nahajališč, o čemer z zemljevidom znane 

razširjenosti poročata Bačič in Frajman (2011). 

 

V sklopu popisovanja sem ščetinasto bičevje raztreseno našla na več mestih, tudi izven  

popisnih ploskev, vendar pa znotraj obeh popisnih kvadrantov. Daleč najobsežnejše 

nahajališče ščetinastega bičja je bilo ob potoku na močvirnem travniku v bližini vasi Beč, ki 

pa so ga kmalu po odkritju te redke vrste regulirali in s tem močno zmanjšali populacijo.  
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Slika 23: Isolepis setacea .Foto: Sonja Petelin. 

 

Schoenus nigricans L.  (črnikasti sitovec) 

 

Črnikasti sitovec je do 50 cm visoka, šopasto razrasla ostričevka. Njeni listi so ščetinasti, 

pritlični skoraj tako dolgi kot steblo, ki je okroglo. Ima pokončne, zgoščene, črnorjave klaske, 

naštejemo jih od 5 do 10,  socvetje je glavičasto, njegov podporni list pa je dvakrat daljši od 

socvetja. Cveti od maja do julija. Po Sloveniji uspeva na gozdnih in travniških močvirjih, 

nizkih barjih in vlažnih glinastih tleh od nižin do subalpinskega pasu (Martinčič s sod., 2007). 

Rdeči seznam ga uvršča med ranljive vrste (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002), na rdeči seznam pa 

je uvrščen tudi na Madžarskem (Király (ur.), 2007).  

 

Za črnikasti sitovec je značilno, da se navadno pojavlja v večjem številu, redko naletimo le na 

posamične rastline (Jogan, ustno). Tako se je izkazalo tudi na našem raziskovanem območju. 

Njegovo uspevanje sem potrdila na skoraj vseh popisnih ploskvah (10-14, pokrovnost 5 ali 4), 

in tudi na lokaliteti 22. Zaenkrat na raziskovanem območju obstoj črnikastega sitovca ni 

ogrožen, saj pogosto prerašča velik del popisnih ploskev.  

 

Triglochin palustre L.  (močvirska triroglja) 

 

Močvirska triroglja spada v enokaličniško družino trirogljevk (Juncaginaceae). Zanjo so 

značilni drobni, dvospolni cvetovi s po 6 cvetnimi listi, ki kmalu odpadejo, enostavna 

grozdasta socvetja in neolistano steblo (Turk v Martinčič s sod., 2007). Trirogljevke so 

rastline vlažnih rastišč in tudi močvirsko trirogljo najdemo na močvirnih travnikih, obrežjih 

ribnikov in jezer (Turk v Martinčič s sod., 2007). 

 

 

Močvirska triroglja je v Sloveniji znana v okoli 30 kvadrantih, še največ nahajališč je znanih 

v alpskem in dinarskem fitogeografskem območju (Jogan (ur), 2001). Na Rdeči seznam 

(Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) je uvrščena kot ranjiva vrsta. Ogrožena je tudi v sosednjih 

deželah: na rdeči seznam je uvrščena na Hrvaškem (Nikolić in Topić, 2005) in v Avstriji 

(Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999).  
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Njeno uspevanje v občini Borovnica sem potrdila le na popisni ploskvi 11, kjer je uspevalo 

okoli 5 primerkov rastline, torej gre za zelo majhno populacijo (pokrovnost 1). Predvidevam, 

da se na tej popisni ploskvi zaradi dotrajanosti ceste in cevi pod njo v bližnji prihodnosti 

območju obeta sanacija, kar bi najbrž vodilo v propad maloštevilne populacije močvirske 

triroglje.  

 

 
Slika 24: Triglochin palustre na popisni ploskvi 11, fotografirana avgusta 2009. Najdenih je bilo pet primerkov. 

Foto: Sonja Petelin. 

 

Eriophorum latifolium Hoppe (širokolistni munec) 

 

Širokolistni munec spada med ostričevke. Na vrhu stebla ima po več previsnih klaskov, ki so 

zaradi močno povečanih, belih in nitastih perigonovih listov videti kot nekakšni cofi. Steblo je 

okroglo, listi ploščati, peclji klaskov  so hrapavi (Martinčič s sod., 2007). Ta vrsta močvirskih 

travnikov in barij je razširjena po vsej Sloveniji (Jogan (ur), 2001). Pri nas je kot ranljiva 

uvrščena na Rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002), ogrožena pa je tudi v soseščini, v 

Avstriji (Niklfeld in Schratt-Ehrendorfer, 1999) in na Madžarskem (Király (ur.), 2007).  

