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1. Povzetek 

Območje: naravni rezervat Iški morost (NRIM) 

Lokacija: Ljubljansko barje 

Status: naravni rezervat po odloku občine Ig, del posebnega območja varstva (SPA) SI5000014 
Ljubljansko barje, del Krajinskega parka Ljubljansko barje 

Upravljavec: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) 

Površina rezervata: 63,5 ha 

Na območju naravnega rezervata je še ohranjenih nekaj najlepših mokrotnih barjanskih travnikov. 
Takšen habitat zasedajo številne ogrožene živalske in rastlinske vrste. Obstoj ugodnih razmer za 
travniške organizme je pogojen z aktivnim, a naravi prijaznim gospodarjenjem znotraj NRIM. Zasnova 
upravljanja za čas projekta PoLJUBA temelji na: 

 revitalizaciji obstoječih travniških površin (izvajanje košnje in spravila na travnikih, zatiranje 
invazivnih rastlin – zlata rozga, krhlika) 

 renaturaciji travnikov (posek grmišč, mulčenje, kontrolirano zadrževanje vlage z 
mikrozapornicami, vzpostavitev novih travnikov) 

 vzpostavitvi kakovostnega habitata za reintrodukcijo metulja barjanskega okarčka 
Coenonympha oedippus 

 spremljanju učinka mikrozapornic z merjenjem nivoja talne vode s piezometri 

V zasnovi upravljanja so podrobneje opisani ukrepi, s katerimi bomo dosegli zastavljene upravljavske 
in varstvene cilje. 

 

 

Tabela 1: Kode in površine izvajanja upravljavskih ukrepov 

koda ukrepov površina (ha) 

2A 13,9 

2B 7,1 

2C 0,9 

2Č 0,3 

2D1 9,1 

2D3 3,5 

2D4 1,9 

3A 4,1 

3B 1,5 

A4 3,2 

Skupaj: 45,5 
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2. Splošne informacije in opis območja 

2.1 Lega 

Naravni rezervat Iški morost (v nadaljevanju NRIM) leži na jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja, ob 
reki Iški, severno od vasi Brest (slika 1). Od obrobja Ljubljane je oddaljen 5 kilometrov. Upravno se 
nahaja v občini Ig. Skupna površina NRIM je 63,5 ha.  
 

 

Slika 1: Območje naravnega rezervata Iški morost (NRIM). Rumene črte so meje rezervata. 
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2.2 Status območja 

Naravni rezervat Iški morost je zavarovan z Odlokom o naravnem rezervatu Vrbovke, ki ga je na podlagi 
prvega in četrtega odstavka 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) izdala Občina Ig dne 31.3.2007 (celoten dokument v prilogi 3). Naravni rezervat 
je del Posebnega območja varstva (SPA) SI5000014 Ljubljansko barje in del predlaganega posebnega 
ohranitvenega območja (pSCI) SI3000271 Ljubljansko barje, ki sta bila določena z Uredbo o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. list RS, št. 49/04) (Božič & sod. 2007) 

NRIM je del Posebnega območja varstva (SPA) SI5000014 Ljubljansko barje. SPA je bil opredeljen 
zaradi pojavljanja naslednjih vrst ptic: 

1. bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus) 
2. kobiličar (Locustela naevia) 
3. kosec (Crex crex) 
4. kvakač (Nycticorax nycticorax) 
5. močvirski lunj (Circus pygargus) 
6. pepelasti lunj (Circus cyaneus) 
7. pisana penica (Sylvia nisoria) 
8. poljski škrjanec (Alauda arvensis) 
9. prepelica (Coturnix coturnix) 
10. priba (Vanellus vanellus) 
11. rakar (Acrocephalus arundinaceus) 
12. rdečenoga postovka (Falco vespertinus) 
13. repaljščica (Saxicola rubetra) 
14. rjava čaplja (Ardea purpurea) 
15. rjavi lunj (Circus aeruginosus) 
16. rjavi srakoper (Lanius collurio) 
17. sloka (Scolopax rusticola) 
18. sršenar (Pernis apivorus) 
19. velika bela čaplja (Ardea alba) 
20. velika uharica (Bubo bubo) 
21. veliki skovik (Otus scops) 
22. veliki strnad (Miliaria calandra) 
23. veliki škurh (Numenius arquata) 
24. zlata prosenka (Pluvialis apricaria) 
25. žerjav (Grus grus) 

