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Biološko raziskovalni tabor »Breginj 2005« 
 
Še en tabor smo uspešno spravili pod streho. Vreme nam ni bilo 
najbolj naklonjeno, saj nas je skoraj vsak dan dež zalival. Ko se 
spomnim na lansko poletje pa vem, da smo imeli še srečo, saj je 
bilo celo poletje zelo deževno.  
 
Razen malo več sonca, nam v Breginju ni prav ničesar manjkalo. 
Prostora za šotore smo imeli na pretek in tudi v šoli na suhem ga je 
bilo več kot dovolj. Letos nam v vsej zgodovini naših taborov prvič 
ni primanjkovalo mentorjev in imeli smo kar dva kuharja, ki sta 
potrpežljivo skrbela za nas in nas razvajala. Prvič pa smo imeli na 
taboru tudi geografsko in arheološko skupino.  
 
V Breginju nas je gostila podružnična šola osnovne šole Kobarid in 
na tem mestu se jim še enkrat zahvaljujem za gostoljubje. 
Zahvaljujem pa se tudi vsem ostalim, brez katerih tabor ne bi bil 
tak, kot je bil.  
 
Vsako slovo je težko, a tolažili smo se z obljubo, da se naslednje 
leto spet srečamo! 
 

     Irena Kodele Krašna 
              Vodja tabora 
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Poročilo o delu geografske skupine 
 

Mentorica: Jana Tomažič, univ. dipl. geogr. 
 

Pivška 4, 6230 Postojna 
janatomazic@email.si 

 
Udeleženci: 

Marko Slavec, Matej Prosen in Aleš Ferjančič. 
 
 
UVOD 
 
Biološkemu taboru smo se pridružili tudi z geografsko delavnico saj 
smo želeli Breginjski kot bolje spoznati. Predvidevali smo, da se v 
pokrajini izkazuje velika odvisnost med fizičnimi danostmi območja 
in demografskimi razmerami. Zaradi izrazite zahodne lege ob 
državni meji in zaprtosti območja je zanimivo opozovati posledice 
v demografiji.  
 
NAMEN IN CILJI 
 
Namen geografske delavnice je bil pridobiti geografski vpogled v 
obravnavano območje.  
 
Geografija kot veda se deli v grobem na dva dela. Prvi del 
obsega vse fizično - geografske karakteristike, drugi del pa 
sestavljajo družbeno - geografske značilnosti območja. To delitev 
smo uporabili tudi pri našem delu. Najprej smo si podrobneje 
ogledali relief Breginjskega kota ter geološke in pedološke 
značilnosti. Na to smo navezovali rabo tal v vaseh Breginj in 
Robidišče. Na koncu smo obdelali še demografske značilnosti - 
število prebivalcev in njihova aktivnost ter način življenja v Breginju 
nekoč in danes. 
 
Za zaključek smo povzeli glavne ugotovitve in dobili geografsko 
sliko o Breginjskem kotu. 
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METODOLOGIJA 
 
Pri delu na taboru smo se srečali predvsem s terenskim delom. 
Najprej smo se naučili orientacije v prostoru in izdelali smo karto v 
katero smo vnašali podatke s terena. Srečali smo se še z risanjem 
grafikonov in previšanih horizontov ter anketiranjem.  
 
UGOTOVITVE IN POVZETKI 
 
Potek dela 
 
Prvi dan smo izkoristili za ogled terena in pridobivanje občutka kje 
se nahajamo. Najprej smo si skupaj ogledali vas Robidišče in črno 
kuhinjo ter vas Breginj z muzejsko zbirko in razstavo slik v obnovljeni 
Breginjski hiši. Po kosilu smo se odpravili na razglediščno točko za 
vasjo Stanovišče in se tam orientirali. Najprej smo narisali 
pokrajinsko strukturo območja, ki smo ga imeli pred seboj. 
Narisane slike smo interpretirali in razložili kaj smo opazili v pokrajini. 
V nadaljevanju smo izrisali previšana horizonta za vasi Breginj in 
Sedlo. 
Drugi dan smo zaradi slabega vremena dopoldan izkoristili za 
ogled muzeja prve svetovne vojne v Kobaridu, popoldan pa smo 
odšli na teren in kartirali geomorfološke pojave v pokrajini. Zaobjeli 
smo območje do vasi Robič in Kred. Pridobljene podatke smo 
vnašali na skupno geomorfološko karto obravnavanega 
območja. 
Tretji dan smo si ogledovali geološke značilnosti terena in te 
kombinirali s pedološkimi značilnostmi, ker so le-te odvisne od 
matične podlage. Dopoldan smo se podali raziskovati iz Breginja 
mimo vasi Logje in ob reki Nadiži do vasi Borjana, popoldan pa 
smo odšli do vasi Robič in si pogledali tamkajšnje vrste kamnin. Na 
izbranih lokacijah smo vzeli vzorce kamnin in izkopali profil prsti. 
Četrti dan smo kartirali rabo tal. Izbrali smo si vasi Breginj in 
Robidišče. Breginj zato, ker je bil tam naš tabor, Robidišče pa 
zato, ker je najzahodnejše naselje Slovenije. Določili smo pot v 
okolici obeh vasi in se po njej sprehodili ter tako kartirali rabo tal 
na karto 1:10.000. V šoli smo kasneje izračunali še približne 
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površine in deleže, ki jih zastopa posamezna raba tal pri teh 
vaseh. Podatke smo med seboj primerjali in ugotavljali razlike,. 
Peti dan smo dopoldne izrisovali stolpčne grafikone števila 
prebivalcev za vasi Breginj, Borjana in Robidišče. Za iste vasi smo 
izrisali tudi tortne grafikone aktivnosti prebivalcev v letu 1991. 
Popoldan smo opravili anketo med prebivalci Breginja o življenju 
nekoč in danes v vasi. 
 
Interpretacija dobljenih podatkov 
 
Pri risanju pokrajinske slike območja smo ugotovili, da gre za veliko 
dolino v obliki črke U in da lahko najdemo še več reliefnih tipov, 
kot so npr. destrukcijski, rečni, kraški, akumulacijski… Dolina reke 
Nadiže ima izrazito obliko črke U, kar nakazuje, da je nekoč po 
dolini drsel ledenik in se je tako izoblikoval ledeniški relief. Ostanke 
ledeniškega reliefa lahko opazimo tudi v zatrepu, kjer leži vas 
Breginj, kar bi lahko nakazovalo na ledeniško krnico in začetek 
ledenika. Rečni tip reliefa se kaže v vseh ozkih strugah pritokov 
Nadiže in Bele, destrukcijski relief na vseh pobočjih, na katerih 
delujejo različni geomorfološki procesi, akumulacijski relief pa je 
opaziti v nanosih reke Nadiže ob njeni strugi. Kraški in visokogorski 
tip reliefa smo opazili v daljavi kot del ozadja - Julijske Alpe in 
njihove vrhove.  
 
Risanje previšanega horizonta smo izbrali, kot metodo 
povezovanja reliefnih značilnosti območja in odvisnosti človeka 
od reliefa, ker le ta vpliva na poselitev in obdelavo zemljišč. Izbrali 
smo vasi Sedlo in Breginj. V vasi Sedlo smo izbrali lokacijo sredi 
vasi, v dano krožnico previšanega horizonta smo vrisovali 
izmerjene azimute in naklone pobočja, ki smo jih izmerili z 
naklonomerom za 16 izbranih točk. Točke smo med seboj povezali 
in dobili pravišan horizont. Z njim smo ugotovili, da se ob poletnem 
solsticiju (21. 6.) sonce pojavi nad reliefom ob 6.30 zjutraj, za 
obzorje pa izgine ob 18.30. Ob jesenskem in pomladnem 
enakonočju (21. 3. in 23. 9.) se sonce pojavi nad obzorjem okrog 
8h, za obzorje pa zaide okrog 16.45. Ob zimskem sončnem obratu 
(21. 12.) pa je sonce nad obzorjem le štiri ure in sicer med 9. in 13 
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uro. V Breginju pri osnovni šoli je slika nekoliko drugačna. V vseh 
letnih časih je opaziti daljše trajanje sončne poti nad obzorjem. 
Ob poletnem sončnem obratu se sonce dvigne nad relief ob 5.30, 
zaide pa ob 18.50. Jeseni in spomladi (21. 3. in 23. 9.) sonce pride 
nad obzorje ob 7.15, zaide pa ob 17.30. Pozimi (21. 12.) sonce 
pride nad relief ob 8h, zaide pa ob 15h. Tako lahko vidimo, da 
traja sončno obsevanje v Breginju bistveno dlje kot v vasi Sedlo- 
kar pomeni, da so razlike tudi v pogojih življenja in izkoriščanja 
območja. 
 
Pri risanju geomorfološke karte Breginjskega kota smo bili pozorni 
na morfološke elemente: ledeniška dolina, rečna ozka dolina, 
dolina s širokim dnom, špičasti vrhovi, položni vrhovi, reliefne 
stopnje, naplavne ravnice, melišča, rečne terase, vrtače ter na 
podore ali usade. Na delovno karto smo vrisovali izbrane pojave 
in jih kasneje prerisali na pregledno karto. Ugotovili smo, da 
ledeniška dolina obsega večji del doline reke Nadiže. Ta 
ledeniška preoblikovanost se začenja nekje pri vasi Podbela in se 
izkazuje do Kobarida, drugi krak ledeniške doline pa je še od vasi 
Robič proti Mejnemu prehodu Robič. Pod vasjo Logje smo opazili 
prve večje prodne nanose reke, ki so ji sledili ob celotnem toku po 
obravnavanem območju. Izrazitejša rečna terasa leži pod vasjo 
Podbela in se kratko nadaljuje ob Nadiži proti vzhodu. Opazili smo 
tudi veliko rečnih dolin z ozkim dnom in grap, ki so bile ob vseh 
pritokih Nadiže in Bele. Dolina reke Bele je v spodnjem delu dolina 
s širokim dnom, medtem ko je v zgornjem delu dolina z ozkim 
dnom. Melišča smo opazili na pobočjih Stola (Kurnjak, nad Sv. 
Marjeto, na območju Pod skalco), nad vasjo Robič na pobočju 
Bandere ter na drugi strani doline na vzhodnih pobočjih Mije nad 
Nadižo. Na območju Sv. Velarja, na okljuku Nadiže, smo opazili 
malo kraško vrtačo. Podore in usade smo opazili zahodno od vasi 
Sedlo, na cesti med Borjano in Stanoviščem ter zahodno od vasi 
Breginj. Kot špičasti vrh smo označili le Njivico. Večina ostalih vrhov 
je položnih. Taki vrhovi so Sleme, Ljubija, Velik Breg, Obla Gorica, 
Brdo, Preval, Vršanja glava, Debelo čelo in mnogi drugi. Posebno 
pozornost smo namenili reliefnim stopnjam, ki se pojavljajo, ker 
pomenijo hiter prehod iz ene oblike reliefa v drugo. Te stopnje 
smo opazili na pogorju Stola, pod vasmi Podbela in Borjana, na 
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desnem bregu Nadiže nasproti Podbele, nad vasjo Potoki ter v 
dolini Nadiže, ko reka zavija proti Italiji.  
 

 
 

Geomorfološka karta Breginjskega kota  
 
Geološke značilnosti Breginjskega kota smo si pogledali na 
geološki karti. Ugotovili smo, da leži vas Breginj na nesprijetem 
morenskem gradivu (gl2), za katerega je značilna nesortiranost 
materiala, posamezne skale in balvani, kar smo na terenu tudi 
opazili. Zahodno od vasi se nahajajo flišne kamnine (4K23) 
(apnenčaste breče in lapor), ob reki Nadiži smo zasledili sloje 
aluvija - rečnih nanosov (al), nad vasjo Podbela pa sloje (t2) 
starejših rečnih sedimentov - konglomerata, proda in peska. Na 
pobočju Stola so pobočni grušči, ki so ponekod sprijeti v brečo. Ko 
Nadiža spremeni smer iz Z-V na S-J se na okljuku zareže v sloje 
ploščastih in skladovitih dolomitov z roženci ter masivne dolomite, 
na manjšem delu pa tudi v sloje mikritnih in oolitnih apnencev z 
vložki apnenčevih breč. Na vseh teh mestih smo vzeli vzorce 
kamnin, ki smo si jih podrobneje ogledali in primerjali. 
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Ob iskanju vzorcev kamnin različnih geoloških struktur smo si 
istočasno ogledali tudi profile prsti, ki smo jih izkopali. Iz pedološke 
karte Slovenije smo videli, da na izbranem območju prevladujeta 
dva tipa prsti - kisle rjave prsti in rendzine.  Za rendzine je značilno, 
da se razvijejo na trdih karbonatih z nad 60% CaCO3. So ene med 
najbolj razširjenimi prstmi v Sloveniji, najdemo jih tudi na 
pleistocenskih terasah, na produ in pesku. Ta tip prsti je pH-
nevtralen, kar je za njihovo rabo zelo pomembno. Rendzine so 
zračne in suhe, organska snov pa se počasi razkraja. Te prsti 
največkrat poraščajo pašniki in gozd. Kisle rjave prsti imajo pod 
10% CaCO3 in slab razkroj organskih snovi. Te prsti so kisle in na njih 
uspeva kisloljubni gozd. Ker smo poznali glavne značilnosti prsti na 
obravnavanem območju, smo se posvetili značilnostim prsti na 
posameznih lokacijah. Izkopane profile smo si izrisali in izmerili 
približne debeline posameznih plasti profila. Ugotavljali smo razlike 
med debelinami prsti na različnih kamninah in njihovo odvisnost 
od kemičnih in mehanskih pogojev ter vplivov pri nastanku prsti. 
Za kisle rjave prsti je značilno, da so na pobočjih in na travnikih 
debelejše kot v gozdovih, za vse pa je značilno, da se preperela 
matična podlaga nahaja hitro pod površjem. Prsti tipa rendzina 
pa je bila povsod tanjša in zelo kamnita.   
 
