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5 ZAKLJU ČKI 
 
Na podlagi opravljenih analiz vsebnosti kovin (Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr, Co, Mo, As) v različnih 
okoljskih segmentih pehotnih strelišč, ki jih uporablja Slovenska vojska, opravljenega poskusa 
ekoremediacije na pehotnem strelišču na vojaškem poligonu Poček in inventarizacije rastlinskih 
vrst, vegatacije, habitatnih tipov ter vrst ptic na območju obravnavanih vojaških območij, smo 
oblikovali naslednje zaključke: 
 

� Največji vpliv vojaške dejavnosti je bil ugotovljen na tleh, kjer smo izmerili povečane 
vsebnosti večine analiziranih kovin. Pričakovano je bil najbolj problemati čen element 
Pb, katerega povprečne vsebnosti prekoračujejo kriti čno imisijsko vrednost (KIV) 
za ta element na kar petih pehotnih streliščih (Apače, Bloška polica, Crngrob, Bač 
in Poček), na dveh pa opozorilno imisijsko vrednost (Pečovnik in Mačkovec). 
Povečane so tudi vsebnosti Cu, povprečne vsebnosti prekoračujejo KIV za Cu na 
pehotnem strelišču Poček in se tej vrednosti približujejo na pehotnem strelišču Apače. 
Zlasti onesnažena so območja zaščitnih nasipov in/ali končnih nasipov, kjer vsebnosti Pb 
močno prekoračujejo KIV na vseh pehotnih streliščih z izjemo Mlak, kjer je strelišče 
popolnoma prenovljeno in je v ponovni uporabi od konca leta 2007. Največje vsebnosti 
Pb so bile izmerjene na območju končnega nasipa na pehotnem strelišču Apače (18-krat 
prekoračena KIV za Pb in hkrati 3-krat za Cu), Bač (10-krat prekoračena KIV za Pb) ter 
Poček (4-krat prekoračena KIV za Pb) in na območju zaščitnih nasipov v Apačah 
(dvakrat prekoračena KIV) ter na Bloški polici (4-krat prekoračena KIV). Ostale kovine v 
posameznih vzorcih prekoračujejo opozorilne oz. mejne imisijske vrednosti. V nekoliko 
manjšem obsegu na antropogeni vnos opozarja v zgornjem sloju tal povečana vsebnost 
Zn na pehotnih streliščih Pečovnik, Apače in Poček. Povprečne vsebnost Ni in Cr na 
posameznih pehotnih streliščih (Poček, Pečovnik, Bač, Mlake) prekoračujejo 
opozorilno vrednost; vzrok je lahko v preperevanju matične podlage (fliš in 
apnenec). V talnih vzorcih pehotnih strelišč smo izmerili tudi povečane vsebnosti As 
(Bloška polica, Bač in Apače). Za Ni in As je potrebno z nadaljnjimi raziskavami 
ugotoviti, ali vsebnosti dejansko naraščajo z globino in so torej izmerjene povečane 
vsebnosti teh elementov povezane z matično kamnino.  