Za območje SPA Ljubljansko barje so v Uredbi opredeljeni tudi varstveni cilji: 

 Povečanje obstoječega obsega travišč, 
 Povečanje deleža ekstenzivno obdelovanih travišč, 
 Povečanje obsega mejic 
 Ohranjanje gozdnih osamelcev 
 Ohranitev obstoječega vodnega režima. 
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2.3. Habitatni tipi v NRIM 

V letu 2018 najdemo v NRIM naslednje osnovne skupine habitatov: 

1. vlažni travniki, vključno s travniki, ki so delno zaraščeni z zlato rozgo (39,1 ha) 
2. visoko šašje (3,1 ha) 
3. opuščeni travniki (1,5 ha) 
4. grmišče (14,7 ha) 
5. mejice (  2̴000 m) 
6. njiva (2,04 ha) 
7. opuščena njiva (0,45 ha) 
8. travnik v renaturaciji (0,64 ha) 

2.4. Lastništvo  

Meje NRIM potekajo po različno velikih jarkih in rekah, ki so v naravi jasno prepoznavni. Znotraj 
rezervata so zemljiške parcele, ki sodijo v katastrsko občino Tomišelj (k.o. 1702). Podrobnejši podatki 
o posameznih parcelah (parcelna številka, lastništvo) so zapisani v Tabelah 2, 3 in 4. 

DOPPS ima v svoji lasti 17 parcel v skupni površini 7,67 ha. DOPPS ima po Zakupni pogodbi št. 14150-
2831/08 od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v zakupu 115 parcel ali delov 
parcel v skupni površini 45,74 ha. Privatnih parcel znotraj NRIM je 24, v skupni površini 9,63 ha. 
Upravljavec naravnega rezervata je v soglasju z občino Ig in v skladu z Odlokom o naravnem rezervatu 
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). 

 

Tabela 2: Seznam parcel v lasti DOPPS 

parcelna št. površina (m²) 

989 7.147 

996 7.816 

997 8.164 

1000 1.708 

1026 4.748 

1034/1 1.274 

1034/2 1.596 

1044/1 2.732 

1044/2 138 

1052 5.755 

1260 4.496 

1261 4.532 

1263 4.471 

1264 8.830 

1269 4.322 

1270 4.507 

1272 4.514 

n = 17 P = 7,675 ha 
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Tabela 3: Seznam parcel na območju NRIM v zasebni lasti oz. v solastništvu občine Ig. Vir: elektronska zemljiška knjiga; stanje 
november 2018. 

parcelna 
št. površina (m²) 

979 5.089 

980 5.089 

983 5.089 

990 7.147 

991 7.147 

992 7.147 

993 7.147 

994 7.816 

1015 1.712 

1020 1.683 

1032/1 942 

1032/2 1.928 

1042/1 2.226 

1042/2 644 

1043/1 2.495 

1043/2 375 

1054 2.971 

1060 2.971 

1248 3.611 

1262 4.704 

1377 6.431 

1378 5.409 

1381 5.251 

1396/1 1.321 

n = 24 P = 9,6345 ha 

 

 

Tabela 4: Seznam parcel v lasti Republike Slovenije. Vir: elektronska zemljiška knjiga; stanje november 2018. 

parcelna št. lastništvo površina (m²) 
površina v zakupu 

DOPPS (m²) 

968/1 RS 1349 1349 

969/1 RS 3884 3884 

973 RS 4963 4963 

974 RS 2485 2485 

975 RS 2485 2485 

976 RS 9930 9930 

977 RS 10175 10175 

978 RS 5086 5086 

981 RS 5089 5089 

982 RS 5089 5089 
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parcelna št. lastništvo površina (m²) 
površina v zakupu 

DOPPS (m²) 