Pri kartiranju rabe tal v vaseh Robidišče in Breginj smo bili pozorni 
na kategorije: gozd, pašnik, travnik, njive in vrtovi skupaj ter izrazita 
območja zaraščanja. Na »sprehodu« okrog vasi smo si 
podrobneje ogledali posamezne odseke območja in si na karti 
zabeležili določeno rabo tal. Seveda nismo zbirali natančnih 
podatkov, ampak smo rabo tal le ocenili.  S pridobljenimi podatki 
smo želeli pridobiti vpogled v rabo tal in v procese, ki se odvijajo 
na terenu ter oceniti, kako se pokrajina danes odraža. Pri vasi 
Breginj smo kartirali območje veliko približno 1.413.000m2.  Na 
območju prevladuje gozd z 56%, sledijo travniki z 16% in območja 
intenzivnega zaraščanja z 14%, njiv in vrtov je le 8%, pašnikov pa 
najmanj 5%. Iz podatkov lahko vidimo, da je pokrajina močno 
zaraščena in da se ta proces intenzivno nadaljuje (14%). Delež 
obdelovalnih površin je izrazito nizek, saj smo opazili le nekaj njiv v 
najbližji okolici vasi in vrtov ob hišah. Lahko rečemo, da pokrajina 
izgublja kmetijsko funkcijo in da vasi grozi zaraščanje iz vseh 
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koncev. Stanje je v vasi Robidišče nekoliko bolj optimistično. Tu 
smo kartirali približno 807.000m2 površin, od katerih gozd zajema 
48%, 16% površin pa je v zaraščanju. Travniki in pašniki 
predstavljajo enake deleže (13%), delež njiv in vrtov pa je tako kot 
v Breginju najmanjši in znaša 10%.  Pri interpretaciji rezultatov 
kartiranja rabe tal je pomemben podatek, da ima v vasi 
Robidišče en kmet 100 ovac. Ta je okrog vasi ogradil večino 
površin v pašnike in zato je delež le-teh tako visok. V Breginju pa 
se je dogovoril,  da lahko kosi večino njihovih parcel za zimsko 
zalogo sena. K nekoliko višjemu odstotku njiv in vrtov v Robidišču 
pa prispeva gospa, ki se ukvarja z bio pridelavo poljščin in 
povrtnin. 
  

 
 

Raba tal v Breginju danes 
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Zadnji dan smo se posvetili demografski strukturi Breginjskega 
kota. Prvi vtis o številu prebivalcev v vaseh Borjana, Breginj in 
Robidišče smo dobili iz popisov prebivalstva iz let 1869, 1900, 1931, 
1961, 1971, 1981, 1991. Za vsako vas smo izrisali stolpične grafikone 
števila prebivalcev. V vasi Borjana je število med prvimi tremi 
popisi naraslo s 480 na 538 prebivalcev, v letu 1961 pa so zabeležili 
skokovit upad (314 prebivalcev). Na tako zmanjšanje populacije 
je vplivala vojna in povojno izseljevanje zaradi revščine. V 
naslednjem tridesetletnem obdobju  je število prebivalcev nihalo. 
Leta 1971 je bilo v vasi 233 ljudi, nato se je število povečalo na 242 
ljudi, leta 1991 pa ponovno upadlo na 199 prebivalcev. Podobno 
nihanje je značilno tudi za Robidišče, kjer je število prebivalcev v 
prvih treh popisih naraščalo in doseglo maksimum leta 1931 z 211 
prebivalci. V naslednjih desetletjih se je število stalno zmanjševalo 
in doseglo minimum leta 1991 s 17 prebivalci. Vas Breginj je 
dosegla maksimalno število prebivalcev leta 1900 s 679 prebivalci, 
nato pa je beležila stalen upad, ki je bil najbolj strm med leti 1931 
in 1961. Leta 1991 je bilo v Breginju le še 280 ljudi. Ob tem smo 
narisali tudi tortne grafikone deležev aktivnega prebivalstva iz leta 
1991 za vse tri vasi. Ugotovili smo, da je v vasi Borjana bilo leta 
1991 64% aktivnega prebivalstva zaposlenega v sekundarnem 
sektorju, 24% v primarnem sektorju, 8% v terciarnem in le 4% v 
kvartarnem sektorju. V vasi Robidišče je danes le en aktiven 
prebivalec, ki se ukvarja s kmetijstvom, zato je v vasi zastopan le 
primarni sektor s 100%. V vasi Breginj je slika precej podobna sliki 
vasi Borjana. Tudi tu je na prvem mestu sekundarni sektor z 69%. V 
terciarnem sektorju je zaposlenih 13% aktivnega prebivalstva. Pri 
tem je potrebno upoštevati, da je vas Breginj blizu državne meje 
in se večina moške delovne sile dnevno vozi na delo v Italijo, kjer 
opravljajo dela značilna za terciarni sektor (trgovina, transport, 
promet, gostinstvo, obrt). V primarnem in kvartarnem in sektorju 
pa je delež 9%. Tu se lahko potrdijo trditve, da se kmetijstvo v 
Breginju opušča, pokrajina intenzivno zarašča in visoko izobraženo 
prebivalstvo se izseljuje. 
 
V vasi Breginj smo opravili tudi dva krajša intervjuja ali anketi o 
načinu življenja v vasi nekoč, o spremembah, ki so se zgodile po 
vojni ter o načinu življenja danes.  
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1. Življenje v vasi nekoč 
 
Po viru podatkov, ki jih navaja Rutar, se vas prvič omenja leta 
1170 kot vas Verginj, leta 1300 pa kot vas Kanali de Bergogna. 
Leta 1910 je bilo v vasi živih 154 hiš, leta 1991 pa še 125 hiš. V času 
pred potresom so bile hiše zgrajene iz kamenja in lesa, po potresu 
pa so se ljudje naselili v nove montažne hiše, stare pa so porušili. 
Vseskozi so za Breginj značilne slabe cestne povezave. Leta 1884 
je bila zgrajena cesta Staro selo – Breginj in takrat so postavili v 
Breginju tudi poštno postajo ter nadomestili lesen most čez Belo s 
kamnitim. Leta 1910 so v vasi napeljali vodovod, za katerega so 
uporabili glineneh cevi. Pred tem so kot vir pitne vode uporabljali 
štirne. Električno napeljavo so v vasi napeljali med leti 1930 - 31 kot 
javno razsvetljavo, v naslednjih letih pa so jo postopoma speljali 
po domovih. 
 
Leta 1880 so v Breginju organizirali enoletno prvorazredno šolo, 
poučevali so duhovniki in organist  po domovih. Leta 1910 pa so 
zgradili novo šolsko poslopje in organizirali 2 razreda z dvema 
učiteljema. Čez 10 let so Italijani organizirali 8- letno osnovno šolo 
in vrtec. Leta 1909 so v vasi organizirali bralno društvo Stol ter 
čitalnico. Po 1. svetovni vojni so leta 1924 organizirali 
izobraževalno društvo »Naš čolnič«, orkester ter društvo Plazi s 
knjižnico, ki je imela 2000 knjig. 
 
V vasi se je večina prebivalcev ukvarjala s poljedeljstvom, 
živinorejo, nekaj je bilo tudi obrtnikov. Gojili so veliko pšenice in 
ječmena, lan ter konopljo. Na tradicijo gojenja lana in konoplje 
kažejo ledinska imena: Konopišča in Lanišča. Kasneje sta lan in 
konopljo nadomestila koruza in krompir. Nekoč je bilo ob Beli šest 
mlinov za mletje koruze, eden med njimi je poleg koruze mlel tudi 
pšenico. Vsak mlin je upravljalo več lastnikov skupaj, delo in 
zaslužek pa so si delili. V vasi je prevladovala ovčereja (1500 ovac, 
300 koz) in govedoreja (500 krav). Ovce so označevali na ušesih in 
jih pasli v velikih čredah. Leta 1897 so organizirali več manjših 
skupnih mlekarn in v vsaki je mlečne izdelke izdelovalo pet do šest 
družin. Leta 1900 so odprli eno skupno večjo mlekarno za celo 
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vas, ki je delovala do leta 1957. Nad vasjo so imeli pašnike 
namenjene ovcam, nad pašniki so bili travniki v lasti posameznih 
kmetij, nad njimi pa je bilo ozemlje na pobočju Stola v skupni lasti. 
Vsako leto so družine pokosile cel Stol. Skupne površine so razdelili 
na manjše parcele, ki so jih žrebali za košnjo. Iz volne so vaščani 
izdelovali veliko volnenih izdelkov. Volno so doma predelovali in 
tudi barvali v rjavo barvo z orehom. Na statvah so izdelovali 
tkanine, večje tkalnice pa so bile v Trebuši in Podbeli. 
 
V vasi nikoli niso imeli senikov ob hišah, ker ni bilo prostora in ker so 
zemljišča zelo razdrobljena. Zato se jim je bolj splačalo seno 
shranjevati v senenih kopah in jih nato transportirati v hleve. 
 
V vasi so se nekateri preživljali s prodajo jajc in masla, ki so jih 
odkupovali od vaščanov in nosili prodajat v Čedad. V vasi so imeli 
2 opekarni, kjer so izdelovali opečnate cevi za vodovod ter opeke 
za strehe (korce, panele in kvadrate). Peči so delovale do leta 
1898. V aprilu in oktobru so imeli v vasi organizirana sejma. 
 
Veliko prebivalcev se je ukvarjalo tudi z gozdarstvom, ker je v 
okolici vasi veliko gozda. Za transport lesa so zgradili žičnice, ki so 
bile najprej samoutežne, kasneje pa dizelske. Največ žičnic so 
postavili v 30-ih letih. 
 
V vasi je bilo veliko malih obrtnikov: 1 zidar, 3 kovači, 3 čevljarji, 3 
mizarji, 1 šivilja, 1 kolar, 4  pekarne kruha, 9 gostiln, 1 »fijašketerija« 
(prodaja pijače v večjih količinah) ter 10 trgovcev.  
 
Ko so ljudje zboleli so bili odvisni od svoje iznajdljivosti, domačih 
zelišč in urokov vračev (»izganjanje pretij«). Leta 1894 je prvič prišel 
v vas zdravnik iz Tolmina, leta 1935 pa prva medicinska sestra. V 
času 1. svetovne vojne so vaščane zdravili vojaški zdravniki. Takrat 
je veliko ljudi izgubilo življenje zaradi španske gripe. Kljub temu, da 
je na Stolu nad vasjo potekala prva bojna linija med avstro-ogrsko 
in italijansko vojsko, vaščani niso bili preseljeni drugam. V času 
najhujših spopadov so v vas sprejeli begunce iz vasi  pod Krnom. 
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2. Življenje v vasi danes 
 
Danes je v vasi organizirana štirirazredna osnovna šola in vrtec. 
Trgovina obratuje v dopoldanskem času vsak dan. Zdravstveno 
oskrbo imajo v vaški ambulanti. V vasi delujeta gasilsko in pevsko 
društvo. V vasi je tudi pošta. 
 
Višje razrede osnovne šole otroci obiskujejo v Kobaridu. V 
Kobaridu prebivalci opravijo tudi vse večje nakupe. Visoko 
izobraženi kadri ostajajo v večjih centrih (Ljubljana, Nova Gorica), 
manj izobražena ženska delovna sila dnevno migrira v Kobarid in 
Tolmin, moška delovna sila pa v Italijo. Z izgradnjo tovarne leta 
1974 (Iskra, Tik izvijači, medicinski pripomočki; današnji lastnik je 
Italijan) je želela država zadržati prebivalstvo v Breginju, vendar 
brez uspeha. Prebivalci Breginja gledajo na prihodnost vasi 
pesimistično, saj ugotavljajo, da je v vasi vse manj prebivalcev, 
vse manj je mladih družin, izobraženi se odseljujejo, kmetijstvo se 
ne splača več in Breginj počasi umira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleš, Marko, Matej in mentorica Jana, foto Griša Planinc
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Poročilo skupine za geologijo 
 

Mentorica: Mojca Zega, univ. dipl. geol. 
 

Cesta 15. septembra 1, 5000 Nova Gorica, 
mojca.zega@zrsvn.si 

 
Udeleženci: 

Maša Mlakar, Matija Stupar in Matej Slavec 
 
 
IZVLEČEK 
 
Skupina za geologijo je letos štela 3 udeležence. Zaradi pretežno 
slabega vremena žal nismo pregledali vseh načrtovanih lokacij. 
Kljub temu smo opravili več terenskih izhodov. Na terenu smo se 
preizkusili v geološkem kartiranju. Raziskovali smo kamnine 
platformske in bazenske morske sedimentacije ter odkrivali 
različne tektonske strukture in fosile. Spoznali smo tudi mlajše 
sedimentne kamnine, ki nastajajo na kopnem, v jezerih, rekah itd. 
Dva popoldneva smo izkoristili za ogled nekaterih geomorfoloških 
in geoloških posebnosti v okolici Breginja, Kobarida in Tolmina.    
 