� Kljub visokim vsebnostim kovin v tleh na posameznih streliščih (predvsem Pb in Cu), le-
teh ni bilo zaslediti v povečanih koncentracijah v odvzetih vzorcih vode in sedimenta 
na vplivnih območjih posameznih strelišč (z izjemo sedimenta v izvirih Malenščice 
in v sedimentih reke Pivke). Rezultati sledilnih poskusov, fizikalno-kemijskih preiskav 
odvzetih vzorcev površinskih vod in sedimenta so pokazali, da vojaška strelišča lahko 
samo na območju krasa vplivajo na kakovost vodnih virov (Poček, Bloška polica, Bač). 
Vsekakor je v tako občutljivem okolju kot je kras, še posebej, če gre za zaledje izvirov, ki 
so zajeti za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, nujna sodobna gradnja strelišč, ki 
onemogoča nekontroliran vstop onesnažil v ekološko občutljivo krajino. 
Predvidevamo, da vpliva onesnaženih tal na površinske vode in sediment nismo 
ugotovili zaradi hidrogeoloških značilnosti območij pehotnih strelišč ter zaradi 
majhne razpoložljivosti (mobilnosti) kovin (zlasti Pb, ki je daleč najbolj 
problematičen) v onesnaženih tleh. Raziskava mobilnosti Pb, ki smo jo opravili v 
sklopu pričujočega projekta; je namreč pokazala, da so vrednosti mobilnega dela Pb 
relativno nizke (deleži mobilnega Pb nikjer ne presegajo 0,1 % celotne vsebnosti Pb v 
tleh), kar potrjuje zgoraj podano hipotezo. 
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� Iz pregleda vsebnosti Pb v prehranskih virih in tkivih receptorskih organizmov ter 
primerjave z zakonsko določenimi vsebnostmi je razvidno, da na pehotnih streliščih 
Slovenske vojske in v njihovi neposredni okolici obstaja potencialno tveganje za okolje 
oziroma receptorske organizme. 17 % vzorcev trav, detelj in zelišč je prekoračevalo 
dovoljeno vsebnost Pb za uporabo v krmne namene. Če upoštevamo še literaturne 
podatke, so vsebnosti Pb povečane v 40 % vzorcev. Hkrati so v zduženem vzorcu tal 
povečane tudi vsebnosti Cu, Co, Mi in Ni. Plodovi lesnatih vrst so bistveno manj 
problematični, saj je le en vzorec brina prekoračeval dopustno vsebnost za Pb; kljub 
temu so izmerjene vsebnosti Pb, Cu in Zn na streliščih večje kot v ostalih območjih (npr. 
vojaška poligona Poček in Krivolak, otok Pag, Šaleška dolina). Tveganje za receptorske 
organizme (male sesalce, ptice pevke) smo ugotavljali na podlagi izračuna kvocienta 
tveganja (HQ), ki upošteva način prehranjevanja receptorskih organizmov. Ugotovili 
smo, da obstaja potencialno tveganje za ptice, ki se prehranjujejo z deževniki in niso 
selivke. Tveganje obstaja tudi za travniške voluharice, ki bi se prehranjevale z zelo 
onesnaženimi travami (Pb > 500 mg/kg). Na podlagi predstavljenih rezultatov 
ugotavljamo, da pehotna strelišča lahko predstavljajo ekološko tveganje za 
organizme, kljub temu, da se potencialni vpliv, ki ga poenostavljeno enačimo z 
izmerjenimi vsebnostmi kovin v rastlinskih in živalskih tkivih, razmeroma hitro 
zmanjšuje z oddaljenostjo od pehotnih strelišč.  

