
Projektna 
brošuraZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ



Mokrišča so ekosistemi, ki imajo lastnosti tako vode kot kopnega, in imajo zato zelo 
veliko vrstno raznolikost ter redke in posebne rastlinske in živalske vrste, ki so se 
prilagodile življenju v takem okolju.

Za človeka so mokrišča pomembna, saj varujejo pred poplavami in sušo ter 
prečiščujejo pitno vodo. So tudi vir dobrin ter učilnica v naravi, ob vodi nemalokrat 
iščemo sprostitev in navdih. 

Več kot dovolj razlogov, da jih ohranimo!

V zadnji desetletjih so mokrišča močno ogrožena in hitro izginjajo zaradi človekovih 
dejavnosti, kot so izsuševanje, zasipavanje in onesnaževanje.

V projektu Zgodbe naših mokrišč želimo opozoriti na pomembnost manjših lokalnih 
mokrišč, ki jih pogosto spregledamo ali označimo kot nepomembne dele narave.

V občinah Mengeš, Medvode, Vodice in Trzin smo izbrali projektna območja mokrišč,  
na katerih bomo izboljšali stanje ter na nekaterih uredili infrastrukturo za obiskovalce  
(z namenom zmanjševanja motenj in izobraževanja). Obsežen del projekta je 
namenjen izobraževanju o mokriščih na različnih ravneh in v različnih starostnih 
skupinah. Pri aktivnostih in dogodkih želimo povabiti k sodelovanju in vključenosti  
za dolgoročno ohranjanje mokrišč lokalno prebivalstvo. 

V projektu, ki poteka med 2019 in 2021, sodeluje 6 partnerjev (Občina Mengeš – 
vodilni partner, Občina Trzin, Občina Vodice, Občina Medvode, OŠ Mengeš in Zavod  
RS za varstvo narave, OE Kranj in OE Ljubljana).

Zakaj ohranjati mokrišča?



PREDSTAVITEV PROJEKTNIH OBMOČIJ

Frnihtov bajer
Občina Trzin

Zahodno od naselja Mlake v Trzinu je v gozdu ohranjen Frnihtov bajer. Nastal je  
v nekdanjem glinokopu in ima v severnem delu značaj barja. Tu so pridobivali glino za 
opeko v sredini 20. stoletja. Opuščen glinokop je začela polniti deževnica, verjetno pa 
ga napajajo tudi stalni podvodni izviri. Bajer je sicer antropogenega nastanka,  
a pomembno prispeva k biotski pestrosti območja. 

V njem se je razvila bogata plavajoča vodna vegetacija z vodno združbo širokolistnih 
dristavcev in navadne mešinke, del pa so prerasle različne vrste šotnih mahov. Bajer 
predstavlja pomembno mrestišče za dvoživke, med njimi so najbolj pogoste navadne 
krastače. Predstavlja tudi ugodno okolje za ogroženo želvo močvirsko sklednico, edino 
sladkovodno želvo v Sloveniji. V širši okolici bajerja so prisotne kar tri vrste mesojedih 
rastlin (rosik).

V bajerju pa so prisotne tudi tujerodne invazivne rastlinske vrste, kot sta akvarijska 
rastlina pontederija in gojena oblika lokvanja, ter tujerodne invazivne živalske vrste,kot 
sta želvi rdečevratka in rumenovratka ter riba ameriški somič. V okolici bajerja najdemo 
kopenske invazivne vrste rastlin, kot so zlata rozga, japonski dresnik in žlezava nedotika.



PREDSTAVITEV PROJEKTNIH OBMOČIJ

Phliški  
(Koseški) bajer

     Občina Mengeš

Phliški ali Koseški bajer je prav tako nastal zaradi kopanja gline, ko je po opustitvi 
dejavnosti jamo zalil bližnji gozdni studenec. Mestoma se ob bajerju pojavljajo manjša 
mokrišča, pomembna za mrestitev dvoživk. Zaradi svoje velikosti in lege sredi gozda 
je bajer pomembno mrestišče vsaj 7 vrstam dvoživk. Tudi samo vodno telo ima pestro 
vrstno bogastvo, predvsem kačjih pastirjev ter drugih vodnih organizmov. 