 
UVOD 
 
Večino Slovenije prekrivajo sedimentne kamnine oz. usedline (prb. 
90%), magmatske in metamorfne kamnine najdemo le na 
severovzhodu. Naše delo je bilo zato osredotočeno predvsem na 
podrobnejše spoznavanje in razlikovanje različnih vrst sedimentnih 
kamnin. Obravnavano območje pripada na Osnovni geološki 
karti 1:100.000 listu Tolmin in Videm. Na podlagi 
paleogeografskega razvoja tega ozemlja pripada območje južno 
od vasi Žaga, vključno s Kobariškim Stolom, nekdanji karbonatni 
platformi (Zunanjim Dinaridom), območje Drežnice, Mrzlega Vrha, 
Tolmina, Tolminskih Raven in dalje proti Baški Grapi pa 
nekdanjemu globjemorskemu bazenu (Notranjim Dinaridom). 
Sedimentne kamnine, ki so nastajale na območju karbonatne 
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platforme se razlikujejo od sedimentnih kamnin, ki so nastajale v 
istem času na območju bazena. Z raziskovanjem in 
prepoznavanjem posameznih vrst sedimentnih kamnin, njihove 
lege v prostoru, morebitnih fosilov in tektonskih struktur lahko 
sklepamo kakšno je bilo sedimentacijsko okolje v času nastanka 
določene kamnine. Geološka zgradba obravnavanega ozemlja 
je razmeroma zapletena, območje je gosto prepleteno s prelomi, 
kar je razvidno tudi iz močne razčlenjenosti površja. Strma 
pobočja, ozke in težko prehodne grape so posledica geološke 
zgradbe ozemlja, tektonskih procesov in procesov erozije.    
 
 
METODE DELA 
 
Delo skupine je potekalo na terenu, večinoma razdeljeno na 
dopoldanski in popoldanski del, en dan smo šli na celodnevni 
teren. Ob slabem vremenu je delo potekalo v šolskih prostorih. 
Delo je bilo poleg raziskovanja tudi pedagoško obarvano. 
Pogovarjali smo se o kamninah, ki jih poznamo in kako nastajajo. 
Osredotočili smo se na sedimentne kamnine, ki jih najdemo na 
obravnavanem območju. Na terenu smo se poizkusili v geološkem 
kartiranju. Ob profilih ali posameznih izdankih kamnine smo najprej 
z geološkim kladivom odlomili kos kamnine, nato smo si ogledali 
svež odlom pod lupo, nanj kanili razredčeno (0,03%) HCl, s 
pomočjo stekelca poskušali, če kamen razi steklo in pregledali, če 
opazimo kakšne tektonske strukture ali morda fosile. Na podlagi 
zbranih podatkov smo določili vrsto kamnine. Poskušali smo si 
predstavljati v kakšnem sedimentacijskem okolju je nastala. V 
primeru plastovite ali nagubane kamnine smo z geološkim 
kompasom izmerili smer vpada in naklon plasti. Vpad plasti nam 
pove, kako ležijo merjene plasti v prostoru. Glede na tektonske 
strukture v kamninah lahko sklepamo kateri tektonski procesi so se 
dogajali v preteklosti. Vse pridobljene podatke smo zabeležili v 
terenski dnevnik, vključno z nadmorsko višino lokacije. Lokacijo 
smo označili na fotokopiji topografske karte (M=1:10.000), ki smo 
jo imeli s seboj. Navadno smo odlomljeni kos kamnine odnesli s 
seboj kot vzorec. Lokacijo smo tudi fotografirali.  
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POROČILO O DELU 
 
Ponedeljek 4.7.2005: 
Prvi dan smo se ustavili ob reki Soči južno od vasi Kamno. Spoznali 
smo geološko opremo: geološko kladivo, geološki kompas, kislino, 
lupo, stekelce, višinomer, karte in terenski dnevnik. Seznanili smo 
se z osnovnimi vrstami kamnin, si ogledali tudi posamezne vzorce 
in ugotovili, da obstaja veliko različnih sedimentnih kamnin. Na 
soških prodih smo nabrali različne prodnike in jih poskušali določiti. 
Učili smo se prepoznavanja breče, konglomerata, peščenjaka, 
laporovca, apnenca in dolomita.  

 
Megalodontidne školjke v dachsteiskemu apnencu na Kobariškem Stolu 

Foto: Mojca Zega 
Torek 5.7.2005: 
Vreme sicer ni bilo ravno obetavno, vendar smo se kljub temu 
odpravili na teren v upanju, da bomo lahko delali. Ko smo prispeli 
na lokacijo je žal pričelo deževati, nekaj časa smo še vedrili in se 
nato vrnili v šolo. V učilnici smo si ogledali nekaj pripravljenih 
zbruskov (preparatov) kamnine z mikrofosili. Od biologov smo si 
sposodili mikroskop oz. lupo 30 – 40x povečavo, preparate smo 
opazovali in poskušali določiti vrste mikrofosilov. Najpogostejše v 
preparatih so bile foraminifere oz. luknjičarke, zato smo poskušali 
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zvedeti več o njih tudi iz literature. Popoldan je še vedno 
deževalo, zato smo se odpravili v Kobarid na ogled Muzeja prve 
svetovne vojne. Pred večerjo smo opravili še manjši poskus. 
Pripravili smo hlebček testa, ki smo ga na ravni podlagi vlekli na 
različne načine in opazovali kaj se s testom dogaja. S poskusom 
smo poskušali ponazoriti tektonske premike, kot so narivanje, 
podrivanje, zmikanje ter gubanje tektonskih plošč in blokov 
kamnin.  
 
Sreda 6.7.2005: 

 
Ogled soteske Belce in prepadne stene Kras  v spremstvu revirnega gozdarja g. 

Rajkota Pagona, foto: Mojca Zega 
 

Dopoldan smo si v spremstvu revirnega gozdarja gospoda 
Rajkota Pagona ogledali dve prepadni steni izoblikovani v flišu. 
Ena se nahaja zahodno od vasi Sedlo, druga pa severozahodno 
od vsi Logje, nad strugo reke Nadiže, tik ob državni meji z Italijo. 
Nato smo se spustili v sotesko Nadiže, kjer smo opazovali gube v 
flišnih plasteh, merili vpade plasti ter se pokušali prebiti čez vodo 
do soteske Legrada, kar pa nam zaradi visoke vode žal ni uspelo. 
Soteska Legrada je namreč zaradi naravne ohranjenosti in lepih 
gub uvrščena med naravne vrednote državnega pomena.  
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Geologi pred flišnimi plastmi prepadne stene nad sotesko Nadiže,  
foto: Rajko Pagon 

 
Popoldan pa smo se odpravili na Kobariški Stol, kjer smo geološko 
kartirali območje ob južni makedamski cesti pod vrhom. V jurskih 
apnencih smo našli fosilne ostanke morskih lilij oz. krinoidov, 
predvsem preseke pecljev, nižje pa smo v apnencu zgornje 
triasne starosti (dachsteiski apnenec) našli lepe primerke 
megalodontidnih školjk. Vzorce krinoidnega apnenca smo vzeli s 
seboj, školjk pa nismo razbijali, da jih ne bi poškodovali. Zvečer 
smo v knjigah poiskali več podatkov o obeh živalskih vrstah, ki smo 
jih našli v obliki fosilov. Ogledali smo si kako so izgledale in kje so 
živele. Zvedeli smo, da so se morske lilije pojavile že konec 
kambrija, pred prb. 500 miljoni let in živijo še danes, 
megalodontidne školjke pa so izumrle pred prb. 190 miljoni let. 
Slednje so uspevale v toplih priobalnih morjih, so bile srčaste 
oblike in so v času največjega ''razcveta'' bile velike tudi do 15 cm 
v premeru.     
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Delo na terenu - Kobariški Stol, foto: Mojca Zega 

 
 
Četrtek 7.7.2005: 
Odpravili smo se na daljšo pot. Avto smo pustili v Poljubinju in se 
peš odpravili na Poljubinjske Ravne. Na tem območju najdemo 
predvsem različne apnence, laporovce in brečo. Ker je območje 
gosto prepredeno s prelomi, so bile tudi kamnine nekje zelo 
razlomljene, drugod pa boljše ohranjene. Osnovna naloga je bila 
geološko kartiranje. Ker smo hodili smo po poteh, ki na karti niso 
označene in mestoma tudi po strelskih jarkih ohranjenih iz 1. sv 
vojne, smo se učili tudi orientacije v prostoru in na karti. 
  
Petek 8.7.2005: 
Dopoldan smo izdelovali plakat za sobotno predstavitev skupine 
na zaključku tabora. Poleg plakata smo pripravili tudi pladenj s 
kamninami najdenimi na terenu, ki smo ga podarili šoli.  
Popoldan smo se odpravili v sotesko potoka Kozjak, kjer smo si 
ogledali slapova Veliki in Mali Kozjak. Med potjo smo opazovali 
različne kamnine in nabirali vzorce. Del soteske, vključno z velikim 
slapom, se je izoblikoval v ploščastem volčanskem apnencu z 
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roženci, ki je izredno lepo naguban. Nato pa smo si v bližini reke 
Soče, pred vasjo Srpenica, ogledali nahajališče jezerske krede. 
Jezerska kreda pri Srpenici je nastala v nekdanjem ledeniškem 
jezeru. Je razmeroma mlad sediment, star med 30.000 in 40.000 
let, zato je slabo sprijet in mehek. V njem so izredno lepo izražene 
varve – menjajoči se svetli in temni pasovi, ki predstavljajo 
menjavanje letnih časov. Poletne proge so svetle, zimske pa 
temne. Z njihovo pomočjo določajo starost sedimentov od umika 
ledenikov zadnje ledene dobe.  
 
Sobota 9.7.2005: 
Dopoldne smo izkoristili za ogled Tolminskih Korit. Skupaj z 
udeleženci skupine za dvoživke, metulje in kačje pastirje smo si 
ogledali najprej Dantejevo jamo in se nato spustili v sotesko 
Tolminke. Med potjo smo si ogledovali kamnine, rastline in živali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogled Tolminskih Korit, foto: Mojca Zega                                                 
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ZAKLJUČEK 
 
Menim, da je bilo na taboru vsem lepo. Mentorji smo se trudili, da 
bi otrokom vzbudili zanimanje za svet okrog nas in se hkrati učili 
skupaj z njimi. Kar se geologije tiče nedvomno velja, da sta pri 
otrocih, tudi mlajših, vedno prisotna zanimanje in radovednost 
predvsem za svet kamnin, mineralov in fosilov, kasneje pa tudi za 
tektonska dogajanja kot so vulkani, potresi ipd. Žal je predmet 
geologija v šolskem programu zelo skromno zastopan. Tistih nekaj 
učnih ur, ki so namenjene učenju o notranji zgradbi Zemlje, 
kamninah in tektoniki navadno predava učitelj geografije oz. 
zemljepisa. Poleg tega smo med pogovori s kolegi biologi na 
taboru ugotovili, da si tudi oni želijo več znanja in sodelovanja z 
geologi predvsem na področju paleontologije in nekdanjih 
življenjskih okolij (paleoekologije) ter vpliva le-teh na današnje 
živalske in rastlinske vrste. Mogoče se bodo v prihodnje zadeve na 
področju geologije v Sloveniji izboljšale tudi s pomočjo takšnih 
taborov. Raziskovalni tabori koristijo tako za izmenjavo informacij 
med različnimi strokami in bogatenje znanja kot tudi za 
pridobivanje novih izkušenj.  

 
Predstavitev skupine za geologijo, foto Mojca Zega                                               
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Na zaključni predstavitvi, foto: Griša Planinc 
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Poročilo botanične skupine  
 

Mentorica: Helena Lesar, univ. dipl. biol.  
 

Srednje Gameljne 38 e, 1211 Ljubljana – Šmartno 
helena.lesar@siol.net 

 
Udeleženci: 

Nina Mlinar, Tomaž Kovšca, Tilen Persič, Gregor Kodele  
in Kristina Ferjančič 

 
Botanična skupina je spoznavala rastlinstvo okolice Breginja, 
Tolmina in Vršiča.  
 
Pri delu smo uporabljali popisne liste in spoznavali pomen 
sistematičnega popisovanja rastlin ter poznavanja razširjenosti 
rastlinskih vrst. Naučili smo se razlikovati najpomembnejše 
rastlinske družine, se tako seznanili z osnovami sistematike in 
prepoznavanja taksonomskih znakov, ki združujejo posamezna 
vrste v isto družino. Rastline smo podrobneje določali s pomočjo 
rastlinskih določevalnih ključev - tekstovnih in slikovnih in se z 
njihovo pomočjo naučili razlikovati med podobnimi vrstami in 
podvrstami.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kllinčki ali nageljčki 
pod Stolom, 

 foto: Irena K. K. 
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Breginj z okolico in Stol 
 
Večji del našega raziskovanja je bil namenjen natančnemu 
popisu višjih rastlin na območju kvadranta 9746/2 srednjeevropske 
kartirne mreže. Kvadrant meri 6,5 krat 5,5 kilometrov in sega od 
Breginja na zahodu, do sedla in Borjane na jugu, Srpenice na 
vzhodu, mejnega prehoda Učja na severu in z breginjskim Stolom 
(1637 m n.m.v.) v središču kvadranta. Pri tem smo se seznanili z 
uporabo in pomenom tako srednjeevropske kot tudi drugih 
kartirnih mrež. V kvadrantu na območju okolice Breginja smo našli 
skoraj 200 različnih rastlinskih taksonov. Ogledali smo si več 
lokalitet z različnimi rastišči - travnik, gozd, višje ležeči travniki in 
gozd na pobočju Stola, rečni breg, močvirje, mlaka, rob ceste, 
njiva, smetišče... 
 
