Ravnico ju`no od mesta Ljubljane je še pred dvema stoletjema pokrivalo šotno
barje, edinstveno v tem delu Evrope. Neutrudna prizadevanja za plodno
zemljo pa so ga mo~no spremenila.
Danes je Ljubljansko barje kulturna krajina z najve~jo sklenjeno površino
mo~virnih travnikov pri nas in še vedno sodi med naravovarstveno
najpomembnejše dele Slovenije. Mo~virni travniki, obdani z mejicami in
gozdi~i ter prepredeni z mre`o vodnih kanalov, dale~ izstopajo po pestrosti
rastlinstva in `ivalstva.
V zadnjem ~asu se Ljubljansko barje hitro spreminja. Barjansko zemljo `rtvujemo asfaltu, betonu, odpadkom, pesticidom - takoimenovanemu napredku.
Se lahko ustavimo, preden bo dokon~no prepozno? Knji`ica ponuja nekaj
osnovnih napotkov, kako prijazno sobivati z bitji, ki so naše prednike
spremljala neko~. Da bo Ljubljansko barje `ivelo še naprej.
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je pokrajina mnogih obrazov.
Nekaterim ljudem je dom in vir
vsakdanjega zaslu`ka, drugim prostor
za sprostitev in rekreacijo, tretjim
zanimiv in neprecenljiv koš~ek narave.
Vsak ga do`ivlja druga~e, vsi skupaj
pa ga preoblikujemo.
Na naslednjih straneh `elimo bralcu pribli`ati najpomembnejša `ivljenjska
okolja na Barju. To so tista, ki se še posebej odlikujejo po pestrosti `ivega sveta
in so dom nekaterim rastlinam in `ivalim, ki smo jih drugod `e pregnali. Ta
`ivljenjska okolja so drugod `e redka in mnogo slabše ohranjena. Sestavljajo
zna~ilno barjansko krajino, zaradi katere je Ljubljansko barje tako posebno.
Ve~ kot sto vrst ptic, devetinosemdeset vrst metuljev, oseminštirideset vrst
ka~jih pastirjev - to so le suhoparne številke, ki ozna~ujejo del~ek tukajšnjega
izjemnega naravnega bogastva. Nekatere `ivalske vrste, ki danes veljajo za
redke ali ogro`ene, so tukaj pre`ivele zaradi naravnih danosti - mo~virnega in
poplavnega zna~aja Barja, ki pa ga je tukajšnji ~lovek v preteklosti vendarle
znal smotrno uporabljati in se ni po vsej sili pehal v dejavnosti, ki zemljo
izkoriš~ajo preko njenih zmo`nosti.
Danes, ko je trajnostni razvoj nujnost, na Barju `e - ali pa ponovno - vznikajo
dejavnosti, ki prostor uporabljajo naravi prijazno: paša z majhno
obremenitvijo, na ustreznih zemljiš~ih pa pridelava sena in zdravilnih zeliš~,
integrirana in ekološka pridelava vrtnin ter nekaterih poljš~in pomagajo
ohranjati bogato kulturno krajino, pri tem pa ne obremenjujejo okolja.

Mo~virski tulipan raste samo tam,
kjer so tla zelo vla`na in revna s hranili.
Na takšnih travnikih sre~amo pisano `ivalsko zdru`bo,
najbolj opazne so gotovo ptice in metulji.

Travniki in steljniki prekrivajo pribli`no tretjino
Ljubljanskega barja. ^e se spomladi sprehajamo po
Barju, hitro opazimo, kako se travniki med seboj
razlikujejo. Nekateri `e ~akajo na prvo košnjo; med
bujno temno zeleno travo se bohotijo `ivo rumena
socvetja regrata ali pozneje bela socvetja ivanjš~ic. To so
visokoproduktivni travniki, za katere ~lovek skrbi z
gnojenjem in pogosto tudi osuševanjem zemljiš~a, ki je
na Barju sicer marsikje mo~virno in podvr`eno
vsakoletnim poplavam.
Drugi travniki so manj bujni; ozelenijo nekoliko
pozneje, ker so tla vla`nejša in zato hladnejša. Nekatera
traviš~a pa izgledajo, kakor da so se šele prebudila iz
zimskega dreme`a. "Kisle trave", lo~ja in šaši, ki tukaj
prevladujejo, so komaj pri~eli odganjati. To so nizka