V bajerju se izvaja tudi športni ribolov, količina rib in hranjenje rib pa vplivajo na stanje 
bajerja. Predvsem rjave žabe in krastače se vsako pomlad množično selijo iz okoliškega 
gozda do bajerja. Na svoji selitvi prečkajo prometnice (Mengeš – Koseze/Šinkov Turn – 
Vodice). Domačini še pomnijo množične povoze dvoživk v preteklosti, od leta 2011 pa 
lokalni prostovoljci postavljajo ograje in prenašajo dvoživke, tudi več kot 3600 osebkov 
na leto. 



PREDSTAVITEV PROJEKTNIH OBMOČIJ

Hraški mlaki
Občina Medvode

V Hrašah, severovzhodno od Medvod, se nahajata mlaki, ki sta eni redkih mokrišč  
v tem delu Slovenije. Mlaki sta sekundarnega nastanka, saj sta imeli dolga leta vlogo 
deponije odpadne vode iz bližnje živinorejske farme. Po opuščanju deponije se je 
razvil sekundarni biotop za različne ogrožene rastlinske in živalske vrste. Hraški mlaki 
obišče preko 100 različnih vrst ptic, kar predstavlja okoli tretjino vseh opaženih vrst 
ptic v Sloveniji. Nekatere vrste ptic se na mlakah ustavijo le za kratek čas, druge pa 
se tu zadržujejo celo leto. Mlaki nudita pticam gnezdišče (večje površine trstičja in 
rogozovja), zatočišče pri selitvah in bogat vir hrane. Ob mlakah se spreletava preko   
30 vrst kačjih pastirjev. 

Mlaki ogrožajo spiranje hranil iz kmetijskih površin, neurejene komunalne odplake,  
vnos rib, odvzemi vode ter invazivne tujerodne vrste (zlata rozga, japonski dresnik ...) 
na brežinah.



ZANIMIVOSTI IZ MOKRIŠČ

Veliki studenčar  
•  največji kačji pastir v Sloveniji in 

Evropi, v dolžino meri do 10 cm.

Vidra 
•  pri plavanju si pomaga  

z močnim repom, ki ga  
uporablja kot veslo in krmilo.

Zelena rega 
•  barvo telesa lahko spreminja 

glede na barvo okolice.

Vodomec 
•  duplo v katerem gnezdi,  

si izkoplje v navpičnih  
naravnih bregovih rek. 

Rosika 
•  na lepljive žlezaste laske na  

listih ujame majhne živali, ki jih  
s pomočjo encimov razgradi  
v hranilne snovi.

Močvirski cekinček 
•  bakreno oranžen metulj,  

ki živi na mokrotnih travnikih in 
obrežnem rastlinju vodnih  
jarkov, spada med modrine.



Hribski urh 
•  v obrambi usloči hrbet in 

pokaže svarilni rumeno črni 
vzorec na trebuhu.

Rak koščak 
•  samica nosi oplojena  

jajčeca s seboj pritrjena  
pod zadkom.

Močvirska logarica 
•  uspeva na vlažnih rastiščih in 

izgine ob povečanem gnojenju.

Kapelj 
•  samec te ribe mesec dni 

skrbno varuje jamico z jajčeci, 
ki jih je tja odložila samica.

Močvirska sklednica 
•  sladkovodna želva, ki prespi 

zimo zakopana v blatu na dnu 
vodnega telesa.

Šotni mah 
•  z odmiranjem in nalaganjem 

rastlin nastaja šota s hitrostjo 
1 cm na 10 let.