 

Širokolistni munec smo opazili na popisnih plokvah 10 (pokrovnost 4), 11 (5), 12 (2), 13 (5) 

in 14 (4), njegova populacija je na raziskovanem območju precej velika in stabilna.   
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4.4 NARAVOVARSTVENA OCENA OBMOČJA 

 

Uredba o habitatnih tipih (2003) določa habitatne tipe, ki se prednostno, glede na druge 

habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem 

stanju, ter ureja usmeritve za njihovo ohranjanje. Habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v 

ugodnem stanju, so tisti, ki so na ozemlju Republike Slovenije redki, ranljivi, imajo majhno 

naravno območje razširjenosti ali predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen 

habitatni tip, in tisti, katerih ohranjanje v ugodnem stanju se izvaja na podlagi ratificiranih 

mednarodnih pogodb ali je v interesu Evropske unije. Med habitatnimi tipi, ki jih v Prilogi 1 

navaja ta Uredba, na raziskovanem območju najdemo naslednje:  

 Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo vrsto Bromus erectus 

(*pomembna rastišča kukavičnic): Physis 34.32, Natura 6210(*) 

 Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki: 37.2  

 Oligotrofni mokrotni travniki: 37.3 , Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in 

sorodne združbe: 37.31, 6410.  

 Sestoji navadne rezike: 53.3 7210* 

 Bazična nizka barja: 54.2 7230 

 Prehodna barja: 54.5 7140 

 

Na mokriščnih in obmokriščnih delih raziskovanega območja smo našli skupno 115 

rastlinskih vrst, med njimi kar 42 naravovarsteno pomembnih, torej takih, ki so kot ogrožene 

prepoznane na slovenskem Rdečem seznamu (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) (Preglednica 1), 

od tega jih je 36 uvrščenih na Rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002), 21 pa je 

zavarovanih (Uredba o zavarovanih ... 2004). 

Poleg vrst z Rdečega seznama, ki so bile popisane na popisnih ploskvah (9-14) in jih 

podrobneje obravnavam v poglavju 4.3, sem na popisnih ploskvah zabeležila tudi deset vrst, 

zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uredba o zavarovanih 

... 2004). To so: Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza traunsteineri, Cephalanthera longifolia, 

Gymnadenia conopsea, Gymnadenia odoratissima, Ophrys holosericea, Epipactis palustris, 

Platanthera bifolia, Fritillaria meleagris in Drosera anglica. 

 

Med mokriščnimi vrstami, ki sem jih popisala na širšem raziskovanem območju, a izven 

popisnih ploskev, moramo omeniti dlakavi mleček - Euphorbia villosa (lokaliteta 8), ki je kot 

ranljiva vrsta uvrščen na Rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ..., 2002) in malo mešinko - 

Utricularia minor (lokaliteta 22), ki je sicer znana predvsem z Blok in Cerkniškega jezera 

(Jogan (ur.) 2001).  

Na obrobju doline, v kateri sem popisovala mokrišča, so razviti tudi nemokriščni habitatni 

tipi, med katerimi so posebej pomembna rastišča orhidej (lokaliteta 3, 4, 6, 16, 27). Na njih 

smo popisali 9 vrst orhidej suhih travišč in svetlih gozdov. To so Anacamptis pyramidalis, 
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Cephalanthera rubra, Epipactis atrorubens, Limodorum abortivum, Ophrys sphegodes, 

Orchis pallens, Orchis ustulata, Orchis morio in Platanthera chlorantha. Vse te vrste so 

zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uredba o zavarovanih ... 

2004). Med zavarovanimi vrstami na tem območju najdemo tudi turško lilijo (Lilium 

martagon, lokaliteta 17) in gorski kosmatinec (Pulsatilla montana, lokaliteta 6, kjer je zaznati 

upadanje številčnosti populacije). 

Iz povedanega je jasno, da je območje južnega dela občine Borovnica, ki leži ob potoku 

Prušnica, naravovarstveno vredno območje, ki bi ga bilo treba vključiti med zavarovana 

območja. V omrežje Natura 2000 sta v neposredni bližini raziskovanega območja vključeni 

dve območji Natura 2000: Krimsko hribovje – Menišija (koda SI3000256) in Ljubljansko 

barje (koda SI3000271). Predlagamo, da se območje južnega dela občine Borovnica, ki leži 

vmes, ob širitvi omrežja Natura 2000 doda k območjema oziroma se z njima poveže.   