� Z naravovarstvenega vidika so najpomembnejša območja strelišč, ki so v območjih 
Natura 2000 (pSCI oz. SCI območja). To so območja strelišč Bač, Poček, Mlake in 
Crngrob. Na vseh navedenih območjih se pojavljajo številne zavarovane rastlinske 
vrste (po številu prednjačijo vrste iz družine orhidej), prednostni habitatni tipi, 
zavedeni v Uredbi o habitatnih tipih (gre predvsem za suha in polsuha ter mokrotna 
travišča) in ogrožene vrste ptic. Naravovarstveno pomembna sta še območji strelišč 
Bloška polica in Mačkovec, kjer se prav tako pojavljajo številne zavarovane 
rastlinske vrste, ogrožene vrste ptic ter prednostni habitatni tipi.  Strelišče Bloška 
polica se nahaja v območju Ekološko pomembnega območja (EPO), manjši del je tudi v 
območju Natura 2000. Strelišče Mačkovec je na območju Naravne vrednote, del strelišča 
se nahaja v Ekološko pomembnem območju. Strelišči Apače in Pečovnik nista del 
naravarstveno pomembnih območij; kljub temu sta orintološko, floristi čno in 
vegetacijsko zanimivi, saj smo kljub temu na njih inventarizirali nekaj zavarovanih 
rastlinskih vrst, prednostnih habitatnih tipov in ogroženih vrst ptic. Na pehotnem 
strelišču Apače smo popisali eno zavarovano rastlinsko vrsto in osem ogroženih vrst ptic; 
na območju pehotnega strelišča Pečovnik eno ogrožno vrsto ptic ter štiri zavarovane 
rastlinske vrste. Za strelišča, ki so vključena v naravovarstveno pomembna območja 
(to so vsa strelišča z izjemo Pečovnika in Apač) je nadaljnje ukrepe treba načrtovati 
v skladu z okoljsko zakonodajo. Velja opozoriti, da dosedanje upravljanje z njimi (npr. 
vzdrževanje ekstenzivnih suhih in polsuhih travišč, pozna košnja) pozitivno vpliva na 
biotsko pestrost ptic in rastlin, saj smo zavarovane rastlinske vrste odkrili celo na 
območju največjega vojaškega delovanja (neposredno na streliščih), in sicer: na Počku tri 
zavarovane vrste (krvavordeči klinček, ilirski meček, pikastocvetna kukavica), na Bloški 
polici štiri zavarovane rastlinske vrste (močvirski svišč, navadni kukovičnik, pegasta 
prstasta kukavica, navadna oblasta kukavica) in na Baču tudi štiri zavarovane vrste 
(tržaški klinček, navadna kukavica, dvolistni vimenjak, navadna oblasta kukavica); na 
Pečovniku dve zavarovani vrsti (navadni kukovičnik, pegasta prstasta kukavica) in na 
Mačkovcu tudi dve zavarovani vrsti (pikastocvetna kukavica in mesnordeča prstasta 
kukavica).  
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� Upoštevaje rastno uspešnost in privzem kovin v sadike izbranih drevesnih vrst 
ocenjujemo, da so rdeči bor, črna jelša in navadna breza primerne vrste za 
fitoremediacijo s kovinami onesnaženih tal predvsem v smislu fitostabilizacije, 
medtem ko je pri ivi bolj izražen fitoekstrakcijski  potencial. Med testiranimi 
drevesnimi vrstami je na obravnavanem rastišču najprimernejši rdeči bor, ki je dobro 
priraščal tudi na močno onesnaženih tleh; hkrati v primerjavi z ostalimi vrstami relativno 
dobro sprejema Pb (enako tudi gorski javor), Cd (izjema je iva, ki nadpovprečno dobro 
sprejema Cd v svoje liste), Cr in Ni. 

� Upoštevaje predstavljene rezultate zaključujemo, da pehotna strelišča lahko predstavljajo 
tveganje za okolje. Močno obremenjena tla s kovinami, ki so na najbolj izpostavljenih 
lokacijah onesnažena s Pb (prekoračene kritični imisijske vrednosti) in ponekod s Cu, 
lahko vplivajo na povečan sprejem kovin (zlasti Pb) v rastlinska in živalska tkiva. 
Predlagamo natančnejšo določitev vplivnega območja pehotnih strelišč z vidika 
prenosa kovin v prehranjevalne verige. Da bi lahko zagotovili dovolj veliko 
reprezentativnost vzorca in posledično dejansko ocenili tveganje, ki so mu na pehotnih 
streliščih izpostavljeni mali sesalci, je priporočljivo povečati vzorec in tako zmanjšati 
vpliv, ki ga ima točkovna onesnaženost pehotnih strelišč in mobilnost živali. Povečan 
vzorec bi hkrati omogočil tudi obravnavo posameznih pehotnih strelišč z vidika 
tveganja za okolje, ki ga zaradi premajhnega vzorca v pričujočem projektu nismo mogli 
izvesti.  

� Hkrati priporočamo, da se na nekaterih območjih pehotnih strelišč izvedejo sanacijski 
ukrepi za zmanjšanje tveganja, ki ga za okolje predstavljajo pehotna strelišča. Še 
zlasti pomembno je sanacijske ukrepe izvesti po zaključku izvajanja vojaške 
dejavnosti na posameznih pehotnih streliščih, kjer se bo posledično spremenila raba 
tal. Na vseh opuščenih vojaških območjih je sanacijo tal potrebno opraviti v skladu z 
okoljsko zakonodajo in prilagojeno glede na opravljeno naravovarstveno oceno 
pehotnih strelišč. Predstavljeni rezultati tudi opozarjajo, da je nujno evidentirati in 
raziskati že opuščena in/ali vojaška območja, ki jih v tokratno raziskavo nismo zajeli 
(npr. strelišče Škrilj), in zelo verjetno predstavljajo okoljsko tveganje. Predlagamo, 
da se prednostno obravnava pehotno strelišče Apače, s poudarkom na sanaciji 
območja končnega zaščitnega nasipa, še zlasti zaradi izmerjenih izredno velikih 
vsebnosti Pb v tleh in povečanih vsebnosti Pb v tkivih malih sesalcev ter načrtovane 
posodobitve pehotnega strelišča. Pred izvedbo tega posega je nujno natančneje določiti 
onesnaženost tega strelišča (tako v globino kot tudi vplivno območje) in njegov vpliv 
na okoliške ekosisteme. 
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6 POVZETEK 
 