Ivanjš~ice so pogoste, navadno jih
najdemo na gnojenih travnikih.

barja; najdemo jih le tam, kjer je zemljiš~e mo~virno in
negnojeno. Ruša je nizka in pogosto rjavkasta. A kljub
skromnemu izgledu so ta mokrotna barjanska traviš~a
za ve~ino `ivali mnogo primernejše bivališ~e kot
intenzivno vzdr`evani travniki.
Traviš~a na Ljubljanskem barju so rezultat ~lovekovega
dela in se brez njegove pomo~i ne bodo obdr`ala. ^e
košnjo opustimo, se travnata površina, ki so jo
generacije kmetov skrbno vzdr`evale, pri~ne zaraš~ati z
drevjem. Da bi ohranili zna~ilno krajino in z njo
bivališ~a nekaterih najbolj ogro`enih `ivali, je treba
traviš~a redno kositi. Za `ivalske prebivalce teh
travnikov storimo najve~, ~e pokosimo pozno poleti, še
bolje jeseni.

Pribo pogosto vidimo na njivah.
Na Barju njeno število mo~no upada zaradi
pesticidov in insekticidov. Pretirana uporaba
agrokemi~nih sredstev zmanjšuje število
drobnih `ivali, s katerimi se ptice hranijo,
v~asih pa se s temi snovmi tudi zastrupijo.

Navadna pijav~nica raste na
mo~virnih travnikih in ob vodah.

Repaljš~ica gnezdi na mo~virnih
tleh med visokimi steblikami.
Na Ljubljanskem barju je pogosta, vendar le
na tistih travnikih, ki niso intenzivno oskrbovani.

Kot ekstenzivne travnike ozna~ujemo tiste, ki niso
gnojeni, ali pa le skromno, in so košeni le enkrat v letu.
Na Ljubljanskem barju so takšni zlasti vla`ni in mo~virni
travniki. Zgodaj spomladi jih prekrije vijoli~na preproga
mo~virskih tulipanov, pozneje pa tu poleg trav zacveti
ve~ vrst orhidej. Te rastline so prilagojene na negnojena
tla; ob gnojenju kmalu izginejo.
Ptice ne gnezdijo le na drevesih: mnoge vrste so si za
svoje bivališ~e izbrale travnik in si gnezdo uredijo kar na
travniških tleh. Med njimi bomo na sprehodu najla`je
opazili poljskega škrjanca, kako se `vrgole~ spreletava
visoko v zraku.

Veliki škurh je zaradi melioracij mo~virnih
travnikov, na katerih gnezdi, `e skoraj
izginil. Na Ljubljanskem barju `ivi še
kakšnih deset parov, drugod v Sloveniji ga
ni ve~. Upravi~eno mu lahko re~emo
"zadnji mostiš~ar Ljubljanskega barja".

Ptice gnezdijo ve~inoma od aprila do junija ali julija. Na
intenzivnem travniku pa je obi~ajno prav v ~asu
gnezdenja na vrsti prva košnja. Gnojenje in melioracije
namre~ omogo~ajo, da danes kosimo bolj zgodaj kot
neko~. Kosilnica pa je nevarna za gnezda z jajci in za
negodne mladi~e, ki se še ne znajo umakniti. Zato na
tleh gnezde~im pticam lahko zagotovijo pre`ivetje le
travniki, ki jih kosimo pozno - v drugi polovici julija ali
še pozneje, ko ptice `e kon~ajo z gnezdenjem. Takih
ekstenzivnih travnikov je vse manj, zato število teh ptic
povsod po Evropi mo~no upada.

Barvito socvetje trave
modre sto`ke je zna~ilno
za ekstenzivne travnike na
barjanskih tleh.
Ker na teh travnikih bivajo
`ivali, ki so marsikje drugod
zaradi ravnanja ~loveka
`e izginile,
ekstenzivne travnike štejemo
med najbolj dragocene `ivljenjske
prostore Ljubljanskega barja.