 

4.5 SKLEPI 

 

 Na raziskovanem območju pri Borovnici smo popisali 137 vrst praprotnic in semenk.  

 

 Med njimi je 42 naravovarstveno pomembnih vrst, ki so uvrščene na rdeči seznam ali 

zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (2004). 

 

 Najpomembnejše najdbe na območju so najdbe Eleocharis mamillata (eno od treh 

znanih nahajališč te vrste v Sloveniji), Holoschoenus vulgaris (edino nahajališče izven 

submediteranskega fitogeografskega območja) in Isolepis setacea (eno od 

maloštevilnih recentnih nahajališč v Sloveniji).   

 

 Od 115 vlagoljubnih vrst, ki smo jih popisali na izbranih mokriščih raziskovanega 

območja, je 19 vrst uvrščenih na Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pravilnik o 

uvrstitvi ..., 2002). To so: Blysmus compressus (V), Carex davalliana (V), Carex 

distans (V), Carex flavella (V), Carex hostiana (V), Carex rostrata (V), Cladium 

mariscus (V), Cyperus flavescens (V), Cyperus fuscus (V), Drosera anglica (V), 

Eleocharis uniglumis (V), Eleocharis quinqueflora (V), Eleocharis mamillata (V), 

Fritillaria meleagris (V), Gratiola officinalis (V), Holoschoenus vulgaris (V), Isolepis 

setacea (V), Schoenus nigricans (V) in Triglochin palustre (V) . Naštete vrste so 

ogrožene  in uvrščene na rdeče sezname tudi v sosednjih deželah.  

 

 Rastišča naravovarstveno pomembnih vlagoljubnih vrst se nahajajo na parcelah, ki so 

v lasti različnih lastnikov, ki s svojo zemljo različno gospodarijo. V večini primerov pa 

se rastiščem teh vrst obeta izginotje, saj lastniki zemljo postopoma izsušujejo ali 

zasipajo z gradbenim materialom z namenom, da bi bila zemlja primernejša kmetijski 

rabi. 
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 Poleg vlagoljubnih vrst, popisanih na popisnih ploskvah, so naravovarstveno 

pomembne še mnoge druge vrste, ki jih najdemo na obrobju raziskovanega območja. 

To so predvsem svetloljubne vrste pustih travišč in grmišč, med njimi na primer 

mnoge kukavičnice. Ogroža jih predvsem zaraščanje zaradi opuščanja košnje. 
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5 PREDLOG ZA IZVEDBO UČNE VSEBINE 

 

 

V letu 2012 sem na Andragoškem centru Sloveniji opravila usposabljanje za mentorja 

študijskih krožkov. V sklopu izobraževanja sem napisala tudi seminarsko nalogo, v kateri 

podrobneje opisujem izvedbo študijskega krožka z naslovom Botanična pestrost v okolici 

Borovnice.  

 

Vsebinski vidik študijskih krožkov 

Verjamem, da imajo ljudje, ki so potencialni udeleženci mojega študijskega krožka, veliko 

znanja in veliko različnih pogledov na problematiko, ki jo bomo obravnavali na krožku. Kot 

mentorica vem, da pravzaprav marsičesa ne vem in se bomo člani medsebojno veliko naučili 

drug od drugega, hkrati pa se zavedam, da bom kot vodja študijskega krožka lahko marsikaj 

prispevala s tem, da članom pokažem, kaj storiti in kako delovati, da dosežemo cilje. 

 

Opredelitev problema 

Ohranjanje narave ni le modna muha. Nameni okoljevarstvenikov velikokrat ne sovpadajo z 

željami in potrebami kmetovalcev. Vendar se na območju Borovnice res veliko ljudi ukvarja s 

kmetovanjem, bojim pa se da mnogi od njih pravzaprav ne vedo, kako zelo pomembno je 

ohranjanje obstoječega stanja v naravi – bolj, ko to ostaja nespremenjeno, bolj se lahko 

zanesemo na to, da bodo postopki kmetovanja izpred 5 let veljali za aktualne tudi čez 10 let. 