Najpogostejše družine in njihovi predstavniki: 
 
metuljnice (Fabaceae): Melilotus alba, Medicago lupulina, Lotus 
corniculatus, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium rubens, 
Trifolium montanum, Anthyllis vulneraria, Genista tinctoria, 
Medicago sativa; 
 
ustnatice (Lamiaceae): Thymus serpyllum, Prunella vulgaris, Salvia 
pratensis, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Clinopodium 
vulgare, Betonica officinalis, Ajuga pyramidalis, Galeopsis 
speciosa, Salvia verticilata, Lamium orvala, Teucrium 
chamaedrys, Ajuga genevensis, Lamium album, Origanum 
vulgare; 
 
črnobinovke (Scrophulariaceae): Verbascum austriacum, Linaria 
vulgaris, Microrrhinum minus, Veronica teucrium, Scrophularia 
nodosa, Veronica urticifolia, Digitalis grandiflora; 
 
nebinovke (Asteraceae): Achillea millefolium, Leucanthemum 
vulgare, Erigeron annuus, Galinsoga ciliata, Artemisia vulgaris, 
Eupatorium cannabinum, Cirsium oleraceum, Tanacetum 
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corymbosum, Buphthalmum salicifolium, Carlina acaulis, 
Centaurea montana, Cirsium panonicum, Galinsoga parviflora; 
 
radičevke (Cichoriaceae): Taraxacum officinale, Cichorium 
intybus, Tragopogon pratensis, Mycelis muralis, Sonchus arvensis, 
Aposeris foetida; 
 
jegličevke (Primulaceae): Primula vulgsaris, Cyclamen 
purpurascens; 
 
trave (Poaceae): Holcus lanatus, Poa annua, Briza media, 
Arrhenatherum elatius;  
 
zlatičevke (Ranunculaceae): Ranunculus acris, Thalictrum minus;  
 
praproti (Polypodiaceae): Equisetum arvense, Asplenium ruta-
muraria, Asplenium trichomanes, Cystopteris fragili;, 
 

 
 

Pozidna rutica (Asplenium ruta-muraria), foto Irena K. K.  
 
rožnice (Rosaceae): Potentilla reptans, Rubus sp., Fragaria vesca, 
Potentilla erecta; 
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kobulnice (Apiaceae): Daucus carota, Heracleum sphondylium, 
Laserpitium latifolium, Laserpitium siler, Peucedanum oreoselinum, 
Pastinaca sativa, Aegopodium podagraria;  
 
kukavičevke (Orchidaceae): Goodyera repens, Listera ovata, 
Epipactis atrorubens;   
 
in druge (Lilium carniolicum, Veratrum sp., Vincetoxicum 
hirundinaria, Colchicum autumnale, Polygonatum multiflorum, 
Sedum album, Orobanche sp., Euphorbia cyparisias, Lilium 
bulbiferum, Iris graminea,  Asarum europaeum, Saxifraga crustata, 
Reseda lutea, Asperula cynanchica, Polygala amara, Linum 
viscosum, Rorippa sylvestris, Epilobium hirsutm, Sedum acre, 
Juncus inflexus, Parietaria officinalis, Phyteuma zhalbruckneri, 
Polygonum persicaria, Polygonum arenostrum, Linum 
catharcticum, Echium vulgare). 
 

 
 

Botanična skupina na terenu, foto Irena K. K. 
 
Med lesnimi rastlinami smo našli naslednje vrste: Alnus glutinosa, 
Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Aesculus 
hippocasanum, Chamaecitisus hirsutus, Populus nigra, Salix 
caprea, Salix fragilis, Salix purpurea, Sambucus nigra, Sorbus aria, 
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Hedera helix, Fraxinus ornus, Frangula alnus, Juniperus communis, 
Ostrya carpinifolia, Juglans regia, Cornus sanguinea, Ligustrum 
vulgare, Picea abies, Tillia cordata, Acer campestre, Euonymus 
europaeus, Fagus sylvatica, Robinia pseudacacia, Crataegus 
laevigata, Salix alba, Laburnum alpinum, Prunus avium. 
 
Podatke smo primerjali z že znanimi podatki o razširjenosti 
rastlinskih vrst v Sloveniji in ugotovili, da kar nekaj vrst, ki smo jih 
našli, v kvadrantu našega popisovanja še ni bilo zabeleženih. Naši 
podatki so tako prispevek k poznavanju razširjenosti rastlinskih vrst 
v Sloveniji in bodo vključeni v bazo podatkov v okviru kartiranja za 
Atlas flore Slovenije.  

 
Cvetoči travniki na pobočju Stola, foto: Irena K. K.  

 
V Tolminu smo spoznali gojene rastline po vrtovih in parkih:  
perunika, hosta, potonika, vrtnica, plamenka, mahonija, 
magnolija, cedra, jablana, hortenzija, luštrek, špargelj, bergenija, 
srobot, rabarbara, žajbelj, alstromerija, baklasta lilija, limonovec, 
krizantema, rožmarin, oleander, bršljan, japonska trdoleska, fuksija, 
zvončnica, japonski dresnik, divji kostanj, klek, španski bezeg, lipa, 
figa, panešplja, platana, tisa, medvejka, ognjič, rdeča špajka, 
pahljačasti javor, tulipanovec, bršljinke, lovorikovec, begonija, 
breza. 
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Na Vršiču smo popisovali visokogorske rastline, tudi na meliščih in 
v skalnih razpokah, in se seznanili z rastnimi razmerami v 
visokogorju. Tam smo našli:  
Silene alpestris, Gentiana verna, Rhododendron hirsutum, 
Cerastium alpinum, Tofieldia calyculata, Astrantia bavarica, Pinus 
mugo, Helianthemum alpestre, Aster alpinus, Polygonum 
viviparum, Anemone trifolia, Drxas octopetala, Poa annua f. 
vivipara, Biscutella laevigata, Pritzelago alpina, Crepis aurea, 
Senecio abrotanifolius, Ranunculus hybridus, Pedicularis 
rostratocapitata, Veronica chamaedrys, Pinguicula alpina, 
Aconitum ranunculoides, Phyteuma sieberi, Saxifraga azioides, 
Homogyne alpina, Dianthus sternbergii, Phillyrea latifolia, 
Potentilla nitida, Linaria alpina, Soldanella alpina, Saxifraga 
paniculata, Primula auricula, Viola biflora, Paederota lutea, 
Potentilla clusiana, Rumex scutatus, Ranunculus traunfellneri, 
Clematis alpina, Gentiana lutea ssp. symphyandra, Minuartia 
sedioides, Acinos alpinos. 
 
Obiskali smo tudi botanični vrt Juliana v Trenti. 
 

 
 

Botaniki poročajo, foto: Irena K. K. 
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Poročilo o delu skupine za proučevanje  
dnevnih metuljev  

  
Mentorica: Valerija Zakšek, univ. dipl. biol. 

 
Zgornja Voličina 128, 2232 Voličina 

valerija.zaksek@bf.uni-lj.si 
 

Udeleženke: 
Dominika Torkar, Mateja Delač in Sara Pešec 

 
UVOD 
 
Za območje Breginja in okolice je bilo v zadnjih letih, z načrtnim 
popisovanjem Slovenije za namen izdelave Atlasa razširjenosti 
dnevnih metuljev Slovenije, zbranih kar nekaj podatkov. Le-ti so 
zapolnili večje bele lise na območju med Tolminom in Bovcem. 
Manjša območja z minimalnim številom ali celo brez podatkov o 
pojavljanju dnevnih metuljev pa so še vedno ostala. Zapolnitev 
teh »lukenj« je bil glavni cilj našega terenskega dela na Biološkem 
raziskovalnem taboru Breginj 2005. Tako smo raziskovali razširjenost 
dnevnih metuljev v širši okolici Breginja, Kobarida in Bovca. Ob 
tem smo se seznanili s terenskim delom, načinom lova, s 
posameznimi družinami in njihovimi predstavniki pri nas ter si 
podrobneje ogledali biologijo nekaterih vrst in glavne dejavnike 
ogrožanja dnevnih metuljev.  
 
Delo je večinoma potekalo 
na terenu, kjer smo znotraj 
posamezne četrtinke UTM 
kvadranta izbrali vsaj dve 
različni lokaciji. Na 
posamezni lokaciji smo 
zabeležili vse opažene 
metulje in jih po terenskem 
delu vnesli na popisne liste. 
 

Pisanček, foto: Nejc Rački 
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REZULTATI 
 
Žal nas je pri terenskem delu močno oviralo vreme, a smo kljub 
vsemu v času (6.7. – 7.7.2005) natančneje obdelali 16 lokacij, kjer 
smo skupno zabeležili pojavljanje 46 vrst dnevnih metuljev. Vrste, 
opažene v času tabora, s pripadajočimi stopnjami ogroženosti, so 
naštete v spodnji tabeli.  
 
Tabela 1: Opažene vrste dnevnih metuljev s pripadajočimi stopnjami ogroženosti 
(Nomenklatura povzeta po Karsholt in Razowski, 1996) 
 

 Stopnje ogroženosti 
Papilionidae  
Papilio machaon  
Parnassius apollo RS(V), BERN, FFH IV 
Pieridae  
Aporia crataegi  
Pieris  rapae  
Pieris napi  
Gonepteryx rhamni  
Leptidea sinapis/reali  
Lycaenidae  
Satyrium acaciae  
Satyrium pruni RS (R) 
Cupido minimus  
Celastrina argiolus  
Scolitantides orion RS (V), RDB (V) 
Aricia agestis   
Aricia artaxerxes  
Cyaniris semiargus  
Meleageria coridon  
Polyommatus icarus  
Riodinidae  
Hamearis lucina  
Nymphalidae  
Limenitis camilla  
Neptis sappho RS (V), RDB(LR) 
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Neptis rivularis  
Inachis io  
Vanessa atalanta  
Polygonia c-album  
Argynnis aglaja  
Argynnis addipe  
Brenthis daphne  
Clossiana dia  
Melitaea didyma   
Melitaea athalia  
Satyridae  
Melanargia galathea  
Satyrus ferula RS (V) 
Brintesia circe  
Erebia ligea  
Erebia aethiops RDB (LR) 
Erebia oeme RS (R) 
Maniola jurtina  
Aphantopus hyperantus  
Coenonympha pamphilus  
Coenonympha arcania  
Lasiommata maera  
Lopinga achine BERN II, FFH IV, RDB (V) 
Hesperidae  
Heteropterus morpheus  
Thymelicus lineola  
Thymelicus sylvestris  
Ochlodes venata  

 
Stopnje ogroženosti vrst so povzete po:  
RS (2002); Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (V-
ranljiva vrsta in R-redka vrsta), (Uradni list RS, 82/2002).   
BERN;  Dodatek II Bernske konvencije - Konvencija o varstvu prostoživečega 
evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih življenjskih prostorov, Dodatek II (Uradni 
list RS, MP 17/99). 
FFH; Dodatek II in IV FFH-direktive: Direktiva evropske skupnosti za ohranitev 
naravnih habitatov ter prostoživeče favne in flore(Council Directive 92/43/EEC). 
RDB; Rdeča knjiga evropskih dnevnih metuljev (Van Swaay in Warren, 1999). 
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Na terenu smo se najpogosteje srečevali z lešnikarjem (Maniola 
jurtina) in lisarjem (Melanargia galathea), ki sta v Sloveniji pogosta 
in splošno razširjena. Pogosto smo opazili tudi črnega 
poplesovalca (Heteropterus morpheus).  
 
Iz naravovarstvenega stališča so prav gotovo pomembne nove 
lokacije z ogroženim rdečim apolonom (Parnassius apollo), ki je 
vezan na skalnata pobočja, kjer raste hranilna rastlina gosenic 
bela homulica (Sedum album). Na isto hranilno rastlino je vezan 
tudi homulični modrin (Scolitantides orion).  
 

 
 

Eden izmed modrinov nam je lepo poziral, foto: Irena K. K. 
 
Kar na štirih lokacijah smo opazili tudi skalnega okarja (Satyrus 
ferula), ki je značilen prebivalec termofilnih skalnih pobočij.   
 
Malo je podatkov o pojavljanju slivovega repkarja (Satyrium pruni) 
v Sloveniji in tudi za Kobariško območje je to prvi podatek 
(podatkovna zbirka Centra za kartografijo favne in flore, avgust 
2005). Po predvidevanjih je vrsta pri nas pogostejša, vendar je 
najbrž zaradi samega načina življenja visoko od tal težje opazna.     



Biološko raziskovalni tabor »Breginj 2005« 
_________________________________________________________________________ 

 
 

35 

 
Kljub muhastemu vremenu nam je uspelo zapolniti nekatere »bele 
lise« o razširjenosti dnevnih metuljev v okolici Breginja in na 
Kobariškem.  
 

 
 

»Metuljčice« poročajo, foto: Griša Planinc 
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Poročilo koleopteriološke skupine 
 

Mentor: Andrej Kapla, študent biologije 
 

C. Hermana Debelaka 21, 1430-SI Hrastnik 
trechus@volja.net 

 
Udeleženci: 

Nejc Rački, Jan Vidic, Nejc Vidmar 
 
Skušali smo raziskati bližnjo okolico Breginja ter okoliške kraje. Žal 
zaradi slabega vremena ni bilo mogoče uresničiti celotnega 
načrta, kljub temu pa smo uspeli raziskati strugo reke Bele, dve 
lokaliteti ob Nadiži, Breginjski Stol ter Turjevo jamo pri Robiču. 
 
 
Reka Bela predstavlja 
optimalen življenjski prostor 
številnim vrstam vodnih 
hroščev, ki izbirajo čiste hitro 
tekoče alpske reke s 
hladnejšo vodo. Trenutno 
predstavlja ribogojnica v 
zgornjem toku Bele ter 
nekontrolirani izpusti 
komunalnih voda edino 
resnejšo nevarnost za to še 
zelo čisto reko. Potrebna bi 
bila resnejša limnološka 
raziskava s poudarkom na 
vodnih hroščih, da bi 
ugotovili dejansko 
favnistično stanje 
hidrokoleopteriološke favne 
ter tendenco ogroženosti.  
 