Med zna~ilne barjanske ptice sodi kosec. Sam~ek se v
pomladanskih no~eh oglaša z zna~ilnim "krrrek krrrek".
V sodobnem svetu ga najbolj ogro`a motorizirana
košnja, zato danes sodi med najbolj ogro`ene ptice.
Narava ga je namre~ nau~ila, da se nevarnosti najla`e
izogne tako, da se skrije v gosto travo. Ta tehnika ga
u~inkovito ubrani pred jastrebom, pred kosilnico pa
zagotovo ne. ^e kosimo na obi~ajen na~in, v spirali od
roba travnika navznoter, kosec ostane ujet na sredini v
zaplati visoke trave, ki se nezadr`no manjša - kar
pogosto pla~a z `ivljenjem. Le redko se namre~ dvigne v
zrak, prav tako nerad se umakne na pokošeno površino,
saj se tam ne po~uti varnega.

Za kosca storimo veliko,
~e kosimo na tak na~in, da se lahko umakne. Za kosca
najboljši, ~eprav za kmeta manj priro~en na~in, bi bila košnja
iz sredine travnika navzven. Tako bi se ptica lahko umaknila
na sosednje površine. Druga mo`nost je košnja od roba
travnika proti nasprotnemu robu. Prav tako pomagamo
koscu, ~e ne pokosimo vseh travnikov isto~asno: tako se bo
lahko ob košnji umaknil tja, kjer je trava še primerno visoka.

Drugo veliko bogastvo barjanskih ekstenzivnih
travnikov so metulji. Kar devetinosemdeset vrst
metuljev so našli tukaj, to je pribli`no dvakrat toliko, kot
jih `ivi na Britanskem oto~ju! Še posebej smo lahko
ponosni na tiste, ki so drugod `e zelo redki, a se še vedno
spreletavajo nad mo~virnimi travniki Ljubljanskega
barja.
Površina ekstenzivnih travnikov se tudi pri nas vztrajno
zmanjšuje. Nekateri se spreminjajo v intenzivne
travnike ali njive, drugi pa se zaradi opuš~anja rabe
zaraš~ajo. Edina mo`nost za njihov obstanek je redna
pozna košnja s skromnim gnojenjem, še bolje brez
njega.

Barjanski rjav~ek (a)

Ljubljansko barje ali na kratko Barje danes imenujemo
deloma zamo~virjeno ravnico ju`no od Ljubljane. V
jeziku naravoslovcev pa beseda barje pomeni mo~virnat
svet, na katerem iz odmrlih delov mahov, šašev, trsti~ja
in drugih rastlin nastaja šota.
Nizka barja lahko nastanejo tam, kjer podtalnica sega
prav do površine. Poraš~ajo jih zdru`be šašev, trav in
mahov, ki najpogosteje dajejo videz bornega travnika. V
juniju tukaj cveti ve~ vrst orhidej. Vse te rastline so
prilagojene na vla`na in s hranili skromno zalo`ena tla.
Ob sleherni izboljšavi zemljiš~a, gnojenju ali
osuševanju, jih v nekaj letih pre`enejo hitreje rasto~e,
na bogata tla prilagojene rastline. S tem pa izgubijo svoj
`ivljenjski prostor tudi `ivali, ki so z barjanskim okoljem
`ivljenjsko povezane. Ena od njih je metulj barjanski
rjav~ek.
Barjanski rjav~ki letajo junija in julija in se hranijo le na
cvetovih sr~ne mo~i. Njihove gosenice se izle`ejo poleti.
Do jeseni se zadr`ujejo na listih nekaterih trav in šašev, s
katerimi se hranijo. Nato zlezejo v tla in tam prezimijo.
Barjanski rjav~ek zato lahko pre`ivi le na tistih traviš~ih,
ki do jeseni ostanejo nepokošena. ^e kosimo prej,
namre~ skupaj s pokošeno travo odnesemo s travnika
tudi gosenice, ki nato poginejo.
Da ohranimo barjanskega rjav~ka, munce in redke
orhideje, moramo varovati njihov `ivljenjski prostor nizka barja. Neko~ so te površine kosili, danes pa so
marsikje opuš~ene. Ko prenehamo kositi, se barje pri~ne
zaraš~ati z grmovjem in ni ve~ ustrezen `ivljenjski
prostor za barjanske metulje, munce in orhideje. Tako
tudi varovanje v tem primeru pomeni predvsem
ohranjanje tradicionalne rabe. Kosimo ~im pozneje,
najbolje konec septembra - ~e ne redno, pa vsaj vsaki
dve ali tri leta. Seveda pa tudi ne gnojimo.