Spreminjanje naravnega okolja s seboj prinese spremembe, zaradi katerih se lahko namnožijo 

škodljivci, invazivne vrste, lahko pride do suše, poplav, izumrtja vrst, … Na omenjenem 

območju sem odkrila veliko vrst, ki uspevajo le še ponekod po Sloveniji, zato bi rada da ne 

izumrejo, vendar je za to potrebno ljudi prepričati, naj mokrišč, katera sem najbolje raziskala, 

ne izsušijo. Ne gre le za, to da se mokrišča ne izsušijo zgolj zaradi vrst, ki na njih tako dobro 

uspevajo, ampak tudi za dediščino, ki jo moramo pustiti bodočim generacijam. 

Ohranjanje narave je sicer globalni problem, rešimo ga lahko le tako, da delujemo lokalno. 

 

Organizacijski vidik študijskega krožka 

Z vzgojno izobraževalni cilji želim nadgraditi naše obstoječe znanje predvsem teoretično. Na 

svojem študijskem krožku bom skušala doseči sledeče: 

 

 udeleženci spoznajo biotsko pestrost flore na območju Borovnice, 

 udeleženci spoznajo pomen ohranjanja mokrišč nasploh (s poudarkom na konkretnem 

območju Borovnice), 

 udeleženci razumejo posledice sprememb vodnih režimov, 

 udeleženci razumejo vpliv sprememb v naravi na kmetijstvo, 
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 obisk mokrišč opis habitatov opis vrst. 

Akcijski cilj  je praktična uporaba posredovanje vzgojno izobraževalnega na način, da z njim 

vplivamo na druge posameznike (Metode dela (work methods), b.d.) . Naši akcijski cilji bodo: 

 predstavitev območja kot naravnega spomenika (za kategorizacijo nisem pristojna) na 

spletni strani občine, 

 brošura z opisom območja, ki bi se na primer delila na pošti in v šoli ter nekaterih 

društvih na primer turističnem, 

 članek v lokalnem glasilu »Naš časopis«, 

 zakonska zaščita območja. 

 

 

Ciljna skupina 

Na svoj študijski krožek bi osebno povabila ljudi, ki so že v obstoječih društvih v Borovnici 

(Turistično društvo, Društvo Hud Karel Barjanski), ker so njihova zanimanja že tako ali tako 

blizu temi študijskega krožka. Poleg teh udeležencev si na krožku želim lokalnih 

kmetovalcev, te bi povabila bodisi ustno (velja za tiste ki jih poznam) bodisi s pomočjo 

plakata, ki bi ga obesila pred vaško trgovino občino in knjižnico. Računam tudi na to, da bi se 

informacije o študijskem krožku širile med ljudmi samimi. Pri privabljanju bi jasno opredelila 

čas prostor in namen študijskega krožka. Da bi do ciljne skupine prodrla in dobila njihovo 

zanimanje, bi uporabila preprost jezik, poudarila bi, da je krožek brezplačen (menim da bi se 

mnogo ljudi spraševalo koliko bodo morali plačati), uro krožka pa bi prilagodila na čas, ko 

ima večina ljudi čas. Predvidevam, da bi se krožka udeležila zelo heterogena skupina ljudi: 

heterogena v smislu starosti, poklicev in zanimanj v prostem času. To smatram za prednost, 

kajti vsak udeleženec v takšni skupini ima različno družbo ljudi, v kateri se giblje, in tako se 

informacija o krožku lahko širi med različnimi ljudmi. Druga prednost heterogene skupine pa 

je doprinos različnih izkušenj in mnenj h krožku. 

 

Prostor za srečanje bi si izbrala večnamenski prostor v osnovni šoli. Najprej sem sicer 

razmišljala o prostoru v knjižnici, vendar je ta zelo majhna in bojim se da, bi že zaradi 

utesnjenosti ta prostor ljudi odbil. V šoli pa je prostora dovolj na voljo so sanitarije, za večjo 

domačnost pa bi poskrbela s kakim prigrizkom. Tam bi združila 4 mize in okoli njih postavila 

stole da bi si bili vsi med seboj enakovredni. Krožek bi pričela s kratko predstavitvijo ideje, 

nato pa bi sledila diskusija udeležencev. Prvo srečanje bi potekalo v notranjih prostorih, 

kasneje pa bi šli na teren. 
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Metode dela  

 Predavanje: menim, da je sprva treba ljudem dotično temo približati tudi s 

predavanjem, ker je za temo pomembno da se na udeležence prenese tudi veliko 

podatkov. 

 Diskusija: Diskusija je namenjena usklajevanju nasprotujočih si stališč mnenj 

ugotovitev in spoznanj. Razvija tudi miselne sposobnosti kritično mišljenje in 

samozavest da udeleženci svoje mnenje povedo in zagovarjajo pred nasprotniki. 