 
Reka Bela, foto Nejc Rački 
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Zelo zanimivo območje je tudi travnato pobočje Breginjskega 
Stola. Nekoč gozdnato poraslo pobočje predstavlja sekundaren 
habitat številnim suhostepskim kot tudi reliktnim gozdnim vrstam. 
Na eni točki je mogoče opaziti tipične prebivalce kraških step kot 
tudi gozdne vrste. Ta zanimiv pojav je ogrožen zaradi vztrajnega 
zaraščanja južnega pobočja. Z gospodarjenjem bi bilo mogoče 
ohraniti dosedanji tip travnika z redkim listnatim grmičevjem, kar v 
Sloveniji zaradi hitrega zaraščanja postaja redkost. 
 

 
Reka Nadiža predstavlja 
tipično alpsko reko z 
glavnim tokom v dolini in 
večjimi prodišči. Takšen 
habitat je značilen za 
večino vrst najobsežnejše 
skupine krešičev, šilavci 
(Carabidae; Bembidiini), ki 
so odlični indikatorji stanja 
okolja. Natančen 
monitoring te skupine nam 
pove veliko o samem 
vodnem režimu reke, prav 
tako pa tudi o 
onesnaženosti. Nadiža velja 
za eno najčistejših rek, ki 
tečejo po slovenskem 
ozemlju, zato tukaj 
pričakujemo 20 do 35 vrst 
šilavcev. Da bi ugotovili 
dejansko favnistično stanje 
rodu, bi bilo treba opraviti 
monitoring vsaj preko dve 
sezoni (dve leti).  
 

 
Uspešen lov ob Nadiži,  
foto Nejc Rački 
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Zelo zanimiv je bil tudi obisk Turjeve jame (kat. št. 821) pri Robiču. 
Potrdili smo prisotnost visoko specializiranega fabbrijevega 
brezokca (Anophthalmus fabbrii ciappai; Carabidae: Trechini), 
zelo pogostega jamoljubnega predatorja Antisphodrus schreibersi 
ter mrharček Aphaobius milleri forojulensis, ki je na tem mestu 
prvič naveden za slovensko favno. V tej jami živi še en visoko 
specializiran krešič Orotrechus puchneri, ki ga sicer nismo našli, je 
pa opisan prav iz Turjeve jame, ki je tudi edino nahajališče do 
sedaj. Jama je tudi pomembno prezimovališče netopirjev, na kar 
nakazujejo precejšni kupi gvana ter zaplate nitratov na stropu. Žal 
zaradi neprimernega časa nismo opazili nobenega netopirja, našli 
pa smo veliko kosti malih podkovnjakov (Rhinolophus 
hipposideros), velikih podkovnjakov (Rhinolophus ferrumequinum) 
in še nekaj drugih vrst, ki pa bi jih moral pregledati strokovnjak. 
Zelo zanimiv bi bil speleobiološki pregled okoliških jam. 
 
Naše splošno poznavanje koleopteriološke favne tega celotnega 
področja je precej slabo, predvsem zaradi oddaljenosti od vseh 
pomembnejših centrov, pa tudi zaradi zgodovinskih vzrokov 
(območje omejenega gibanja zaradi državne meje med 
Jugoslavijo in Italijo). Ravno ta izoliranost in težka dostopnost je 
pripomogla k ohranjanju okolja, prav tako tudi sonaravno bivanje 
človeka na tem območju. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rogač, eden naših 
največjih hroščev.  
Foto Irena K. K.  
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Familia Genus, species Lokaliteta datum 
Carabidae Pterostichus fastiatopunctatus Breginj 4.7.05 
Lucanidae Dorcus parallelopipedus Breginj 4.7.05 
Cerambycidae Strangalia maculata Breginj 4.7.05 
Scarabaeidae Oxythyrea funesta Breginj 4.7.05 
Scarabaeidae Amphimallus sp. Breginj 4.7.05 
Chrysomelidae Clytra laeviscula Breginj 4.7.05 
Oedemeridae  Breginj 4.7.05 
Cleridae Trichodes apiarius Breginj 4.7.05 
Cerambycidae Agapanthia villosoviridescens Breginj 4.7.05 
Cantharidae Rhagonycha fulva Breginj 4.7.05 
Silphidae Phosphuga atrata Breginj 4.7.05 
Carabidae Bembidion lampros Breginj 4.7.05 
Carabidae Paranchus ruficornis Breginj 4.7.05 
Chrysomelidae Chrysochloa cacaliae Breginj 4.7.05 
Chrysomelidae Chrysomela coreulans Breginj 4.7.05 
Chrysomelidae Luperus sp. Breginj 4.7.05 
Carabidae Stomis rostratus Robidišče 4.7.05 
Carabidae Bembidion lampros Robidišče 4.7.05 
Carabidae Anophthalmus fabbrii ciappai 821 - Turjeva jama, Robič 5.7.05 
Carabidae Antisphodrus schreibersi 821 - Turjeva jama, Robič 5.7.05 
Leiodidae Aphaobius milleri forojulensis 821 - Turjeva jama, Robič 5.7.05 
Lucanidae Lucanus cervus 821 - Turjeva jama, Robič 5.7.05 
Carabidae Panagaeus bipustulatus Breginjski Stol 6.7.05 
Silphidae Silpha obscura Breginjski Stol 6.7.05 
Carabidae Amara sp. Breginjski Stol 6.7.05 
Chrysomelidae Luperus niger Breginjski Stol 6.7.05 
Chrysomelidae Chrysochloa cacaliae Breginjski Stol 6.7.05 
Chrysomelidae Cryptocephalus sp. Breginjski Stol 6.7.05 
Chrysomelidae Cryptocephalus bipunctatus Breginjski Stol 6.7.05 
Cerambycidae Agapanthia sp. Breginjski Stol 6.7.05 
Oedemeridae  Breginjski Stol 6.7.05 
Buprestidae Anthaxia sp. Breginjski Stol 6.7.05 
Coccinellidae  Breginjski Stol 6.7.05 
Chrysomelidae Chrysomela sanguinolenta Breginjski Stol 6.7.05 
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Scarabaeidae Trichius zonatus Breginjski Stol 6.7.05 
Staphylinidae Parabemus fossor Breginjski Stol 6.7.05 
Scarabaeidae Cetonia aurata Breginjski Stol 6.7.05 
Silphidae Silpha obscura Breginjski Stol 6.7.05 
Geotrupidae Geotrupes vernalis Breginjski Stol 6.7.05 
Cicindelidae Cicindelidae hybrida Logje, Nadiža 6.7.05 
Dryopidae Dryops sp. Logje, Nadiža 6.7.05 
Carabidae Perileptus areolatus Logje, Nadiža 6.7.05 
Carabidae Bembidion lampros Logje, Nadiža 6.7.05 
Carabidae Bembidion varicolor Logje, Nadiža 6.7.05 
Carabidae Bembidion conforme Logje, Nadiža 6.7.05 
Carabidae Elaphropus quadrisignatus Logje, Nadiža 6.7.05 
Staphylinidae  Logje, Nadiža 6.7.05 
Carabidae Pterostichus transversalis Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Harpalus sp. Podbela, Nadiža 7.7.05 
Elateridae Zorochrus sp. Podbela, Nadiža 7.7.05 
Scarabaeidae Anomala aurata Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Amara sp. Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Bembidion varicolor Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Perileptus areolatus Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Bembidion lampros Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Lyonichus quadrlilum Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Elaphropus quadrisignatus Podbela, Nadiža 7.7.05 
Dryopidae Dryops sp. Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Pterostichus cursor Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Notiophilus palustris Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Bembidion sp. Podbela, Nadiža 7.7.05 
Scarabaeidae Lucanus cervus Podbela, Nadiža 7.7.05 
Carabidae Poecilus versicilor Breginj 7.7.05 
Carabidae Clivina fossor Breginj 7.7.05 
Staphylinidae  Breginj 7.7.05 
Carabidae Harpalus sp. Breginj 7.7.05 
Curculionidae  Breginj 7.7.05 
Lucanidae Lucanus cervus Breginj 7.7.05 
Carabidae Poecilus versicilor Idrsko, Soča, "Pod skalo" 8.7.05 
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Carabidae Poecilus lepidus Idrsko, Soča, "Pod skalo" 8.7.05 
Coccinellidae Adalia bipunctata Idrsko, Soča, "Pod skalo" 8.7.05 
Carabidae Elaphropus quadrisignatus Idrsko, Soča, "Pod skalo" 8.7.05 
Carabidae Asaphidon caraboides Idrsko, Soča, "Pod skalo" 8.7.05 
Carabidae Elaphropus sexstriatus Idrsko, Soča, "Pod skalo" 8.7.05 
Chrysomelidae  Idrsko, Soča, "Pod skalo" 8.7.05 
Carabidae Procerus gigas Borjana 8.7.05 
Carabidae Abax parallelepipedus Breginj, Bela 8.7.05 
Carabidae Cychrus attenuatus Breginj, Bela 8.7.05 
Geotrupidae Geotrupes stercorosus Breginj, Bela 8.7.05 
Curculionidae  Breginj, Bela 8.7.05 
Carabidae Carabus creutzeri Breginj, Bela 8.7.05 
Carabidae Harpalus sp. Breginj, Bela 8.7.05 
Staphylinidae Parabemus fossor Breginj, Bela 8.7.05 

 
 
 

 

 
 

Iskali smo hrošče, našli pa smo še marsikaj drugega. Foto Irena K. K. 
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Poročilo o delu skupine za proučevanje  
kačjih pastirjev 

 
Mentorica: Urška Ferletič, abs. biologije 

 
Marezige 1, 6273 Marezige 

urska.ferletic@kiss.si 
 

Udeleženci:  
Lea Obreza, Nina Obreza in Gašper Kodele 

 
Udeleženci skupine za kačje pastirje smo  želeli spoznati čim več 
različnih vrst kačjih pastirjev v različnih habitatih. Žal nam jo je 
vreme zagodlo, zato smo imeli dejanskega terena le en dan in 
dva popoldneva.  
 
V tem času smo obiskali 7 lokalitet v ribogojnici pri Kobaridu, 
opuščenih glinokopih v Kobaridu, mrtvicah Soče pri Volarjah in 
Kamnem ter kal v Robidišču.  
 

 
 

Gašper pa ni lovil samo kačjih pastirjev… Foto Nejc Rački 
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Našli smo 13 vrst kačjih pastirjev. Od enakokrilih so bili prisotni 
modri bleščavec (Calopteryx virgo), zelena pazverca 
(Chalcolestes viridis complex), sinji presličar (Platycnemis 
pennipes), travniški škratec (Coenagrion puella), modri kresničar 
(Ischnura elegans), od raznokrilih kačjih pastirjev pa modrozelena 
deva (Aeshna cyanea), bleda deva (Aeshna mixta), veliki 
spremljevalec (Anax imperator), močvirski lebduh (Cordulia 
aenea), modri ploščec (Libellula depressa), lisasti ploščec 
(Libellula quadrimaculata), mali modrač (Orthetrum 
coerulescens) in progasti kamenjak (Sympetrum striolatum).  
 
 

 
 

Tudi tega lepotca je v objektiv ujel Nejc Rački. 
 

Ker smo na teren hodili skupaj s skupino za dvoživke, smo ob 
kačjih pastirjih spoznavali tudi značilnosti žab, krastač, urhov, 
pupkov in močeradov. 
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Skupina, ki je raziskovala kačje pastirje, je poročala že v petek zvečer. 
Foto: Irena K. K.
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Poročilo o delu skupine za dvoživke 
 

Mentorja: 
Damjan Vinko, študent biologije1 
Martina Lužnik, univ. dipl. biol. 2 

 
1Slovenska 14, 1234 Mengeš, damjan.vinko@siol.net  

2Parecag 3a, 6333 Sečovlje, martina@itt.nu 
 

Udeleženci: 
Denis Bavčar, Jurij Krajčič in Matevž Straus 

 
UVOD 
 
Dvoživkarska skupina se je, kot pove že njeno ime, ukvarjala s 
proučevanjem dvoživk. Seznanili smo se predvsem z njihovo 
biologijo in ekologijo (razvojnim krogom, načinom življenja, 
življenjskim prostorom itd.). Prav tako pa smo imeli priložnost 
spoznati nekatere dejavnike, ki jih ogrožajo (izsuševanje in 
zaraščanje vodnih habitatov, ceste, vlaganje rib v njihovo okolje 
itd.).  
 
METODE DELA 
 
Dvoživke smo iskali v in ob različnih vodnih telesih – potokih, kalih, 
mrtvicah itd. Iskali smo tako odrasle osebke, kot tudi ličinke in 
mreste dvoživk, zabeležili pa smo si tudi njihovo oglašanje ter vse 
mrtve osebke, ki smo jih uspeli določiti. Za vzorčenje med vodnim 
rastlinjem smo uporabili vodno mrežo in tako lovili pupke, 
paglavce in tudi odrasle žabe. Počasnejše dvoživke in tiste izven 
vode smo lovili kar z rokami.  
 