Okroglolistna rosika mesojeda rastlina,
ki je na Barju zaradi
~lovekovega preoblikovanja
narave verjetno izumrla.

Šota na barju se lahko s~asoma nakopi~i tako visoko, da
se vrhnja plast ne more ve~ napajati iz podtalnice. Na
njej se naselijo rastline, ki se prehranjujejo tako reko~
samo z de`evnico: šotni mahovi, okroglolistna rosika,
dlakava mahovnica, ro`marinka, no`ni~avi munec, bela
in rjava kljunka. Nastalo je visoko barje.
Visoko barje v ekološkem pogledu predstavlja skrajnost.
Na šotni podlagi je koli~ina hranil neznatna, edini vir
vode pa so padavine. Ker šotni mah izlo~a kislino, je
rastna podlaga mo~no kisla. Le malo rastlinskih vrst
uspeva na tako negostoljubnem rastiš~u; toda ve~ine
teh, ki rastejo tukaj, ne najdemo nikjer drugje. Visoko
barje je edino naravno okolje, v katerem pre`ivijo. Na
Ljubljanskem barju imamo le malo ostankov šotnega
barja, kjer še vedno rastejo šotni mahovi.
Ko visoko barje še naprej raste, se njegova površina
osušuje. Takrat se na njem naseli jesenska vresa,
zna~ilne visokobarjanske vrste pa pri~nejo izginjati.
Kon~no se visoko barje spremeni v gozdi~ek breze in
rde~ega bora, kakršne lahko na Ljubljanskem barju
vidimo na posameznih parcelah. Ve~ina barja pa je v
zadnjih dveh stoletjih izginila. Ljudje so namre~ v
preteklosti šoto rezali in sušili za kurjavo, na razgaljeni
zemlji pa so osnovali travnike in njive.
Visoka barja so `ivljenjska okolja severnih krajev. Visoko
barje na Ljubljanskem barju sodi med najju`nejša barja
v Evropi, zato je še toliko ve~ja naravna znamenitost.
Šote je tukaj ostalo le še za vzorec, zato je ne kopljimo in
ne odnašajmo - s tem uni~ujemo zadnje ostanke
najju`nejšega visokega barja v Srednji Evropi. Poleg
tega je takšno po~etje kaznivo.

a) Zaradi njegove ekološke ob~utljivosti barjanskemu rjav~ku v
Evropi grozi izumrtje. Njihove gosenice se hranijo le z listi nekaterih
barjanskih trav in šašev. V ve~jem delu Slovenije je `e izginil, na
Ljubljanskem barju pa še `ivi na redkih preostalih zaplatah nizkih barij.
b) Nizka barja poleti `e od dale~ prepoznamo po kuštravih belih
~opkih - soplodjih širokolistnega munca.

Soplodje širokolistnega
munca (b)

Loeselijeva grezovka
(c)

c) Drobna orhideja Loeselijeva grezovka je tako redka, ker raste le
na mo~no zamo~virjenih nizkih barjih. Melioracije so jo izgnale, na
Ljubljanskem barju vsako poletje zacveti še nekaj teh rastlinic.

Srednja rosika se tukaj z zadnjimi mo~mi še upira izumrtju.

Zelena rega

^rna liska gnezdi med trsti~jem na ve~jih
vodnih površinah. V trsti~ju se skrivajo tudi
druge ptice, zato ga v ~im ve~ji meri
ohranjajmo. Trsti~je v jarkih in ob njih
kosimo le ob eni bre`ini, nasprotno bre`ino
lahko pokosimo ~ez leto ali dve. Za `ivali je
ugodno tudi, ~e vzdol` pokošene bre`ine
pustimo pas trsti~ja, ki jarek lo~uje od
sosednjih kmetijskih površin.
Bogato obraš~en vodotok nudi skrivališ~e
in dovolj hrane za `ivali. ^iš~enje jarkov
pa je grob poseg v ekosistem. Preden se
ga lotimo, pomislimo, ali je res nujno.