Diskusija zahteva pripravo udeležencev, ki se predhodno seznanijo s temo in raznimi 

viri informacij  

 Skupinsko delo 

 Obisk mokrišč (Metode dela (work methods), b.d.). 

 

 

Vrednotenje dela 

 

ZAČETNO VREDNOTENJE: 

1) Zmožnosti, pričakovanja, želje, motivacija in morebitni predsodki udeležencev za 

temo študijskega krožka, 

2) Mnenje okolice  o temi študijskega krožka, 

3) Najverjetnejši razlogi, zaradi katerih se udeleženci udeležijo študijskega krožka. 

 

SPROTNO VREDNOTENJE: 

1) Diskusija udeležencev med in po srečanjih. 

2) Pohvale in kritike na temo doseganja ciljev in počutja v krožku. 

3) Prispevanje novih idej (tisti, ki predlaga nekaj novega, verjetno ravno to pogreša, zato 

tudi to dejanje smatram kot vrednotenje). 

4) Ker me zanima, kako se bo na krožek odzvala okolica (t.j. ljudje, ki na krožku niso 

prisotni, pa vendar zanj vedo in se o njem pogovarjajo z udeleženci krožka), bi del 

vrednotenja namenili tudi temu. 

5) Zadnjih nekaj minut srečanja bi rada namenila temu, da udeleženci na list napišejo 

svoje prispevke, ideje, kritike in predloge izboljšav da na naslednjem srečanju to 

upoštevamo. 

 

KONČNO VREDNOTENJE: 

 

NOTRANJE: 

1) Sprememba odnosa udeležencev (na boljše) do naravne dediščine in poseganja v 

okolje uporabe fitofarmacevtskih sredstev. 

2) Poglobljeno znanje udeležencev o mokriščih in njihovi vpetosti v naravo. 

3) Prejšnji točki sta (precej dobro) preverljivi, s pomočjo diskusije med samim srečanjem 

uspešnost samega krožka pa bi preverjala s pomočjo anketnega vprašalnika, s pomočjo 

katerega bi tudi »uradno« vrednotili doseg zastavljenih ciljev študijskega krožka. 



Petelin S. Naravovarstveni pomen mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici. Dipl. delo. Ljubljana. 

Univ. v Lj, Biotehniška fakulteta, 2014 

 

55 
 

 

ZUNANJE: 

1) Odziv okolice na članek o biotski raznovrstnosti v Borovnici. 

2) Približno število brošur, ki jih ljudje odnesejo s seboj. 

3) Mnenje o pomenu krožka neudeleženih posameznikov, ki bi se o temi ŠK pogovarjali 

z udeleženci (pričakujem, da bodo na krožku prisotni posamezniki, ki jih tema vsaj 

malo zanima in »gane«, zato bi rada vedela,  kaj o njej menijo ostali, ki na krožek niso 

prišli). 

4) Sem bi prištela tudi uresničitev cilja »Zakonska zaščita območja«, vendar je to zelo 

dolgotrajen proces, ki ga ne bi bilo moč doseči v kratkem času po zaključku ŠK 

(Metode dela (work methods), b.d.). 

 

Izvedbeni  načrt ( z začetkom v mesecu maju): 

Časovni načrt 

TERMIN (1x 

tedensko 2 - 4 

ure skupaj: 26 

ur) 

VSEBINA NAČIN IZVEDBE 

1. srečanje (2 – 3 

ure) 

Predstavitev 

udeležencev 

Spoznamo se in s pogovorom dorečemo termine 

in čas trajanja srečanj (odvisno od 

razpoložljivega časa udeležencev). Udeležencem 

bi predstavila cilje ŠK, o katerih bi se skupaj 

pogovorili, morda celo kakega dodali in se 

dogovorili o načinu doseganja ciljev. S 

pogovorom bi ugotovili, kako blizu je tema 

udeležencem, kaj novega bi se radi naučili in 

izvedeli, bistvena pa se mi zdi tudi predstavitev 

pričakovanj do ŠK. 

2. srečanje (3 ure) Predstavitev 

pestrosti vrst 

na področju 

Borovnice 

(Glede na to da smo na prvem srečanju 

oblikovali pričakovanja do krožka, bomo na 

drugem uvodno  verjetno predebatirali še kako 

idejo, na katero je morda kak udeleženec na 

prvem srečanju pozabil). 