Živali smo večinoma določili do vrste, v nekaterih primerih pa 
samo do podrodu. Nekatere osebke smo tudi fotografirali. Vse 
ulovljene živali smo na mestu ulova izpustili. Veliko osebkov smo 
samo opazovali in jih za določitev ni bilo potrebno uloviti. 
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V deževnih dnevih, ko smo bili prisiljeni ostati v šoli, pa smo se 
spopadli z drugačnim delom. Udeležencem sva predstavila 
večino knjig o dvoživkah, ki jih je v Sloveniji moč dobiti, v katerih so 
morali nato poiskati določene informacije. Na ta način so se 
seznanili s slovenskimi dvoživkami, ki v okolici Breginja ne živijo (npr. 
plavček Rana arvalis, močeril Proteus anguinus), opisali 
posamezne skupine dvoživk (žabe; pupke in močerade; močerile 
in sleporile) in pripravili povzetek opisa vrste, ki smo jo na terenu že 
spoznali. 
 

 
 

Martina in Damjan sta nas zaposlila tudi v deževnih dneh, foto: Damjan Vinko 
 
Na terenu smo se podrobneje seznanili tudi z razvojnim krogom 
dvoživk pri katerem smo se največ ustavili ravno pri paglavcih, 
žabjih ličinkah. Slednje smo si ogledali tudi pod stereolupo in si 
tako podrobneje ogledali njihove strukture. Preostale deževne 
dneve pa smo izkoristili za poslušanje oglašanja vseh slovenskih 
vrst žab (preko zgoščenke) in za izdelavo plakata, ki so ga 
udeleženci pripravili skupaj s skupino za kačje pastirje. 
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Le pogumno naprej!  Foto: Martina Lužnik 
REZULTATI 
 
Od skupno 19 vrst dvoživk v Sloveniji smo v času tabora na 15 
lokalitetah popisali šest vrst in osebke iz podrodu zelenih žab Rana 
(Pelophylax) sp. in rjavih žab Rana sp., ki pa jih nismo uspeli 
določiti do vrste. V tabeli so prikazane vrste in število nahajališč, 
na katerih je bila najdena posamezna vrsta. V rezultatih so 
upoštevane tudi najdbe ostalih skupin. 
 
Tabela 1: Seznam popisanih dvoživk 
 
Vrsta Št. lokalitet 
navadna krastača Bufo bufo 7 
hribski urh Bombina variegata  4 
skupina zelenih žab Rana (Pelophylax) sp. 3 
navadni močerad Salamandra salamandra 2 
skupina rjavih žab Rana sp. 2 
zelena rega Hyla arborea 2 
navadni pupek Triturus vulgaris 1 
planinski pupek Triturus alpestris 1 
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Tabela 2: Seznam lokalitet in pripadajočih najdb dvoživk. 
 
LOKALITETA VRSTE 
Bovec; Trdnjava Kluže – travnik ob vhodu Bbuf (ad) 
Kobarid; opuščeni ribniki v ribogojnici Rzelene (m+p+ad), 

Bbuf (p+ad) 
Kobarid; opuščeni glinokop pri Žagi 
(potoček, mlake) 

Bbuf (juv), Rzelene 
(ad), Rrjave (juv) 

Kobarid; kolovoz pri opuščenem 
glinokopu, 350 m J od Žage 

Bvar (sad, ad) 

Kobarid; Borjana; gozd 100 m J od 
Borjane 

Bbuf (ad) 

Kobarid; Borjana, cesta iz Borjane v 
Breginj 

Bbuf (ad) 

Kobarid; Breginj, potoček na V delu vasi 
(700 m V od Sv. Nikolaja) 

Ssal (l) 

Kobarid; Hurja – Borjana (mlake, mrtvice 
ob Nadiži)  

Bbuf (p) 

Kobarid; Logje – cesta v vasi Bbuf (ad) 
Kobarid, Planina Božica – kala na planini Bvar (ad) 
Kobarid; Robidišče, kal 750 m ZJZ od vrha 
Sleme 

Tvul (ad), Bvar (ad), 
Rrjave (juv+ad) 

Kobarid; Robidišče, zamočvirjen travnik 
650 m  

Talp (l), Bvar 
(ad),Harb (ad) 

Kobarid; Spodnja Borjana – cesta 300 m 
ZJZ od cerkve sv. Katarine 

Rzelene (ad) 

Tolmin; obrežje Soče, 100 m J od Sv. Urha Harb (ad) 
Tolmin; izvir ob sotočju Tolminke in 
Zadlaščice 

Ssal (l) 

 
Legenda:  
Bbuf – Bufo bufo; Bvar – Bombina variegata; Harb – Hyla arborea; 
Rrjave – Rana sp. (podrod rjavih žab); Rzelene – Rana 
(Pelophylax) sp. (podrod zelenih žab); Talp – Triturus alpestris; Tvul – 
Triturus vulgaris; Ssal – Salamandra salamandra;  
ad – odrasli osebki; juv – juvenilni osebki; l – ličinke; m – mresti; p – 
paglavci. 
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Med predstavniki brezrepih dvoživk (Anura) je bila najpogostejša 
navadna krastača Bufo bufo. V opuščenih bazenih ribogojnice v 
Kobaridu in v posameznih mirnejših tolmunih Nadiže smo opazili 
njihove paglavce; odrasle osebke pa smo srečali naključno, 
večinoma ob ali na cestah, kjer je bilo tudi nekaj povoženih, pa 
tudi v gozdu in na travniku.  
 
V dveh kalih smo popisali tri vrste dvoživk, hribskega urha 
Bombina variegata, žabe iz podrodu rjavih žab Rana sp. in 
navadnega pupka Triturus vulgaris. Hribske urhe smo našli tudi v 
kolesnicah na kolovozu in na zamočvirjenem travniku, kjer so bili 
najbolj številčni (kar 33 osebkov). Opazili smo, da pogosto živijo v 
sekundarnih habitatih, ki jih je ustvaril človek. Tudi rjave žabe 
(pravkar preobražene osebke, ki jih nismo mogli določiti do vrste) 
smo našli v še enem antropogenem okolju – v opuščenem 
glinokopu. Edini opaženi odrasli osebek rjave žabe nam je prehitro 
zbežal, tako da si ga nismo utegnili dobro ogledati in določiti do 
vrste.  
 
 

 
 

Zelena žaba (Rana (Pelophylax) sp.), foto: Damjan Vinko 
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V opuščenem glinokopu so bile zelo številčne žabe iz skupine 
zelenih žab Rana (Pelophylax) sp., našteli smo več kot 50 odraslih 
osebkov, slišali pa smo tudi njihovo oglašanje. V manjšem številu 
smo jih videli tudi v opuščenih bazenih ribogojnice v Kobaridu, kjer 
pa smo lahko opazovali tudi njihove mreste in paglavce. 
Razlikovanje vrst zelenih žab je namreč zelo težko. V Sloveniji živijo 
3 predstavnice tega podrodu: debeloglavka (Rana ridibunda), 
pisana žaba (Rana lessonae) in zelena žaba (Rana kl. esculenta). 
Vse se lahko med seboj parijo in poskrbijo za pravo vizualno 
zmedo. 
 
Ličinke navadnega močerada Salamandra salamandra smo 
videli v majhnem potoku v Breginju in v izviru ob reki Tolminki na 
skupnem izletu s skupino za geologijo, metulje ter kačje pastirje. 
Na zeleno rego Hyla arborea smo prav tako naleteli dvakrat. Na 
peščenem obrežju reke Soče v Tolminu smo slišali njeno oglašanje, 
odraslega samčka pa smo videli na zamočvirjenem travniku v 
Robidišču. Na istem travniku smo videli tudi ličinko planinskega 
pupka Triturus alpestris, čigar predstavnike smo iskali ves čas 
tabora, a bili žal pri tem, razen na omenjenem nahajališču, 
neuspešni.  
 
Na območju popisovanja smo po podatkih iz literature pričakovali 
še več vrst. Med taborom »Smast 1993« je bil na območju najden 
tudi veliki pupek Triturus carnifex (kal v Robidišču). V višjih predelih 
verjetno živi tudi planinski močerad Salamandra atra, vendar ga 
kljub precej deževnemu vremenu nismo našli. Morda bi ob 
dolgotrajnejšem popisovanju naleteli tudi na zeleno krastačo Bufo 
viridis, ki se lokalno pojavlja po vsej Sloveniji. Prav tako bi verjetno 
našli tudi odrasle osebke rjavih žab, ki jih ne bi bilo težavno uvrstiti 
med dve vrsti, ki živita na tem območju (rosnica Rana dalmatina 
in sekulja Rana temporaria). 
 
Ugotovili smo, da veliko vrst dvoživk živi v habitatih, ki jih je ustvaril 
človek, kot so kali, glinokop, ribogojnica, kolesnice. Tudi te 
habitate je potrebno varovati, prav tako kot primarne habitate 
(mrtvice, potoki, močvirja). Pogosto je problem vlaganje rib v kale 
(npr. kal v Robidišču), kajti s tem se vrstna pestrost in tudi 
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številčnost dvoživk v kalu zmanjša, saj te plenijo njihove paglavce 
in jajca. Problem je tudi opuščanje rabe in s tem zaraščanje 
vodnih teles ter na koncu izsušitev. Dvoživke ogroža tudi promet, o 
čemer smo se prepričali na lastne oči, saj so živali pogosto 
prečkale ceste in velikokrat smo jih našli tudi povožene (predvsem 
krastače). 
 
Del raziskovanja smo posvetili tudi detektivskemu delu. Tako so 
udeleženci na terenu oprezali za potencialno hrano ličink in 
odraslih pupkov ter paglavcev in odraslih žab. Pri tem so spoznali, 
da se pri žabah prehrana skozi razvoj zelo razlikuje. Skušali so 
ugotoviti zakaj je to tako in kaj dejansko to pomeni za njihov 
razvoj. Nekoliko smo spoznali tudi ekološko problematiko, saj smo 
med drugim ugotavljali kako temperatura vode vpliva na količino 
kisika v vodi. Pogovorili pa smo se tudi o trenutnem delu na 
področju varovanja dvoživk v Sloveniji. 
 
Za zadnji večer so Matevž, Jurij in Denis za ostale udeležence in 
mentorje tabora ter domačine pripravili predstavitev vseh vrst 
dvoživk, ki smo jih tekom tabora spoznali. Pri tem jim je priskočila 
na pomoč Martina, ki je že doma pripravila multimedijsko 
predstavitev.  
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Zadnji dan pa so Matevž in Denis skupaj z Gašperjem, 
udeležencem skupine za kačje pastirje, predstavili zgoraj naštetim 
in še staršem delo obeh skupin in skupni plakat. 
 
ZAHVALA 
 
Prisrčna hvala Maji Cipot s Centra za kartografijo favne in flore, ki 
nama je priskrbela zemljevide območja tabora z označenimi 
nahajališči dvoživk, in naju za delo spodbujala ter tudi predlagala. 
Jani Kus Veenvliet z Zavoda Symbiosis, ki nama je velikodušno 
posodila večinski del terenske opreme za udeležence, in Gregorju 
Bračku z Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete, ki nam je 
posodil stereolupo za bližnji pogled raziskovanih osebkov. 
Zahvaljujeva se tudi članom društva Societas herpetologica 
slovenica – društva za preučevanje dvoživk in plazilcev, ki so 
nama priskočili na pomoč (večinoma s posojo fotografij za 
multimedijsko predstavitev ter literature). 
 
Najlepša hvala udeležencem najine skupine, ki so s svojo 
vedoželjnostjo in simpatičnostjo popestrili terenske in neterenske 
dneve. Ob tem ne smeva pozabiti na udeležence skupine za 
kačje pastirje (Leo, Nino in Gašperja) in njihovo mentorico Urško, ki 
so nama še dodatno popestrili vse ljube trenutke. 
 
Hvala tudi vsem, ki so prispevali podatke o najdbah dvoživk 
(predvsem Tomažu). 
Brez ostalih mentorjev (Urške, Mojce, Tomaža, Aljaža, Andreja in še 
koga), obeh kuharjev in seveda Irene, bi bili deževni dnevi in noči 
neskončno dolgočasni. Ireni pa še posebej hvala, da sva lahko 
prišla kot mentorja oba, tako je bilo delo veliko bolj kakovostno in 
pestro! 
 
Zaradi vseh vas nama bo ta tabor ostal za vedno v spominu kot 
doživljaj letošnjega leta in z veseljem se ga bova še udeležila! 
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Še zadnji posnetek pred odhodom domov, foto: Griša Planinc 
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Poročilo skupine za plazilce  
 

Mentor: Primož Pahor, univ. dipl. biol. 
 

Tovarniška cesta 3a, Ajdovščina 5270,  
 primoz.pahor@kiss.si, GSM: 031-564-258 

 
Udeleženke: 

Anja Vouk, Teja Matičič in Nastja Čremožnik 
 
UVOD 
 
Med 4. in 9. julijem 2005 je potekal mladinski raziskovalni tabor 
Breginj 2005 za učence osnovnih in srednjih šol. Na taboru je 
poleg drugih skupin delovala tudi skupina za plazilce. V njej so 
sodelovali Anja, Teja in Nastja. Udeleženci so se seznanili z 
biologijo in ekologijo plazilcev območja, ki smo ga raziskovali. Ta 
je obsegal ožjo in širšo okolico vasi Breginj. Popeljali smo se vse do 
Bovca na severu in vasi Kamno na jugu, ter do vasi Robidišče, kjer 
je skrajna zahodna točka Slovenije, in znamenitega Kobarida na 
vzhodu. Ugotavljali smo prisotnost različnih vrst plazilcev, naučili 
smo se loviti kače in kuščarice, kako z njimi ravnati in kako se 
odzvati, ko na kakega izmed njih naletimo v naravi. Delo je 
potekalo večinoma na terenu od jutra pa do poznega 
popoldneva z vmesnim odmorom od 12.00 do 15.00. Zvečer smo 
vsa terenska opažanja vnesli na popisne liste. Zbrani podatki o 
najdiščih plazilcev bodo služili kot osnova za pripravo atlasa 
plazilcev Slovenije. 
 