V poročilu projekta Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki 
sanaciji pehotnega strelišča na območju vojaškega poligona Poček (M3-0213), ki ga je 
financiralo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, smo 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. 
Projekt je potekal v obdobju 2007 – 2009 pod vodstvom Inštituta za ekološke raziskave, ERICo 
Velenje, in v sodelovanju z ZRC-SAZU (Inštitutom za raziskovanje krasa ter Biološkim 
inštitutom Jovana Hadžija) in z Gozdarskim inštitutom Slovenije.  
 
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 drevesnih ter grmovnih 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 vrst ptic na območjih pehotnih strelišč smo ocenili njihovo 
naravovarstveno vrednost. 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, listi oz. iglice) in 30 talnih vzorcih, in sicer z namenom, da bi ugotovili, kakšen je privzem 
kovin v sadike. Rastno uspešnost posajenih sadik smo ocenili z meritvami višinskih in 
debelinskih prirastkov ter izračunom preživetvenega indeksa.  
 
Na podlagi vseh predstavljenih rezultatov zaključujemo, da tveganje za okolje na pehotnih 
streliščih in v njihovi bližnji okolici obstaja, kljub temu, da se vsebnosti Pb v okolju sorazmerno 
hitro zmanjšujejo z oddaljenostjo od roba 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 streliščih in na streliščih, 
ki jih bodo prenovili (pehotno strelišče Apače). V nadaljevanju podajamo povzetke za 
posamezne raziskovalne sklope:   
 
 
Onesnaženost tal in mobilnost Pb 
Na vsakem izmed strelišč smo odvzeli od 8 do 20 povprečnih vzorcev tal. Vzorčna mesta so 
razporejena po celotni površini posameznega strelišča, vključena so območja med linijami tarč, 
območja zaščitnih nasipov za tarčami do vključno končnega zaščitnega nasipa in območja izven 
aktivnega območja strelišč (vplivno območje). Hkrati smo z eksperimentalnim delom ocenili 
mobilnost in biodostopnost Pb v izbranih talnih vzorcih s pehotnih strelišč. Ocena onesnaženosti 
tal je podana na osnovi izmerjenih imisij anorganskih nevarnih snovi (Cd, Pb, As, Cr, Zn, Cu, 
Co, Mo, Ni) na globinah 0 – 5 cm in 5 – 20 cm ter opravljenih pedoloških analizah (pH, tekstura) 
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na globini 0 – 5 cm. Vsebnost Pb v posameznih frakcijah izbranih vzorcev tal smo izvedli z 
modificirano metodo sekvenčnih ekstrakcij. Metoda obsega šest zaporednih ekstrakcij ob 
uporabi različnih reagentov, ki iz vzorca tal izločijo težke kovine, vezane na različne talne 
frakcije (mobilni del kovine; izmenljivi del kovine; kovine, vezane na karbonate; kovine, vezane 
na Fe in Mn okside; kovine, vezane na organsko snov in preostali del). 
 