Skupaj ugotavljamo, kje se nahajajo morda 

spregledana mokrišča; katera od mokrišč so že 

uničena, katerim uničenje grozi, predstavljamo  

naša različna mnenja o pomenu mokrišč v 

lokalnem in globalnem smislu; predstavljamo 

povezavo med kmetijsko dejavnostjo in 

ohranjanjem okolja ter probleme, ki se ob tem 
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pojavljajo. 

3. srečanje (4 ure) Predavanje 

predavatelja 

Strokovni predavatelj predstavi dosedanje 

primere dobre prakse; zakonske ovire pri 

kmetijski dejavnosti v povezavi z 

okoljevarstvom. Sledi diskusija. 

4. srečanje (4 ure) Ogled  mokrišč 

v Borovnici 

Skupaj si ogledamo mokrišča in njihovo vrstno 

pestrost. Najbolj zanimive si zapišemo in 

fotografiramo. 

5. srečanje (3 ure) Ogled 

nekaterih 

toploljubnih 

travnikov  v 

Borovnici 

Podamo se še na nekatere toploljubne travnike, 

najbolj zanimive vrste fotografiramo in zapišemo 

(kljub temu da je krožek namenjen bolj ko ne 

mokriščem, menim da je smiselno, da na terenu 

obiščemo tudi območja, ki niso zamočvirjena, saj 

biotska raznovrstnost ne obstaja le na močvirjih, 

ampak je v Borovnici zelo visoka tudi na suhih 

toploljubnih travnikih). 

6. srečanje (2 uri) Predstavitev 

fotografij in 

informiranje o 

najbolj 

zanimivih 

vrstah 

Z udeleženci podrobneje raziščemo značilnosti 

posamezne vrste (kje v Sloveniji se še nahaja, 

razlogi zakaj je ogrožena ali redka) ter izberemo 

najlepše fotografije. 

7. srečanje (4 ure) Izdelava 

osnutka za 

zgibanko 

Fotografije, ki smo jih izbrali na prejšnjem 

srečanju, bodo del zgibanke. Pod vsako 

fotografijo zapišemo ime vrste ter glavne razloge 

zaradi katerih jo je moč najti le še na nekaterih 

mestih v Sloveniji. Zgibanka ima tudi uvod in 

zaključek, katerega pa napišemo skupaj, prav 

tako jo na računalniku skupaj oblikujemo v 

obliko v kakršni se bo tiskala V .pdf formatu jo 

predlagamo občini, da jo objavi na svoji spletni 

strani pod rubriko »Narava«. Napišemo kratek 

prispevek za Naš časopis. 

8. srečanje (3 ure) Zaključno 

srečanje 

Z diskusijo ovrednotimo dosedanji uspeh  

študijskega krožka, pogovarjamo se o težavah, na 

katere smo naleteli ob ozaveščanju sovaščanov o 

biotski raznovrstnosti, sama bi si recimo zelo 

želela odpreti temo, kaj si o temi krožka  mislijo 

tisti, ki se ga niso udeležili, pa o njegovem 
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obstoju slišali od ostalih članov, ki pa so se 

krožka udeležili. Izmenjali bi si mnenja, kaj je 

pri krožku še potrebno izboljšati kaj ne; kako 

doseči kar največ ljudi. 

Na zaključnem srečanju bi pozvala udeležence, 

da vsak prinese kako dobroto od doma (narezek 

pecivo pijačo…), da skupaj v sproščenem 

vzdušju  zaključimo študijski krožek. 

 

 

Finančni načrt 

Materialni stroški: 200 evrov (zgibanke + kak priboljšek na krožku (čaj, pecivo, …). 

 

Zaključek 

 

S študijskim krožkom bi – kot sem zapisala že pri vrednotenju študijskega krožka – rada 

predvsem dosegla spremembo odnosa ljudi do narave in naravne dediščine. Rada bi, da ljudje 

preko krožka spoznajo, da je izumiranje vrst velik problem, zaradi katerega lahko propade cel 

ekosistem, kar pa ima seveda izredno negativen vpliv ravno na kmetijstvo (poveča se potreba 

po gnojenju, uporabi fitofarmacevtskih sredstev, lahko pride do lokalnih suš …), ravno od 

kmetijstva pa na tem območju živimo praktično vsi. 

Vse pogosteje ugotavljam, da je današnji način življenja pravzaprav zelo neprijazen do 

bodočih generacij, vendar smo mi tisti na katerih leži odgovornost za prihodnost bodočih 

rodov. 
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