984 RS 3536 3536 

985 RS 3539 3539 

986 RS 7147 7147 

987 RS 14293 14293 

988 RS 7147 7147 

995 RS 7816 7816 

998 RS 7762 7762 

999 RS 7103 7103 

1001 RS 1708 1708 

1002 RS 852 852 

1003 RS 856 856 

1004 RS 1708 1708 

1005 RS 3417 3417 

1006 RS 1708 1708 

1007 RS 1708 1708 

1008 RS 910 910 

1009 RS 914 914 

1010 RS 1824 1824 

1011 RS 3460 3460 

1012 RS 1730 1730 

1013 RS 1730 1730 

1014 RS 1712 1712 

1016 RS 3402 3402 

1017 RS 3381 3381 

1018 RS 3380 3380 

1021 RS 1683 1683 

1022 RS 1618 1618 

1023 RS 1618 1618 

1024 RS 1618 1618 

1025 RS 1618 1618 

1027 RS 2651 2651 

1028 RS 2647 2647 

1029/1 RS 525 525 

1029/2 RS 2126 2126 

1030/1 RS 502 502 

1030/2 RS 2145 2145 

1031/1 RS 826 826 

1031/2 RS 2044 2044 

1033/1 RS 2870 765 

1035 RS 2518 2518 

1036 RS 3223 3223 

1037 RS 3561 3561 

1038 RS 6337 6337 

1039 RS 3600 3600 

1040 RS 2140 2140 
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parcelna št. lastništvo površina (m²) 
površina v zakupu 

DOPPS (m²) 

1041/1 RS 928 928 

1041/2 RS 1942 1942 

1045 RS 2870 2870 

1046 RS 5111 5111 

1047 RS 5301 5301 

1048 RS 1435 1435 

1049 RS 1435 1435 

1050 RS 2870 2870 

1051 RS 2870 2870 

1053 RS 2971 2971 

1055 RS 5902 5902 

1056 RS 12682 12682 

1057 RS 5942 5942 

1058 RS 1485 1485 

1059 RS 1485 1485 

1061 RS 2647 2647 

1062 RS 2651 2651 

1068/1 RS 3755 3755 

1069 RS 2025 2025 

1072 RS 1424 1424 

1073/2 RS 374 374 

1246 RS 3482 3482 

1247 RS 4931 4931 

1249 RS 3597 3597 

1250 RS 1762 1762 

1251 RS 1762 1762 

1252 RS 9693 9693 

1253 RS 5035 5035 

1254 RS 4830 4830 

1255 RS 4658 4658 

1256 RS 4719 4719 

1257 RS 4586 4586 

1258 RS 2381 2381 

1259 RS 2385 2385 

1265 RS 2201 2201 

1266 RS 2205 2205 

1267 RS 4271 4271 

1268/1 RS 4257 4257 

1268/2 RS 4259 4259 

1271 RS 4442 4442 

1273 RS 4352 4352 

1274 RS 4442 4442 

1275 RS 5899 5899 

1276 RS 1302 1302 

1372 RS 8031 8031 
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parcelna št. lastništvo površina (m²) 
površina v zakupu 

DOPPS (m²) 

1373 RS 13067 13067 

1374 RS 7254 7254 

1382 RS 10898 10898 

1386 RS 4204 3571 

1387 RS 2877 2877 

1390 RS 1507 1507 

1391/1 RS 1142 1142 

1395 RS 3928 3928 

1403/1 RS 10869 10869 

1403/2 RS 9441 9441 

1404/1 RS 2396 2396 

1404/2 RS 7028 7028 

1404/3 RS 7110 7110 

1404/4 RS 2748 2748 

1407 RS 18990 18990 

n =  115  P = 46,8362 ha P =  45,7456 ha  

 

2.5 Upravljavske enote 

Za potrebe načrtovanja in beleženja realizacije upravljanja smo projektno območje razdelili na 
standardizirane upravljavske enote. 

Območje NRIM se razprostira čez pet ledinskih enot: Vrbovski deli, Mali deli, Želodec, Veliki deli, 
Cerkovščina in Jevše. Vsako ledinsko enoto smo podrobneje razdelili na upravljavske enote in 
podenote. Upravljavska enota je sklenjen del površine, na kateri se izvaja enoten način gospodarjenja. 
Meje upravljavskih enot so večinoma dobro prepoznavne (sprememba vegetacije oz. habitatnega tipa, 
večji jarki, ceste). Upravljavska enota je lahko razdeljena na podenote.  