Rezultati kažejo, da so tla na vseh pehotnih streliščih (z izjemo Mlak) onesnažena 
(prekoračene kritične imisijske vrednosti) s Pb in Cu na območju zaščitnih nasipov za 
linijami postavitve tar č in/ali na območju končnega zaščitnega predela na posameznem 
strelišču. Povečane vsebnosti Pb in Cu povezujemo z uporabo nabojev s svinčenim zrnom, 
obdanim z bakrenim ovojem; na antropogen vnos obeh kovin v tla dodatno opozarjajo tudi večje 
vsebnosti obeh elementov v zgornji plasti tal. Na območju zaščitnih nasipov za linijami tar č je 
prekoračena kriti čna imisijska vrednost za Pb oz. opozorilna imisijska vrednost za Cu na 
naslednjih pehotnih streliščih: Apače, Pečovnik, Bloška polica, Crngrob in Mačkovec. Na 
območju končnega zaščitnega predela je opozorilna in/ali kritična imisijska vrednost za Pb 
oz. Cu presežena na vseh zgoraj navedenih pehotnih streliščih z izjemo Mačkovca ter 
dodatno še na Baču in Počku. Na ostalih območjih vsebnosti Pb in Cu na posameznih območjih 
presegajo mejne ali opozorilne imisijske vrednosti vendar v mejah, ki še ne ovirajo življenjskih 
razmer za rastline in živali oziroma ne ogrožajo podtalnice. Izjema je pehotno strelišče Poček, ki 
je izmed vseh strelišč, vključenih v raziskavo, s Pb in Cu onesnaženo (obe kovini presegata 
kritično imisijsko vrednost) tudi v ravnini do končnega zaščitnega nasipa. V nekoliko manjšem 
obsegu na antropogeni vnos opozarja v zgornjem sloju tal povečana vsebnost Zn na 
pehotnih streliščih Pečovnik, Apače in Poček. 
 
S preostalimi analiziranimi kovinami (Mo, Co, Ni, Cr, As, Cd) tla na pehotnih streliščih niso 
onesnažena do te mere, da bi njihova prisotnost ogrožala življenjske razmere za rastline in živali 
oziroma podtalnico. Vsebnosti posameznih kovin (Ni, Cr: Poček, Pečovnik, Bač, Mlake; As: 
Bloška polica, Bač, Apače; Zn: Bač, Bloška polica) z globino celo naraščajo, zato bi vzrok lahko 
pripisali naravnim lastnostnim tal oziroma posledici preperevanja matične podlage. Predlagamo, 
da se na območju pehotnih strelišč, kjer so vsebnosti kovin v tleh že povečane (presežene 
opozorilne imisijske vrednosti), uvede monitoring tal za spremljanje vsebnosti kovin. Vsekakor 
pa je na območju tistih pehotnih strelišč (Apače, Bloška polica, Bač, Crngrob, Poček), kjer 
vsebnosti Pb in Cu presegajo kritične imisijske vrednosti, potrebno pristopiti k sanaciji tal.  
Predlagamo, da se prednostno obravnava pehotno strelišče Apače s poudarkom na sanaciji 
območja končnega zaščitnega nasipa in pehotno strelišče Poček na celotni površini.  
 
Ker so tla pehotnih strelišč najbolj oberemenjena s Pb, saj povprečna vrednost tega vključno z 
vplivnim območjem izven aktivnega območja strelišč prekoračuje kritično imisijsko vrednost kar 
na petih streliščih (Apače, Bloška polica, Crngrob, Bač in Poček), na dveh pa opozorilno 
imisijsko vrednost (Pečovnik ter Mačkovec), smo skušali oceniti delež mobilnega in 
izmenljivega Pb. Vrednosti mobilnega dela Pb na posameznih vzorčnih mestih so relativno nizke 
in nikjer ne presegajo 0,1 % celotne vsebnosti Pb v tleh na posamezni lokaciji. Nekoliko 
pomembnejši je delež izmenljivega Pb, ki pri nizkih pH močno naraste. Na streliščih Apače in 
Crngrob je tako delež izmenljivega Pb večji kot 5 % in celo doseže več kot 30 % (močno 
kisla tla), kar ob upoštevanju preseženih kritičnih vsebnosti Pb lahko povečuje tveganje za 
vstop Pb v prehranjevalno verigo.  
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Ranljivost vodnih virov na vplivnih območjih pehotnih strelišč  
Aktivnosti, ki potekajo na vojaških pehotnih streliščih, predstavljajo razpršen vir onesnaženja 
okolja in med drugim vplivajo tudi na vodne vire. Potencialno onesnaževanje vod je odvisno 
predvsem od obremenjenosti in ranljivosti vodnega podtalja ter mobilnosti onesnažil v tleh. Z 
opravljeno raziskavo vod in sedimentov na vplivnem območju posameznih strelišč smo ocenili 
tveganje, ki ga pehotna strelišča Slovenske vojske predstavljajo za vodno okolje. V raziskavo je 
bilo vključenih osem aktivnih pehotnih strelišč - Bač, Poček, Apače, Pečovnik, Mačkovec, 
Bloška polica, Crngrob in Mlake. 
 