ZANIMIVOSTI IZ MOKRIŠČ



Potok Poljšak     
Občina Vodice

PREDSTAVITEV PROJEKTNIH OBMOČIJ

Potok Poljšak začne svojo pot v izviru pri Skaručni. V Povodju se mu pridruži Dobrava, 
pri Zgornjih Gameljnah še Gračenica. Potok postaja vse večji in dobi novo ime – 
Gameljščica, ter se pri Spodnjih Gameljnah izlije v Savo. Potok je deloma še naravno 
ohranjen z bogato vodno in obvodno vegetacijo, ponekod so ohranjeni jelševi logi. 
Na njegovih poplavnih ravnicah se pojavljajo mokrišča z vlagoljubnimi rastlinami, ki 
prispevajo k pestrosti potoka. V vodi najdemo kaplja, potočnega piškurja in druge 
vodne organizme.

Potok izgublja svojo naravno strugo zaradi regulacij, pogosto je tudi sekanje obvodne 
drevnine in odstranjevanje obrežne vegetacije. Kakovost vode je odvisna od komunalnih 
ureditev obvodnih naselij ter spiranja hranil iz kmetijskih površin.



Planik
Občina Mengeš

PREDSTAVITEV PROJEKTNIH OBMOČIJ

V mokrotni dolini Planik se prepletajo različna mokriča, kot so: mokrotni travniki  
z modro stožko, nizko barjanske površine, poplavni črnojelšev gozd in kraški studenec 
z izvirom in ponorom. Dolina skriva številne redkosti, tudi v evropskem merilu. Na 
barjanskih površinah še uspeva redka orhideja Loeselova grezovka, na mokrotnih 
travnikih še opazimo vse bolj ogroženega metulja travniškega postavneža. Okoliški 
črnojelšev gozd je habitat hrošča močvirskega krešiča in praproti močvirska krpača,  
v potokih živita rak koščak in veliki studenčar. 

Območje je ogroženo zaradi opustitve rabe pred več kot 30 leti in posledično 
zaraščenosti do stopnje, ko je košnja močno otežena. Prav tako so območje  
v preteklosti izsuševali, kar še danes kaže posledice v upadanju podtalnice in 
hitrejšemu zaraščanju.



PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Izboljšanje stanja mokrišč:
• odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih in živalskih vrst (Frnihtov bajer),
• odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (Hraški mlaki),
• obnova 0,3 ha habitata Loeselove grezovke (Planik),
•  ohranjanje zavarovanih vrst dvoživk na selitveni poti do mrestišč  

(Vodice – Koseze – Šinkov Turn – Mengeš).

Ureditev infrastrukture za obiskovalce:
• postavitev izobraževalne točke s tablo in klopico (potok Poljšak),
• postavitev didaktičnih igral in table (Phliški bajer),
• postavitev opazovalnice za ptice z izobraževalnimi tablami (Hraški mlaki),
•  postavitev didaktičnih igral  

in table (ŠRC Trzin).

Šole in vrtci:
• naravoslovni dnevi na projektnih mokriščih za OŠ,
• predstava Žabica je rešena za vrtce in nižje stopnje OŠ,
• program Mladi naravovarstvenik – varuh mokrišč za višje razrede OŠ.



PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Vodniki po mokriščih:
•  izvedba 40-urnega izobraževanja  

za lokalne vodnike po mokriščih  
(interpetacijsko in doživljajsko  
vodenje).

Predavanja in dogodki:
•  vodeni izleti po projektnih mokriščih,  

predavanja in delavnice za družine in otroke.

Natečaji in razstave:
• likovni in fotografski natečaj ter razstava,
• rokodelski natečaj ter razstava.

Promocijsko  
gradivo in mediji:



Vsako mokrišče ima svojo zgodbo:  
kako je nastalo, koliko je staro, kako je sobivalo s človekom skozi desetletja, stoletja ali 

tisočletja, kakšno je njegovo bogastvo življenja, kako posebne prebivalce ima.  
Pa tudi kakšno je njegovo stanje danes in kakšni so njegovi obeti za prihodnost. 
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Brošura je del projekta »Zgodbe naših mokrišč«, ki se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.  
Za vsebino informacij je odgovoren Zavod RS za varstvo narave. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Projekt sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Ohranimo bogate, pisane in posebne zgodbe mokrišč  
za prihodnje rodove, da jih bodo lahko sami doživeli

las za mesto in vas