Upravljavske enote znotraj NRIM so poimenovane po pripadajoči ledinski enoti in so označene s 
črkami. Morebitne podenote so dodatno oštevilčene (slika 2). 
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Slika 2: Upravljavske enote in podenote NRIM. 
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3. Vsebinski del zasnove upravljanja 

NRIM predstavlja pomemben del osrednjega dela Ljubljanskega barja. Območje je v državnem in 
mednarodnem merilu pomembno za obstoj številnih ogroženih organizmov. Zlasti tistih, ki so vezani 
na tradicionalno kmetijsko krajino s prevladujočimi ekstenzivnimi vlažnimi travniki. V NRIM so 
ohranjeni lepi primeri vlažnih barjanskih travnikov. Med njimi so tudi površine ogroženega travniškega 
habitatnega tipa – vlažni travniki z modro stožko (Molinietum). 

Obstoj kmetijske kulturne krajine z vlažnimi travniki je pogojen z aktivnim upravljanjem zemljišč. V 
NRIM se izvaja naravi prijazno gospodarjenje. Načrt upravljanja je v splošnem usmerjen k 
vzpostavitvi, vzdrževanju in izboljšanju habitata vlažnih travnikov na čim večji površini. Za čas trajanja 
projekta PoLJUBA – »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja« 
se bodo na NRIM izvajali ukrepi na podlagi upravljavskih strategij, ki so podrobno predstavljene v 
nadaljevanju.  

 

 

Slika 3: območja izvajanj različnih upravljavskih ukrepov 
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3.1 Košnja in spravilo 2x letno (2A) 

Namen: revitalizacija travnikov s košnjo 2x letno se bo izvajala na parcelah z najboljšim habitatom za 
kosca Crex crex. Takšen način košnje preprečuje slabšanje habitata (pretirano zaraščanje travnikov), 
datumsko pa omogoča nemoteno gnezdenje ogroženih travniških ptic. Ukrep bo izvajan na površini 
13,9 ha. 

 

Upravljanje: 

 2018, 2019, 2020, 2021 – izvajanje košnje s spravilom 2x letno 
o 1. košnja in spravilo po 1. avgustu 
o 2. košnja in spravilo konec septembra 
o travniki izven VTR (skrajno SV del NRIM) se lahko kosijo prej  
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Slika 4: Območje izvajanja ukrepa 2A – Košnja in spravilo 2x letno 
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3.2 Košnja in spravilo 1x letno + 2x letno ročno odstranjevanje krhlike 
(2B) 

Namen: vzdrževanje travnikov z modro stožko se bo izvajalo s košnjo 1x letno. Zaradi počasne rasti 
vegetacije (oligotrofne razmere) večkratna košnja na teh površinah ni potrebna. Na te travnike prodira 
invazivna krhlika, ki se jo bo kosilo 2x letno z ročno motorno koso. 2. ročna košnja krhlike je posebej 
načrtovana tako, da se rastline čim bolj izčrpa. Ukrep bo izvajan na površini 7,1 ha. 

 

Upravljanje: 

 2018, 2019, 2020, 2021 – izvajanje košnje s spravilom 1x letno 
o  košnja in spravilo po 1. avgustu 

 

 1. ročna košnja krhlike po 10. juniju – izvede DOPPS 

 2. ročna košnja krhlike po 10. oktobru – izvede DOPPS. Načrtovan 2x obhod;  
o 1. obhod, ki bo intenzivnejši, se izvede v obdobju, ko je listje še zeleno in v njih aktivno 

poteka fotosinteza.   
o 2. obhod se izvede, ko listje porumeni in je krhlika najbolj opazna. Pokosi se krhlike, ki 

so ostale spregledane ob 1. obhodu. Drugi obhod druge ročne košnje krhlike se 
opcijsko lahko podaljša v zimski čas, ko v poleženi travi stebla krhlik bolj izstopajo. 
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Slika 5: Območje izvajanja ukrepa 2B - Košnja in spravilo 1x letno + 2x letno ročno odstranjevanje krhlike 
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3.3 Košnja 1x letno brez spravila (2C) 

Namen: revitalizacija opuščenih travnikov z izvajanjem košnje 1x letno. Spravilo se ne izvaja, saj dostop 
z ustrezno mehanizacijo na območje ni možen. Ukrep bo izvajan na površini 0,9 ha. 

