PROGRAM KRAJŠEGA VODENJA PO KRAJINSKEM PARKU LJUBLJANSKO BARJE

OB REKI IŠKI IN PO KOŠČEVI UČNI POTI
Trajanje vodenja: okoli 3 ure
Dostop: z mestnim avtobusom 19b ali lastnim prevozom
Dolžina in tip poti: 5 km, makadamska pot, steza in leseni podest
Osenčenost: večinoma ni sence, zato je v toplejšem delu leta potrebna zaščita pred soncem in voda
Možnost poplav: pot se nahaja v poplavnem območju, tako je v času močnejših in dolgotrajnejših
padavin možno, da je del poti poplavljen
Priporočeno število oseb: največ 30 oseb, po Koščevi učni poti največ 15 oseb na enkrat
Predstavljene tematike:
1. UVODNA PREDSTAVITEV LJUBLJANSKEGA BARJA
(faze v nastajanju LB: udorina, zasipavanje, ojezeritve, močvirje, barje)
2. POT OB REKI IŠKI - OKLJUK
(del poti od Lip do Koščeve učne poti: 4 km v obe smeri)
Tu predstavimo glavni element Ljubljanskega barja: vodo, na katero naletimo v naravnih vodotokih
(reka Ljubljanica s številnimi pritoki kot je reka Iška), v gosti mreži izsuševalnih kanalov (okoli 5000
km!), v obliki poplav, v globini barjanskih tal v vodonosniku, v številnih izvirih na kraškem robu in na
meji vršajev in barja, v kraškem jezeru pri Podpeči. Na poti odkrivamo, kdaj in zakaj so se ljudje
naseljevali na osrednji, poplavno najbolj ogrožen del Ljubljanskega barja. V strugi reke Iške odkrivamo
sledi regulacije te reke, ki se je nekoč izlivala v reko Iščico. Na meji med Iškim vršajem in barjem pa
predstavimo zanimivo sestavo barjanskih tal, katerih globina ponekod seže tudi čez 100 m.

3. KOŠČEVA UČNA POT (utrjen del poti: 1 km v obe smeri)
Tu predstavimo Ljubljansko barje kot mozaično krajino številnih življenjskih prostorov, ki gostijo
bogastvo rastlinskih in živalskih vrst. Največja biotska pestrost se nahaja na območju mokrotnih
travnikov, ki se nahajajo tudi v naravnem rezervatu Iški morost, kjer poteka Koščeva učna pot. Na
poti odkrivamo posamezne življenjske prostore, rastlinske in živalske vrste ter njihovo soodvisnost.
Visoka biotska pestrost živalskih in rastlinskih vrst je razlog za zavarovanje območja Ljubljanskega
barja kot zavarovano območje narave: Krajinski park Ljubljansko barje.

Več podatkov o predstalvjenih učnih poteh najdete na:
www.ljubljanskobarje.si/potepanja-po-ljubljanskem-barju/ucne-poti/2
Lahko pa nas tudi pokličete na telefon: 08 205 2353

PROGRAM KRAJŠEGA VODENJA PO KRAJINSKEM PARKU LJUBLJANSKO BARJE

PO BEVŠKI UČNI POTI
Trajanje vodenja: okoli 3 ure
Dostop: lasten prevoz do izhodišča učne poti
Dolžina, tip poti: 6,5 km krožne poti po makadamu,
del poti ob stari strugi Ljubljanice: poljska pot
Osenčenost: večinoma ni sence, zato je v toplejšem
delu leta potrebna zaščita pred soncem in voda
Možnost poplav: pot se nahaja v poplavnem
območju, tako je v času močnejših in dolgotrajnejših
padavin možno, da je del poti poplavljen
Priporočeno število oseb: največ 30
Predstavljene tematike:
1. UVODNA PREDSTAVITEV LJUBLJANSKEGA BARJA, KRAJINSKEGA PARKA in UČNE POTI
2. BARJANSKI
TRAVNIKI
–
ZIBELKA
BIKOTSKE
PESTROSTI
Največja mavrica živalskih in rastlinskih vrst se nahaja na pozno košenih in negnojenih travnikih,
kjer uspevajo močvirski tulipani, munci, divje orhideje… , na katerih gnezdijo ogrožene travniške
vrste ptic kot so kosec, repaljščica, škurh…
3. ŽIVLJENJE NA BARJU NEKOČ
Tu odkrivamo, kako so se ljudje na Ljubljanskem barju prilagodili vsakoletnim poplavam, kako in
kje so včasih potovali, kako so prali…
4. LJUBLJANICA - REKA SEDMERIH IMEN
Čez Ljubljansko barje se vije okoli 20 km dolga struga reke Ljubljanice. Zaledje te reke pa se
nahaja na Notranjskem, kjer ima reka kraški značaj in nosi še 6 ostalih imen.
LJUBLJANICA - KULTURNA DEDIŠČINA REKE
Ob strugi reke vodnik predstavi strugo reke Ljubljanice kot izredno pomembno zibelko bogate
kulturne dediščine. Najdbe v reki so sprva odkrivali domačini, kasneje pa potapljači. Od leta 2003
je reka zaščitena kot kulturni spomenik državnega pomena, kar pomeni, da se lahko v njej
potapljajo le poklicni arheologi.
STARA STRUGA REKE LJUBLJANICE - DELO ČLOVEŠKIH ROK ALI NARAVE?
Na sprehodu ob stari strugi reke Ljubljanice ugotavljamo, kateri bi lahko bili razlogi za njen
nastanek. Nekateri pravijo, da se odgovor skriva pri Podpeškem kamnolomu in Rimljanih, spet
drugi razmišljajo o nedokončanem razbremenilnem kanalu. Kdo ima prav?
____________________________________________________________________
Cena za opisana programa je odvisna od števila udeležencev:
Do 5 oseb: 50 EUR
6 do 10 oseb: 60 EUR
11 do 20 oseb: 80 EUR
21 do 30 oseb: 125 EUR
Nad 31 oseb: 200 EUR
20% POPUST za družine z otroki, učence, dijake in študente ter upokojence.
30% DOPLAČILO za vodenja v tujih jezikih.

