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V pričujočem projektu smo v letih 2007 – 2009 obravnavali osem pehotnih strelišč, ki jih uporablja 
Slovenska vojska (Apače, Bač, Bloška polica, Crngrob, Mačkovec, Mlake, Pečovnik, Poček), da bi 
ocenili tveganje, ki ga omenjena strelišča predstavljajo za okolje. V sklopu projekta smo določili 
vsebnosti kovin (Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr, Co, Mo, As) v 230 vzorcih tal (na globini 0 – 5 cm in 5 – 
20 cm), v 11 vzorcih površinskih vod, v 11 vzorcih sedimentov, v 51 rastlinskih vzorcih (združen 
vzorec trav, detelj in zeli (36 vzorcev), užitni plodovi lesnatih vrst (15 vzorcev)) in v 95 vzorcih 
živalskih tkiv (mali sesalci (68 vzorcev), deževniki (7 vzorcev), repna peresa ptic (20 vzorcev)). V 
hidrogeološkem opisu pehotnih strelišč z območja krasa smo uporabili rezultate sledilnih 
poskusov, kjer smo opazovali dva vodna vala Malenščice po padavinah in ugotavljali smer 
pretakanja voda, ki se spirajo z območja pehotnega strelišča Bloška polica. Na podlagi 
inventarizacije rastlinskih vrst, vegetacije, habitatnih tipov in ptic pevk smo pehotna strelišča 
ocenili z naravovarstvenega vidika. Ugotovili smo, da so pomembna predvsem območja pehotnih 
strelišč Poček, Bač, Crngrob, Mlake in Bloška polica, ki sodijo v območje Natura 2000; 
naravovarstveno pa je zanimivo tudi območje pehotnega strelišča Mačkovec, ki je uvrščeno v 
ekološko pomembno območjo (EPO) in v območja naravnih vrednot (NV). Apače in Pečovnik sta 
floristično, vegetacijsko ter ornitološko zanimivi, saj  smo popisali številne zavarovane rastlinske 
vrste in ogrožene vrste ptic kljub temu, da nista del naravovarstveno pomemebnih območij. Hkrati 
smo na pehotnem strelišču na vojaškem poligonu Poček, kjer smo v predhodni raziskavi ugotovili, 
da so tla močno onesnažena s Pb in Cu, izvedli poskus ekoremediacije z zasaditvijo sadik 5 
drevesnih vrst (rdeči bor, črna jelša, iva, navadna breza in gorski javor). V sklopu tega poskusa 
smo analizirali kovine v 60 rastlinskih vzorcih (korenine, les, poganjki) in 30 talnih vzorcih z 
namenom, da bi ugotovili, kakšen je privzem kovin v sadike. Rastno uspešnost posajenih sadik 
smo ocenili z meritvami višinskih in debelinskih prirastkov ter z izračunom preživetvenega 
indeksa. Ugotovili smo, da so izbrane drevesne vrste primerne za sanacijo prevsem v smislu 
fitostabilizacije (vezava kovin v koreninah), najuspešnejša drevesna vrsta pa je bila rdeči bor. Na 
podlagi predstavljenih rezultatov zaključujemo, da na pehotnih streliščih Slovenske vojske in v 
njihovi neposredni okolici, obstaja potencialno tveganje za okolje kljub temu, da se vsebnosti Pb v 
okolju sorazmerno hitro zmanjšujejo z oddaljenostjo od strelišč. Ugotovili smo, da so vsebnosti 
kovin povečane v prehranskih virih (združen vzorec trav, detelj in zelišč, užitni plodovi drevesnih 
ter grmovnih vrst, deževniki) receptorskih organizmov in da za nekatere izmed njih (ptice pevke, 
travniške voluharice) lahko obstaja tveganje, če se prehranjujejo z njimi. Zato smo predlagali 
sanacijske ukrepe, ki jih je prvenstveno potrebno izvesti na opuščenih pehotnih streliščih in na 
streliščih, ki jih bodo prenovili (npr. Apače) oz. jih do sedaj nismo obravnavali.  
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AB The ecological risk assessment was performed for eight military shooting ranges of Slovenian 

army (Apače, Bač, Bloška polica, Crngrob, Mačkovec, Mlake, Pečovnik and Poček) in the period 
2007 – 2009. The levels of metals (Pb, Cu, Cd, Ni, Zn, Cr, Co, Mo and As) were determined in 
230 soil samples (at the depth from 0 to 5 cm and from 5 to 20 cm), in 11 water and 11 sediment 
samples, in 51 plant samples (the composite samples of grasses, clovers and herbs (36 samples); 
edible berries of trees and shrubs (15 samples)) and in 95 animal tissues (small mammals (68 
samples); earthworms (7 samples), tail feathers of passerines (20 samples)). In hydrogeological 
descriptions of military shooting ranges at the Karst region we included the results of tracer tests, 
where two water pulse of Malenščica after the period of heavy rainfall were observed; moreover, 
the direction of underground water from military shooting range Bloška polica was determined, as 
well. The inventories of plant species, vegetation, habitat types and bird species were performed at 
the areas of shooting ranges. Specially important, regarding environmental value, are areas of 
shooting ranges Bač, Poček, Crngrob, Mlake and Bloška polica, which are classified in Natura 
2000 Network; however, the important area is also Mačkovec, which is part of a Natural heritage 
(NV) and also included in Ecological Important areas (EPO); moreover, at Pečovnik and Apače 
several protected bird and plant species were found, as well. In addition, the ecoremediation 
experiment with the use of tree species at the military shooting range of the military ground Poček 
was established, as well. The seedlings of five tree species (Pinus sylvestris, Alnus glutinosa, Salix 
caprea, Betula pendula, Acer pseudoplatanus) were planted on heavy polluted soil. For assessment 
of potential of using these tree species for pytoremediation, the heavy metal content in 60 plant 
samples (roots, wood, leaves) and 30 soil samples were determined. Growth and survival rates 
were tested, as well. It was established that all tree species (with exception of Salix caprea) are 
suitable for phytostabilisation due to metal uptake in their roots. The most efficient species was 
Pinus sylvestris. In general, the results revealed that the ecological risk for the environment of 
military shooting ranges exist, despite of the fact, that the Pb levels in the environment relatively 
quickly decreased regarding distance from the shooting ranges. We determined that heavy metal 
levels were increased in diet of receptors organisms; moreover, elevated risk for Microtus agrestis 
and passerines with relative small home range, sedentary behaviour and diet mostly from 
earthworms, can be found. Therefore, the mitigation measures should be established at the 
abandoned military shooting ranges, at those, which will be renovated in the near future and at 
military areas, which were neglected in our research.  
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