 

Upravljanje: 

 2018, 2019, 2020, 2021 – izvajanje košnje 1x letno 
o  košnja po 1. avgustu 

 košnja je predvidena po 1. avgustu. V kolikor zlata rozga predčasno cveti in semeni, se košnja 
izvede prej!  

 košnjo izvaja DOPPS 

 na določenih površinah (parcela 2C na jugu) obstaja možnost spravila pokošene biomase z 
nakladalko. Pogoj: ugodno stanje na terenu (razmočenost tal, višek časa) 

 namestitev mikrozapornic (april 2019)  
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Slika 6: Območje izvajanja ukrepa 2C – Košnja 1x letno brez spravila 
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3.4 Ročno odstranjevanje grmičev (2Č) 

Namen: revitalizacija območja s šotnim mahom. Ročno se bo odstranjevalo grmiče (pretežno krhliko), 
ki preraščajo aktivno šotišče. Uspevanje šotnega mahu je odvisno od količine vlage v okolju. Zaraščanje 
s krhliko izsuši mah, posledično se invazivna krhlika širi hitreje. Ukrep bo izvajan na površini 0,3 ha. 

Upravljanje:  

 letna odstranitev 1/3 grmičev (krhlik) enakomerno po celotni površini 

 delo se izvaja z nahrbtno motorno koso s krožno »vidio« žago in/ali z motorno žago  

 spravilo posekanega grmovja; ročno spraviti vejevje na kup, z nakladalno prikolico odpeljati na 
deponijo (upoštevaj razmočenost terena in nevarnost ugrezanja strojev) 

 Delo se izvede med 1. oktobrom in 15. marcem. 
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Slika 7: Območje izvajanja ukrepa 2Č – Ročno odstranjevanje grmičev 
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3.5 Zatiranje zlate rozge – košnja in spravilo 4x letno + dosejevanje (2D1) 

Namen: izčrpavanje in zastiranje gostih sestojev zlate rozge z redno košnjo (4x letno) in dosejevanjem 
zelenega mulča. Z zelenim mulčem se bo zasejalo ½ pokošenega območja, druga polovica bo ostala le 
pokošena. S tem se bo izvedla neposredna primerjava uspešnosti dveh metod (košnja : (košnja + zeleni 
mulč)) zatiranja zlate rozge. Ukrep bo izvajan na površini 9,1 ha. 

 

Upravljanje: 

 2018, 2019, 2020, 2021 – izvajanje košnje s spravilom 4x letno 
o 1. košnja in spravilo v 1. polovici maja (zaradi poznega planiranja 1. košnja v 2018 ne 

bo izvedena) 
o 2. košnja in spravilo v 2. polovici junija 
o 3. košnja in spravilo sredi avgusta 
o 4. košnja in spravilo konec septembra 

 Sejanje z zelenim mulčem 
o določitev ustreznega tipa travnika (ustreznost prevladujoče vrste trave) za 

pridobivanje zelenega mulča z ozirom na specifiko terena/parcele, kamor se bo 
raztrosil zeleni mulč 

o sproti moramo določiti količino zelenega mulča na enoto sejalne površine (površinsko 
razmerje 1:2 oz. 1:1 , odvisno od količine zelenega mulča na razpolago) in število 
ponovitev sejanja (uspešnost kalitve je lahko pogojena z vremenskimi razmerami - 
suša)  

o določitev parcel za pridobivanje zelenega mulča (iz ukrepa A4, okoliški travniki izven 
VTR!) 

o morebitni dogovori in priprave na zakup privatnih travnikov za namen pridobivanja 
zelenega mulča 

 uskladiti čas košnje zlate rozge in sejanja z zelenim mulčem 

 ustrezno tretiranje zelenega mulča (stiskanje/valjanje) po sejanju 

 režim izvajanja akcije 2D1: vse parcele se v celoti pokosi 4x letno, zeleni mulč sejemo le na 
vnaprej določenih delih pokošenih parcel  

 preučiti opcijo postavitve mikrozapornic  
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Slika 8: Območje izvajanja ukrepa 2D1 – Zatiranje zlate rozge – košnja in spravilo 4x letno + dosejevanje 
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3.6 Zatiranje zlate rozge – preoranje, izčrpovalna kultura, košnja in 
spravilo 4x letno (2D2) 

Namen: s preoravanjem oslabimo rast zlate rozge. S setvijo izčrpovalne kulture (ajda) siromašimo 
hranila v tleh in zastremo zlato rozgo. V naslednjem letu se na požeto površino zaseje zeleni mulč. S 
tem želimo zatreti zlato rozgo in vzpostaviti barjanski travnik.  