Poleg naravnih vodotokov, reke Ljubljanice s pritoki, so
pomembna zna~ilnost Ljubljanskega barja kanali in
jarki. V zadnjih dvesto letih jih izkopal ~lovek, da bi
Barje izsušil. Kanali in jarki so v marsi~em spremenili
pokrajino. Ve~ina mo~virij je zaradi osušitve izginila, z
njimi pa tudi nepregledne jate vodnih ptic, ki so tukaj
`ivele ali pa se zadr`evale med selitvijo ali
prezimovanjem. Vendar pa so nekatere mo~virske in
vodne rastline in `ivali tukaj pre`ivele prav zahvaljujo~
jarkom, ki so postali njihov nadomestni `ivljenjski
prostor.
Na ve~jih vodnih površinah lahko uzremo raco
mlakarico, ki je povsod pogosta. Med visokim vodnim
rastlinjem, trsti~jem in rogozjem, pa ve~inoma skrito

`ivijo najbolj ogro`eni prebivalci Barja: mali ponirek,
zelenonoga tukalica, ~rna liska, trstni strnad, bi~ja
trstnica, rakar.
V jarkih in ob njih nam spomladi zelene rege, zelene
`abe in urhi priredijo pravi `abji koncert. Nad vodo ter v
senci vrb in jelš pa se spreletavajo `ivobarvni ka~ji
pastirji. Na Barju jih `ivi kar oseminštirideset vrst.
Nekaterim ustrezajo bolj, drugim manj zaraš~eni jarki.
Nekatere `ivali, med njimi rjave `abe in nekateri ka~ji
pastirji, `ivijo le ob tistih vodotokih, ob katerih se
razprostira gozd ali vsaj širok pas drevja. Ob barjanskih
vodah `ivi tudi danes zelo redka `elva mo~virska
sklednica.

Ka~ji pastir ~rni ploš~ec `ivi le ob
bogato zaraš~enih kanalih in
potokih. Da `ivljenjskih razmer za
`ivali preve~ ne spremenimo,
bre`ine jarkov kosimo tako, da
nekaj vegetacije ob vodni gladini
pustimo. Pokosimo po mo`nosti le
eno bre`ino naenkrat ali pa
kosimo po krajših odsekih, tako da
se vzdol` jarka izmenjujejo
pokošeni in nepokošeni odseki.
Tretjino vodnega in plavajo~ega
rastlinstva pustimo.

V~asih so jarke ~istili ro~no ali z vprego; pokosili so
zelenje, posekali grmovje in postrgali mulj z dna. Po
~iš~enju se je jarek spet postopno zarasel. Danes ve~ino
jarkov ~istimo s strojem, ki pa opravi svoje delo precej
bolj temeljito. Pogosto jarke poglobi bolj, kot je za
njihovo delovanje nujno potrebno. Pri tem odstrani
rastlinje skupaj s koreninami. To pa pomeni, da se bo
nova rastlinska odeja vzpostavila zelo po~asi in da `ivali
tukaj še dolgo ne bodo našle zavetja.
^e `elimo ohranjati pisano `ivalstvo in rastlinstvo teh
krajev, vzdr`ujmo vodotoke tako, da `ivljenjske
prostore ustvarjamo, ne pa uni~ujemo. Kako?

Mo~virska perunika
poraš~a neo~iš~ene jarke, v~asih pa jo
najdemo tudi na travnikih.

Jarkov ne zarezujmo globlje, kot so bili doslej. Del
rastlinja v jarkih vedno pustimo, bre`ine pa kosimo po
delih, nikoli vsega naenkrat.
Ko ~istimo drevesno in grmovno zarast ob vodotokih,
odstranjujmo le posamezne mote~e veje. Drevesa raje
obrezujmo, kot da jih podiramo. ^e je nujno popolnoma
odstraniti vegetacijo, storimo to le na krajših odsekih ali
le na eni strani vodotoka. Goli odseki naj ne bodo daljši
kot 30 m in naj bodo med seboj lo~eni z vsaj 10 m
dolgimi odseki, zaraš~enimi z drevjem.
In še nekaj: o~iš~evalna dela v jarkih in kanalih
opravimo jeseni ali pa ob koncu zime, takrat `ivali
najmanj vznemirjamo.

Barje je `ivljenjski prostor pisane zdru`be rastlin in
`ivali. Poleg tega je tudi naš `ivljenjski prostor.

^e je potrebno ~iš~enje, storimo to `ivalim
prijazno: mejico le mestoma zred~imo,
odstranimo posamezne mote~e grme ali
drevesa. ^e to delamo jeseni ali pozimi,
bomo pti~ji zarod obvarovali pred propadom.
Zaradi spomladanskih in poletnih del pade
na tla prenekatero gnezdo.