METODE DELA 
 
Za lovljenje kuščaric smo uporabljali iz niti narejeno zanko, ki se jo 
živali previdno in počasi nadene okoli vratu. Nestrupene kače 
smo lovili z rokami, ob srečanju s predstavnikom strupenih kač pa 
smo uporabili posebno prijemalno palico. Pri tako ujetih osebkih 
smo si za določitev vrste pomagali z določevalnimi ključi (Mršić N.: 
Plazilci (Reptilia) Slovenije, 1997; Kryštufek B., Janžekovič F.: Ključ 
za določanje vretenčarjev Slovenije, 1999; Arnold N., Ovenden D., 
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2002: Reptiles and Amphibians of Britain and Europe (Collins Field 
Guide)). Ujetim osebkom smo izmerili tudi nekatere telesne mere s 
pomočjo kljunatega merila, ter določili spol in starost. Po pregledu 
smo jih spustili na isto mesto. Da bi našli čim več plazilcev smo 
pregledovali mesta, kjer se pogosteje nahajajo, kot so prisojni 
kamniti zidovi, bregovi potokov, kali, grmičevje, pokopališča, 
vrtovi in drugi podobni življenjski prostori. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Lov kuščaric z zanko 
 
 
 
 

NAJDENE VRSTE 
 
Na 23-ih lokalitetah smo ugotovili prisotnost ene ali več vrst 
plazilcev, pregledali pa smo jih mnogo več. Lokalitete so zbrane v 
5-ih UTM kvadratih (UM72, UM82, UM91, UM92, UM93). Skupno smo 
našli 7 vrst plazilcev, od tega sta bili dve kuščarici (zelenec in 
pozidna kuščarica), en breznogi kuščar (slepec) in štiri kače 
(belouška, kobranka, navadni gož in modras). Kvadrant UM82 je 
bil UTM kvadrat z največ opaženimi sedmimi vrstami. 
 
SEZNAM NAJDENIH VRST V TABELI 1: vsebuje x in y Gauss-Kruger 
koordinato lokalitete odčitana iz naravoslovno-varstvenega 
atlasa Slovenije na 50 m natančno, ime vrste po abecednem 
vrstnem redu (AFRA - Anguis fragilis, ELON - Elaphe longissima,, 
LVIR - Lacerta viridis, NNAT - Natrix natrix, NTES - Natrix tessellata, 
PMUR - Podarcis muralis, VAMM -  VIpera ammodytes), starost 
opaženih in spol ulovljenih osebkov (ad – adult (odrasel), sad – 
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subadult (mladosten starejši od enega leta), juv - juvenil 
(mladosten mlajši od enega leta) f – samica, m – samec) , 
nadmorsko višino v metrih odčitana iz naravoslovno-varstvenega 
atlasa Slovenije.  
 
Tabela 1: Seznam najdenih vrst 
 

Gauss-Kruger koordinate 
Vrsta Starost in spol Nadmorska 

višina (m) x y 

5378928 5125330 AFRA 1ad (m) 572 

5378956 5125341 AFRA 1ad (m) 572 

5390443 5123627 AFRA 1 ad (m) 235 

5379028 5121939 AFRA 1 ad (f) 328 

5383041 5126589 AFRA 1 ad (m) 1382 

5391843 5136173 AFRA 1 ad (f) 560 

5379237 5125342 AFRA 1 ad (m) 529 

5381107 5123431 AFRA 1 ad (f) 294 

5381573 5126285 ELON 1 ad, (f) 1050 

5379074 5121992 ELON 1 ad (f) 328 

5395395 5119732 ELON 1 ad (m) 195 

5391843 5136173 ELON 1 ad 560 

5381671 5126292 ELON 1 sad 1047 

5391672 5136032 LVIR 2 ad (f) 614 

5381621 5123321 LVIR 1 sad 281 

5381791 5126257 NNAT 1 sad 1045 

5383041 5126589 NNAT 1 sad 1382 

5381621 5123321 NNAT 1 juv 281 

5379653 5125239 NNAT 2 juv 543 

5380996 5123328 NTES 1 ad 323 
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Gauss-Kruger koordinate 
Vrsta Starost in spol Nadmorska 

višina (m) x y 

5378919 5125490 PMUR 2 sad 568 

5391672 5136032 PMUR 2 sad 614 

5381621 5123321 PMUR 10 ad 281 

5380515 5124783 PMUR 4 ad (2m, 1f), 1 sad 536 

5383100 5124693 PMUR 1 ad, 1 sad 409 

5381459 5125743 VAMM 1 ad (f) 837 

5381261 5125919 VAMM 2 ad (1m,1f) 1039 

5381834 5126274 VAMM 1 ad (m) 1040 

 

 
 

Število vrst plazilcev v posameznih UTM kvadratih. 
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V naslednjih slikah so z rdečim krogom označeni UTM kvadrati v 
katerih smo potrdili prisotnost posamezne vrste plazilcev. Številka v 
krogu pove število lokalitet v tistem UTM kvadratu. 
 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisotnost slepca 
(Anguis fragilis) 

Prisotnost zelenca 
(Lacerta viridis) 

Prisotnost (Podarcis muralis) Pozidna kuščarica pozira, foto: Nejc Rački 
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Prisotnost navadnega goža 
(Elaphe longissima)  

Prisotnost belouške 
(Natrix natrix) 

Prisotnost kobranke 
(Natrix tessellata) 

Goža je Primož ulovil kar z roko, 
foto: Nejc Rački 
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Le Nejc Rački si je upal za dobro fotografijo tvegati tak pogled iz oči v oči. 

Prisotnost modrasa 
(Vipera ammodytes) 

  
Za modrasa pa je bila potrebna »posebna 
prijemalna palica« in Andrejeva izkušena 

roka… Foto: Nejc Rački 
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Lokalitete opaženih osebkov 

 
ZAKLJUČEK 
 
Od kuščarjev smo našli 3 vrste (slepec, pozidna kuščarica in 
zelenec), od kač pa smo našli 4 vrste (belouška, kobranka, 
navadni gož in modras). Na območju ki smo ga raziskovali pa bi 
lahko pričakovali še 2 vrsti kuščaric (živorodna in horvatijeva 
kuščarica) in 4 vrste kač (navadni in laški gad, smokulja in črnica) 
Najpogosteje opažena vrsta je bil slepec katerega smo našli na 8-
ih lokalitetah, ki so zbrane v 4-ih UTM kvadratih. Pozidna kuščarica 
in zelenec sta bili vrsti ki sta bili na posamezni lokaliteti skoraj 
vedno zastopani z več osebki. Najpogostejša kača pa je bil 
navadni gož katerega smo našli na 5-ih lokalitetah, ki so zbrane v 
4-ih UTM kvadratih.  
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Območje raziskovanja smo omejili predvsem na okolico vasi 
Breginj zato je bil UTM kvadrat UM82, ki se nahaja zraven kvadrata 
v katerem leži vas, tudi kvadrat z največ opaženimi vrstami. 
Razlogov za bogato vrstno pestrost je več, naj izpostavim le dva 
to sta habitatni tipi, ki jih nudi pobočje kobariškega Stola, ter 
habitatni tipi, ki jih nudi sama reka Nadiža. Navsezadnje pa tudi 
zelo dobra ozaveščenost domačinov o pomenu in varstvu 
plazilcev, še posebej za to območje znanega laškega gada, ni 
zanemarljivo.   
 
Pričakujem, da bi podrobnejše, predvsem pa daljše obdobje 
pregledovanja povečalo vrstno pestrost tudi v ostalih kvadratih. 
Vendar pa manjše število najdenih vrst delno pripisujem vremenu, 
ki je bilo delno oblačno in deževno večino dni tabora. Nekateri 
od opaženih osebkov, predvsem kače, pa so bili povoženi, kar 
povzroča dadatno upadanje njihovega števila. 
V bodoče bo potrebna podrobnejša analiza vrstne pestrosti, ter 
nadaljevanje izobraževanja predvsem mlajših o pomembni vlogi 
plazilcev za ekosisteme. 
 

 
Modrasa pa res ne držiš vsak dan v roki! Foto Nejc Rački 
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Pogumne raziskovalke s svojim mentorjem. Foto Griša Planinc 
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Poročilo ornitološke skupine 
 

Mentor: Aljaž Rijavec, študent gozdarstva 
 

Bojana Vodopivca 14, 5294 Dornberk 
aljazrijavec@yahoo.com 

 
Udeleženci: 

Matija Dominko, Eva Štangelj, Ivan Kljun in Maja Rutar 
 

 
Ljubezen do ptic in želje po odkrivanju skrivnostnih trenutkov 
njihovega življenja so nas združili v ornitološko (ptičarsko) skupino. 
Na skrajnem zahodu Slovenije smo se med prvimi, če ne celo prvi, 
prebujali in zaspano mežikali vse do terena. Včasih smo po 
nesreči kratili sladke urice tistim, ki imajo rahel spanec, neredko pa 
tudi tistim, ki prav trdno spijo. 
 

 
 

Pa poglejmo, če so v taboru že vstali… Foto: Maja Rutar 
 



Biološko raziskovalni tabor »Breginj 2005« 
_________________________________________________________________________ 

 
 

65 

Na terenu je bil naš poglavitni cilj ne spregledati ničesar kar leti in 
se premika in ne preslišati ničesar kar se oglaša. Vsako uho in 
vsako oko nam je torej prišlo še kako prav, pa tudi nos za primerne 
lokacije, kjer se bi ptica lahko pojavila, ni bil odveč.  
Vse ptice, ki smo opazili na terenu ali kadarkoli čez dan in ponoči, 
smo določili s svojim znanjem ali pa s priročniki.  
 
BREGINJ Z OKOLICO 
 
Za pticami smo se najprej pozanimali kar v vasi Breginj in njeni 
bližnji okolici. V naselju smo opazovali črne hudournike in mestne 
lastovke, tako domače kot tudi laške vrabce, pogorelčke. Zunaj 
naselja je nad polji jadral sršenar. Iz bližnjih nepokošenih travnikov 
so se kar sredi dneva oglašali kosci, pa čeprav je za njih bolj 
značilno, da se oglašajo ponoči. Na sadnih drevesih sredi 
travnikov smo opazovali rjavega srakoperja in poslušali značilno 
petje rumenih strnadov. 
Komur je vstajal dovolj zgodaj ali odhajal prepozno spat, pa sta 
delali družbo skovik, ki se je vsako noč oglašal iz bližnjega dimnika 
ter iz bližnjih gozdov lesna sova. 
 
MIJA 
 
Na Miji nam je žal 
ponagajalo vreme s svojimi 
nevšečnostmi kot sta dež in 
za poletje rahlo prenizke 
temperature. Dokler pa nam 
naše potrpljenje in 
navdušenje nista popustili 
smo imeli možnost opazovati 
v hudem dežju le ščinkavce, 
kose in velike sinice. Nato 
smo se odpravili, lačnih oči 
po lepšem vremenu, 
zasluženo ali ne nazaj pod 
šotor v spalne vreče. 
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A za dežjem vedno posije sonce…foto Aljaž Rijavec 
 

 
STOL 
 
Naš najvišji cilj, breginjski Stol, pa nam je postregel s prvovrstno 
poslastico, ki nam jo najbrž zavida prenekateri ljubitelj narave. 
Popolno, jasno sončno vreme s prečudovitim razgledom daleč 
naokrog. Ob vznožju gore preraščenemu z gozdom, smo poslušali 
petje cikovta, črnoglavk, rumenih strnadov iz sadovnjakov in 
drugih. Bolj kot smo se vzpenjali, bolj se je redčil gozd in na širših 
travnikih smo opazovali 
rjave srakoperje. Višje so 
se oglašale prepelice, 
skalni strnad in kosci, 
ponovno sredi belega 
dne, spreletavalo se je 
veliko število planinskih 
hudournikov, sršenar, 
slegurji.   
 
 
Budnim očem nobena ptica ni 

ušla…foto Aljaž Rijavec 
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Do vrha je še daleč… foto Aljaž Rijavec 
 

 
 

… a se splača potruditi za ta čudoviti razgled… Foto Aljaž Rijavec 
 
Na samem vrhu, kjer se nam je 
razgled odprl na vse strani neba, 
pa so prijadrali mimo beloglavi 
jastrebi, vrhunec dneva. Prihajali 
so po grebenu iz zahoda v 
presledki po cca 10 min v 
skupinah do 5 osebkov. Do časa, 
ko smo se odpravili proti taboru, 
našim trebuhom na željo, nas je 
preletelo 20 osebkov. 



Biološko raziskovalni tabor »Breginj 2005« 
_________________________________________________________________________ 

 
 

68 

NADIŽA 
 
Tistih nekaj popoldanskih sončnih toplih uric, ki nam jih je bilo 
podarjenih med enim in drugim dežjem, smo izkoristili za 
poležavanje ob in čofotanje v Nadiži. A vseeno nismo kar tako 
zapravljali dragocenega časa in je vedno vsaj eno oko budno 
opazovalo po okolici. Zabeležili smo opazovanja sive pastirice, 
ščinkavca in cikovta. 
 
MATAJUR 
 
Vzpenjali smo se tudi po pobočjih Matajurja. Pot smo začeli v vasi 
Avsa pri Livku. V vasi smo opazovali kmečke in mestne lastovke, 
grilčka. Ko je naša pot zašla v gosti gozd smo opazovali velikega 
detla, črnoglavke, kovačke, cararja, drevesno cipo, črno žolno. 
Pod vrhom se razprostirajo pašniki in medtem ko smo »pomagali« 
gnat krave na pašo tamkajšnjim pastirjem smo imeli priložnost 
opazovati rjavega srakoperja, poljske škrjance, repaljščico, 
šmarnico krokarja.  
 