Na delavnici za zasnovo upravljanja in ob skupnem terenskem ogledu smo ugotovili, da se je zaradi 
večkratnih vsakoletnih košenj v preteklih letih stanje že toliko izboljšalo, da bi bilo travnik škoda 
preorati. Zato smo izvedbo tega tipa ukrepa opustili, območje pa premestili pod ukrep 2D1. 

3.7 Zatiranje zlate rozge – košnja in spravilo 3x letno (2D3) 

Namen: izčrpavanje gostih sestojev zlate rozge s košnjo 3x letno. Ukrep bo izvajan na površini 3,5 ha. 

 

Upravljanje: 

 2018, 2019, 2020, 2021 – izvajanje košnje s spravilom 3x letno 
o 1. košnja in spravilo sredi junija 
o 2. košnja in spravilo v 1. polovici avgusta 
o 3. košnja in spravilo konec septembra 
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Slika 9: Območje izvajanja ukrepa 2D3 – Zatiranje zlate rozge – košnja in spravilo 3x letno 
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3.8 Zatiranje zlate rozge – košnja in spravilo 4x letno (2D4) 

Namen: izčrpavanje gostih sestojev zlate rozge s košnjo 4x letno. Ukrep bo izvajan na površini 1,9 ha. 

Upravljanje:  

 2018, 2019, 2020, 2021 – izvajanje košnje s spravilom 4x letno 
o 1. košnja in spravilo v 1. polovici maja 
o 2. košnja in spravilo v 2. polovici junija 
o 3. košnja in spravilo sredi avgusta 
o 4. košnja in spravilo konec septembra 
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Slika 10: Območje izvajanja ukrepa 2D4 – Zatiranje zlate rozge – košnja in spravilo 4x letno 
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3.9 Sečnja grmovja/dreves in vzpostavitev travnika (3A) 

Namen: renaturacija travnika z odstranitvijo grmovne in drevesne vegetacije ter dosejevanjem z 
zelenim mulčem. Novonastale zaraščene površine se bo vzdrževalo s košnjo in spravilom 4x letno. 
Ukrep bo izvajan na površini 4,1 ha. 

 

Upravljanje: 

 sečnja se izvede med 1. oktobrom 2018 in 15. marcem 2019. Pas grmovja ob učni poti se ohrani! 

 odvoz biomase s posekanih površin na deponijo. Izvedba ob ugodnih razmerah (upoštevaj 
namočenost terena in nevarnost ugrezanja strojev) 

 po sečnji in odvozu biomase se izvede mulčenje tankih steblik in manjših ostankov sečnje 

 izkop štorov na trasi predvidenih jarkov, izkop 4x150m jarkov  

 načrt namestitve mikrozapornic in izvedba (predvidene 3 zapornice na 1 jarek) 

 2019, 2020, 2021 – izvajanje košnje s spravilom (kjer bo mogoče) 4x letno 
o 1. košnja in spravilo v 1. polovici maja 
o 2. košnja in spravilo v 2. polovici junija 
o 3. košnja in spravilo sredi avgusta 
o 4. košnja in spravilo konec septembra 

 2019 – žaganje oz. košnja enoletnih poganjkov odstranjene lesne vegetacije 

 Sejanje z zelenim mulčem 
o določitev ustreznega tipa travnika (ustreznost prevladujoče vrste trave) za 

pridobivanje zelenega mulča z ozirom na specifiko terena/parcele, kamor se bo 
raztrosil zeleni mulč 

o sproti moramo določiti količino zelenega mulča na enoto sejalne površine (površinsko 
razmerje 1:2 oz. 1:1 , odvisno od količine zelenega mulča na razpolago) in število 
ponovitev sejanj (uspešnost kalitve je lahko pogojena z vremenskimi razmerami - suša)  

o določitev parcel za pridobivanje zelenega mulča (iz ukrepa A4, 2D3, primerni okoliški 
travniki) 