Jelševi gozdovi so
neko~ poraš~ali
obširen del
Ljubljanskega barja,
danes pa rastejo
ve~inoma v ozkih
pasovih ob vodah.
Eden od nasadov jelše
se je razvil v bujen
mo~virni gozd, ki je
danes eden ve~jih
jelševih gozdov v
Sloveniji. V njem
gnezdi sloka, ki je v
Sloveniji redka.

Mejíce so dolge vrste grmovja in drevja, ki so nekdaj
razmejevale zemljo razli~nih lastnikov; marsikje je tako
še danes. Mejice niso le zna~ilnost te krajine, so tudi
domovanje mnogih `ivali.
Pisana penica je evropsko ogro`ena vrsta, ki v gostem
grmovju mejic najde primerno gnezdiš~e in skrivališ~e.
Pogost je rjavi srakoper, ki ga bomo morda uzrli, kako
pre`i na plen na vrhu visokega grma. V duplih starejših
dreves v mejicah gnezdijo navadni in koconogi ~uk ter
smrdokavra.
Za Ljubljansko barje so posebej zna~ilni visokobarjanski
gozdovi rde~ega bora in breze. V kasnejši razvojni fazi ti
dve vrsti zamenja hrast dob, kar lahko opazujemo v
Kozlerjevi goš~i. Nekoliko druga~en dobov gozd
najdemo pri Mestnem logu na ju`nem obrobju

Mo~virja so veliki "predelovalniki" in "pridelovalniki"
snovi. Ustvarjajo velike koli~ine zelene mase. Ob tem iz
ozra~ja srkajo toplogredni plin ogljikov dioksid, v
ozra~je pa sproš~ajo kisik.

Ohranjajmo mejice s tem bomo ohranili
zna~ilno pestrost pokrajine, ki so jo naši
predniki negovali ve~ kot stoletje. Ob tem
pa bomo zagotovili bivališ~e tudi pticam in
divjadi, ki so ves ta ~as sobivale s kmetom.

Ljubljane: na zamo~virjenih tleh sta se dobu pridru`ila
beli gaber in jelša. Gozdovi in mejice v marsi~em
pove~ajo pestrost `e tako raznolikega `ivega sveta na
zamo~virjeni ravnici. Na drevju si v starih vranjih
gnezdih uredi gnezdo mala uharica. Gozdovi, še zlasti
tisti z gostim grmovjem v srednjem sloju, pa so tudi
pomembno skrivališ~e za divjad.
Grmovje in starejše drevje je bogat vir hrane. Poleti ptice
tukaj najdejo veliko `u`elk, jeseni in pozimi pa se
prehranjujejo s semeni ali plodovi dreves in grmovnic.
Ne po`igajmo mejic in trave na obrobkih. Spomladi v
grmovju gnezdijo ptice, v njem se skriva divjad pogosto z mladi~i. Mnogi se pred plameni ne morejo
umakniti.

Mo~virja so naravne ~istilne naprave, ki pre~iš~ujejo
vodo. Odstranjujejo tudi mnoge od tistih škodljivih
snovi, ki jih v okolje spuš~amo ljudje.
Šota in `ivi šotni mah in lahko nakopi~ita velikanske
koli~ine vode; pravzaprav se obnašata kot ogromna
goba. Zato barje v svojem v okolju deluje kot naravni
zadr`evalnik visokih voda.

Zasipavanje zmanjšuje `ivljenjski prostor
rastlinam in `ivalim.

Ustrezne in zdrave `ivljenjske razmere zase in za bitja,
katerih `ivljenjski prostor smo poselili, lahko pomagamo
ustvarjati tako, da:
- ohranjamo travnike, zlasti tiste enokosne;
- kosimo pozno;
- var~ujemo pri uporabi agrokemi~nih sredstev;
- jarke in mejice ~istimo le, kolikor je nujno potrebno, in
to na naravi prijazen na~in;
- ne po`igamo obrobkov, mejic, obvodne vegetacije in
rastlinskih ostankov;
- smeti in odpadke, tudi izkopni material, odpeljemo na
deponijo, kamor sodi;
- se rekreiramo tako, da pri tem ne plašimo `ivali: zelo
primerni obliki sta pohodništvo in kolesarstvo.
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