KOBARIŠKO BLATO 
 
Čeprav je samo ime kraja za nekatere grozno, se nismo imeli nad 
ničemer za pritoževat. Blata nikjer. Le tri malo manjša jezerca 
obrasla z grmičevjem in drevesi sredi travnikov in polj ter potoka 
Idrija in Šjak. Vrst pa kar nekaj. Opazovali smo kmečke lastovke, 
tako odrasle kot še juvenilne, vijeglavke, rumene strnade, bele 
pastirice, vse tri žolne, zeleno, črno žolno ter pivko, rjavega 
srakoperja, brgleza, kobilarja, rumenonogi galeb nas je preletel, 
zelenonogo tukalico, poslušali kukavico. 
 
 

Seznam opaženih vrst po lokaciji: 
 
MIJA 
kos    Turdus merula 
velika sinica   Parus major 
ščinkavec   Fringilla coelebs 
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BREGINJ Z OKOLICO 
sršenar    Pernis apivorus 
kanja    Buteo buteo 
skovik    Otus scops 
lesna sova   Strix aluco 
kosec     Crex crex 
črni hudournik  Apus apus 
zelena žolna   Picus viridis 
veliki detel   Dendrocopos major 
mestna lastovka  Delichon urbicum 
bela pastirica   Motacilla alba 
taščica   Erithacus rubecula 
pogorelček   Phoenicurus phoenicurus 
šmarnica   Phoenicurus ochruros 
kos    Turdus merula 
črnoglavka   Sylvia atricapilla 
kovaček   Phylloscopus trochilus 
močvirska sinica Poecile palustris 
plavček   Cyanistes caeruleus 
velika sinica   Parus major 
brglez    Sitta europaea 
rjavi srakoper   Lanius collurio 
šoja    Garrulus glandarius 
siva vrana   Corvus cornix 
domači vrabec  Passer domesticus 
italijanski vrabec  Passer domesticus italiae 
ščinkavec   Fringilla coelebs 
grilček    Serinus serinus 
zelenec   Carduelis chloris 
lišček    Carduelis carduelis 
rumeni strnad   Emberiza citrinella 
 
 
NADIŽA 
siva pastirica   Motacilla cinerea 
cikovt    Turdus philomelos 
ščinkavec   Fringilla coelebs 
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STOL 
sršenar    Pernis apivorus 
beloglavi jastreb  Gyps fulvus 
pepelasti lunj   Circus cyaneus 
navadna postovka  Falco tinnunculus 
prepelica   Coturnix coturnix 
kosec    Crex crex 
planinski hudournik   Apus melba 
črni hudournik   Apus apus 
veliki detel   Dendrocopos major 
poljski škrjanec  Alauda arvensis 
kmečka lastovka  Hirundo rustica 
drevesna cipa   Anthus trivialis 
repaljščica   Saxicola rubetra 
prosnik    Saxicola torquatus 
slegur    Monticola saxatillis 
kos     Turdus merula 
cikovt    Turdus philomelos 
rjava penica   Sylvia communis 
črnoglavka   Sylvia atricapilla 
kovaček   Phylloscopus trochilus 
gorska sinica   Poecile montanus 
velika sinica   Parus major 
rjavi srakoper   Lanius collurio 
šoja    Garrulus glandarius 
siva vrana   Corvus cornix 
krokar    Corvus corax 
ščinkavec   Fringilla coelebs 
grilček    Serinus serinus 
lišček    Carduelis carduelis 
skalni strnad   Emberiza cia 
rumeni strnad   Emberiza citrinella 
 
MATAJUR 
črni hudournik   Apus apus 
črna žolna   Dryocopus martius 
veliki detel   Dendrocopos major 
poljski škrjanec  Alauda arvensis 
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kmečka lastovka  Hirundo rustica 
mestna lastovka  Delichon urbicum 
drevesna cipa   Anthus trivialis 
bela pastirica   Motacilla alba 
taščica   Erithacus rubecula 
šmarnica   Phoenicurus ochruros 
repaljščica   Saxicola rubetra 
kos    Turdus merula 
cikovt    Turdus philomelos 
carar    Turdus viscivorus 
rjava penica   Sylvia communis 
črnoglavka   Sylvia atricapilla 
kovaček   Phylloscopus trochilus 
menišček   Periparus ater 
velika sinica   Parus major 
rjavi srakoper   Lanius collurio 
šoja    Garrulus glandarius 
krokar    Corvus corax 
ščinkavec   Fringilla coelebs 
grilček    Serinus serinus 
lišček    Carduelis carduelis 
 
KOBARIŠKO BLATO 
siva čaplja    Ardea cinerea 
kanja    Buteo buteo 
zelenonoga tukalica  Gallinula chloropus 
rumenonogi galeb  Larus michahellis 
kukavica   Cuculus canorus 
vijeglavka   Jynx torquilla 
črna žolna   Dryocopus martius 
zelena žolna   Picus viridis 
pivka    Picus canus 
veliki detel   Dendrocopos major 
kmečka lastovka  Hirundo rustica 
mestna lastovka  Delichon urbicum 
siva pastirica   Motacilla cinerea 
bela pastirica   Motacilla alba 
taščica   Erithacus rubecula 
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šmarnica   Phoenicurus ochruros 
kos    Turdus merula 
črnoglavka   Sylvia atricapilla 
velika sinica   Parus major 
brglez    Sitta europaea 
kobilar    Oriolus oriolus 
rjavi srakoper   Lanius collurio 
šoja    Garrulus glandarius 
siva vrana   Corvus cornix 
škorec    Sturnus vulgaris 
ščinkavec   Fringilla coelebs 
lišček    Carduelis carduelis 
rumeni strnad   Emberiza citrinella 

 
 

 
 

Ptičarska skupina se predstavi, foto Irena K. K. 
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Poročilo arheološke skupine 
 

Mentor: Tomaž Fabec, univ. dipl. arheolog 
 

Mavhinje 48 a, 34019 Sesljan, Trst – It 
tomaz@grmada.org 

 
Udeleženki: 

Živa Kaligarič in Tjaša Sužnik 
 
Cilj arheološke skupine je bil spoznati 
arheološko podobo Breginjskega kota 
in s tem omogočiti članicama skupine, 
da vsaj okvirno spoznata osnovne 
arheološke raziskovalne metode, od 
spoznavanja tistega, kar je bilo že 
odkrito, do iskanja novih podatkov in 
njihove interpretacije. 
 
Uresničitev zastavljenih ciljev ni bila 
prav lahka naloga, najprej zaradi 
kratkega trajanja tabora, pa tudi zaradi 
obsežnosti obravnavane regije. Kljub 
temu, da je arheološka podoba 
Breginjskega kota dokaj slabo 
poznana, saj so bile zgovorne sledi 
preteklih poselitev ugotovljene le na 
približno desetih lokacijah, si vseh 
najdišč nismo uspeli ogledati, ker bi za 
to porabili vsaj polovico časa, s katerim 
smo razpolagali. 
 
 

Izdelali smo model sekire, kakršne so uporabljali 
naši predniki pred približno 6 000 leti.  
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Večji poudarek je bil dan iskanju sledi in virov, s katerimi smo 
poskušali odkriti nova, arheološki stroki še neznana najdišča. Te 
vire smo iskali v množici ledinskih imen, to je domačih imen 
vzpetin, pobočij, travnikov, njiv, itd., ki odražajo preteklo 
dojemanje prostora in s tem tudi take značilnosti posameznih 
lokacij, ki so za arheološko topografijo še posebno zanimive.  
 
Pri tem smo za izhodišče uporabili katasterske mape s konca 19. in 
začetka 20. stoletja, na katerih so taka imena zabeležena s 
precejšnjo natančnostjo. Iskali smo jih v geografskih značilnostih 
posameznih točk, npr. dostopnosti, strateški legi, bližini vodnih 
virov in pomembnejših komunikacij, ter si tako npr. ogledali in 
raziskali nekaj lahkodostopnih jam, spodmolov in prelazov. 
Nenazadnje smo kot pomemben vir za odkrivanje še neznanih 
sledi človekove poselitve iskali v bogatem ustnem izročilu o bajnih 
bitjih in dogodkih, ki so zaznamovali določene kraje.  
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Na osnovi zgoraj omenjenih virov smo evidentirali nekaj 
popolnoma novih arheološko zanimivih lokacij, ki smo si jih tudi 
ogledali in ocenili njihov potencial. Med temi gre omeniti lokacijo 
z zgovornim ledinskim imenom »Gomilo« pri Borjani ter lokacijo »U 
tombi« (etimološki izvor imena je najbrž vezan na furlansko la 
tombe – grob) vzhodno od vasi Logje. Na strmem vznožju Mije, 
jugovzhodno od Podbele, pa smo odkrili večja spodmola, ki sta 
bila zavarovana z zidovi. Najbrž gre za ostanke pastirskih zatočišč, 
ki smo jih tudi »sondirali« in s tem okusili osnove arheološke 
stratigrafije in arheoloških izkopavanj. Žal na omenjenih lokacijah 
nismo našli neposrednih dokazov (npr. površinskih najdb), s 
katerimi bi te lokacije lahko z gotovostjo opredelili kot novo 
odkrita arheološka najdišča. 
 
Fazo interpretacije smo spoznali na podlagi površinskih najdb, ki 
smo jih nabrali med ogledom antične utrjene naselbine na griču 
Sv. Helene pri Podbeli.  

 
Na podlagi 
najdenih kostnih 
ostankov, 
 odlomkov 
lončenine in 
strešnih opek ter 
žlindre sta 
raziskovalki lahko 
spregovorili o 
 gospodarskih in 
bivalnih 
značilnostih 
tamkajšnjega 
antičnega naselja. 
 
 
 
Interpretacija najdb v 
sliki in besedi. 
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Članici skupine sta se soočili z vsakdanjimi razočaranji, saj sta 
najbrž pričakovali, da bosta okusili občutke, ki jih gledalcem 
posredujejo protagonisti oddaj tipa Discovery ali pa filmov 
Indiane Jonesa, in jih med 
delom na taboru prav 
gotovo nista doživeli. Prav 
ta razočaranja pa so lahko 
ena od pomembnejših 
izkušenj, ki sta jih mladi 
raziskovalki opravili: s tem 
sta spoznali težavnost 
arheološkega raziskovanja 
in potrebo po velikokrat 
nehvaležni in nepoplačani 
vztrajnosti, ki jo vsako 
raziskovalno delo nujno 
potrebuje. Zavest o tem je 
velika pridobitev, ki 
nenazadnje daje osebi 
tiste občutke spoštovanja 
do vsega, tudi tistega 
najmanjšega, ki ga človek 
ali narava doseže s svojim 
delom. 
 

.  

Arheologi poročajo 
Foto: Griša Planinc 
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Utrinki z zaključka tabora skozi Grišev objektiv 
 

 
Zahvala vodji podružnične šole 

(desno) 
 
Nekaj rdečega za našega 
kuharja (spodaj) 

 

 

 



Biološko raziskovalni tabor »Breginj 2005« 
_________________________________________________________________________ 

 
 

78 

Udeleženci biološko raziskovalnega tabora 
»Breginj 2005« 

 
1 Dominika Torkar Bilečanska 4 1000 Ljubljana 
2 Jurij Krajčič Smrjene 56 a 1291 Škofljica 
3 Teja Matičič Pot na Visoko 7 d 1000 Ljubljana 
4 Ivan Kljun Prvačina 121 5297 Prvačina 
5 Anja Vouk Zvodno 3 3000 Celje 
6 Nastja Čremožnik Vegova 12 3000 Celje 
7 Eva Štangelj Valvasorjeva 5 1000 Ljubljana 
8 Lea Obreza Zabočevo 22 a 1353 Borovnica 
9 Nina Mlinar Vodnikova 119 1000 Ljubljana 

10 Matevž Straus Mrakova 25 5280 Idrija 
11 Nejc Vidmar Otlica 9 5270 Ajdovščina 
12 Matija Dominko Potok 9/a 5294 Dornberk 
13 Jan Vidic Otlica 38 5270 Ajdovščina 
14 Matej Prosen Budanje 1/m 5271 Vipava 
15 Mateja Delač Brinova pot 5 1310 Kočevje 
16 Tina Sužnik Dvorjane 66 2241 Sp.Duplek 
17 Živa Kaligarič Dvorjane 67 a 2241 Sp.Duplek 
18 Matija Stupar C.  IV. prekomorske 45 5270 Ajdovščina 
19 Nina Obreza Zabočevo 22 a 1353 Borovnica 
20 Nejc Rački Kajuhovo naselje 18 1330 Kočevje 
21 Denis Bavčar Gregorčičeva 13 1000 Ljubljana 
22 Maja Rutar Grajska ul.4 5220 Tolmin 
23 Tilen Persič Vogrsko 7/a 5293 Volčja Draga 
24 Aleš Ferjančič Budanje 6/c 5271 Vipava 
25 Kristina Ferjančič Budanje 6/c 5271 Vipava 
26 Maša Mlakar Veliko Mlačevo 50 1290 Grosuplje 
27 Sara Pešec Jakoba Zupančiča 3 2000 Maribor 
28 Matej Slavec Kebetova 10 4000 Kranj 
29 Marko Slavec Kebetova 10 4000 Kranj 
30 Tomaž Kovšca Otlica 55a 5270 Ajdovščina 
31 Gregor Kodele Budanje 1j 5271 Vipava 
32 Gašper Kodele Budanje 1j 5271 Vipava 
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