o morebitni dogovori in priprave na zakup privatnih travnikov za namen pridobivanja 
zelenega mulča 

o določiti čas sejanja z zelenim mulčem (pogojeno z zrelostjo travinja, ki ga želimo) 
o tretiranje zelenega mulča (stiskanje/valjanje) 
o zeleni mulč se poseje po celotni površini, z izjemo enega območja med dvema 

novonastalima jarkoma (možnost primerjave rasti travinja) 
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Slika 11: Območje izvajanja ukrepa 3A – Sečnja grmovja/dreves in vzpostavitev travnika 
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3.10 Mulčenje travnikov v zgodnejši fazi zaraščanja ter košnja 1x letno 
(3B) 

Namen: renaturacija travnikov, ki so v zgodnji fazi zaraščanja, z mulčenjem. Sledi vzdrževanje travnikov 
s košnjo 1x letno. Ukrep bo izvajan na površini 1,5 ha.   

 

Upravljanje: 

 mulčenje izvede DOPPS z lastno mehanizacijo med 1. oktobrom 2018 in 15. marcem 2019 
(upoštevaj namočenost terena in nevarnost ugrezanja strojev) 

 2019, 2020, 2021 – izvajanje košnje s spravilom 1x letno 
o 1. košnja in spravilo v juliju 
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Slika 12: Območje izvajanja ukrepa 3B – Mulčenje travnikov v zgodnejši fazi zaraščanja ter košnja 2x letno 
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3.11 Opremljanje osuševalnih jarkov z mikrozapornicami (3C) 

Namen: omogočena bo neka stopnja uravnavanja nivoja talne vode, s čimer vplivamo na razmočenost 
terena. Večja razmočenost vpliva na slabše uspevanje invazivnih rastlin (zlata rozga, krhlika), kar je 
ugodno za vzdrževanje mokrotnih travnikov. Predvidena je namestitev 42 manjših zapornic. 

 

Upravljanje: 

 preučiti način namestitve mikrozapornic 

 določiti (okvirne) lokacije mikrozapornic v NRIM  

 meritve, nabava materiala in čas nameščanja mikrozapornic odvisni od stanja travnika in faze 
del iz preostalih ukrepov, ki se bodo izvajala na območju 3C (začetni plan je bil, da se zapornice 
namešča jeseni, da zadržijo čim več vode tekom hladnega dela leta) 

 mikrozapornice namešča in regulira DOPPS v skladu z upravljavskim načrtom za območja, na 
katerih se bo poznal učinek mikrozapornic 
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Slika 13: Območje izvajanja ukrepa 3A in 3C - Opremljanje osuševalnih jarkov z mikrozapornicami 
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3.13 Barjanski okarček (A4) 

Namen: upravljanje površin z modro stožko za namen varstva barjanskega okarčka. Območje bo 
razdeljeno na 2 dela, pri čemer se ju bo kosilo izmenično 1x letno.  Vsako leto bo torej ½ površine ostalo 
nepokošene. Spravilo bo potekalo 4 dni po košnji. Zaraščanje s krhliko bomo odpravljali 2x letno z 
nahrbtno motorno koso. Ukrep bo izvajan na površini 3,2 ha. 

 

Upravljanje: 

 2019, 2020, 2021 – izmenično se vsako leto izvede 1 košnja na ½ območja. Vsako leto bo torej 
½ površine ostala nepokošena. V tem primeru gre za mozaično košnjo – pokošeni in nepokošeni 
pasovi razporejeni po celotnem območju. Kosi se na višino 5 cm 

o košnja sredi avgusta, spravilo vsaj 4 dni po košnji 

 pokošeno travo se uporabi za zeleni mulč za ukrepe 2D1 in 3A 

 1. ročna košnja krhlike po 10. juniju – izvede DOPPS 

 2. ročna košnja krhlike po 10. oktobru – izvede DOPPS. Načrtovan 2x obhod; 1. obhod, ki bo 
intenzivnejši, se izvede v obdobju, ko je listje še zeleno in v njih aktivno poteka fotosinteza.  2. 
obhod se izvede, ko listje porumeni in je krhlika najbolj opazna. Pokosi se krhlike, ki so ostale 
spregledane ob 1. obhodu 
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Slika 14: Območje izvajanja ukrepa A4 – Barjanski okarček 
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