Izdelana je bila ocena ranljivosti vodnih virov na vplivnem območju pehotnih strelišč. 
Obravnavana pehotna strelišča lahko glede na njihove hidrogeološke značilnosti razdelimo v tri 
skupine. V prvi so strelišča Bač, Bloška polica in Poček na kraškem območju, v drugi 
Mačkovec, Mlake in Apače na območju medzrnskih vodonosnikov ter v tretji Crngrob in 
Pečovnik, ki imata v podlagi zelo slabo prepustne kamnine. Najbolj ranljivi so vodni viri na 
vplivnem območju strelišč na kraških območjih. Zaradi zelo dobre prepustnosti karbonatnih 
kamnin se padavinska voda hitro infiltrira v podzemlje in po dobro prepustnih kanalih proti 
kraškim izvirom. Pri tem naj posebej izpostavimo posebne značilnosti kraških vodonosnikov: 
velika hitrost podzemnega toka z majhno samooočiščevalno sposobnostjo, odtekanje proti 
različnim izvirom ob različnih hidroloških pogojih, lahko tudi velike razdalje podzemnega 
pretakanja in pogosto ne dovolj zanesljivo poznavanje smeri tega pretakanja. Zaradi vseh 
naštetih značilnosti so kraški vodonosniki zelo ranljivi na različne vire onesnaženja, težavno pa 
je tudi načrtovanje njihove zaščite. Precejanje vode skozi medzrnski vodonosnik je počasnejše in 
usmerjeno proti površinskim vodotokom (Mačkovec: reka Sava Bohinjka, Apače: potok 
Polskava; Mlake: potok Gacka). Najmanj ranljivi vodni viri so na območju Crngroba in 
Pečovnika, kjer je geološka podlaga zelo slabo propustna, površinske vode pa se spirajo proti 
potoku Suha oziroma Ločnica.   
 
Območje vojaškega poligona Poček (jugozahodno vznožje Javornikov) je zelo občutljivo 
območje kraškega vodonosnika; dokazana je bila dobra povezava tega območja z izviri 
Malenščice, Vipave in Pivke v Planinski jami, z izviri v Rakovem Škocjanu ter z izvirom Stržena 
pri Stari vasi. Že v okviru predhodne študije (Al Sayegh Petkovšek in sod., 2006) so bile 
ugotovljene povečane vsebnosti nekaterih kovin v sedimentu Malenščice, zato smo v septembru 
2007 izvedli sledilni poskus za natančnejšo določitev vpliva pehotnega strelišča na Počku na 
zajetje pitne vode izvira Malenščice. S podrobnim opazovanjem dveh vodnih valov Malenščice 
po padavinah so bile ugotovljene značilnosti pretakanja voda v zaledju Malenščice. V začetku 
prvega vala je iztekala v zaledju shranjena voda, predvsem infiltrirana voda z območja 
Javornikov.  Ko je pretok dosegel vrh vodnega vala, je bil zaznan povečan dotok iz Javornikov. 
Sklepamo, da je začetnemu intenzivnemu spiranju onesnaženja, ki se je akumuliralo v 
predhodnem sušnem obdobju, sledil dotok čistejše vode s Cerkniškega polja, pa tudi delež vode z 
območja Javornikov se je povečeval. Ob koncu opazovanega vodnega vala je pritekalo v izvir 
Malenščice tudi nekaj vode s Cerkniškega polja. Izrazitejše dogajanje je bilo v drugem vodnem 
valu, konec septembra 2007, ko so padle izdatnejše padavine in je bila prst omočena, vadozna 
cona vodosnika na območju Javornikov pa bolje zapolnjena z vodo kot v predhodnem vodnem 
valu. V takih razmerah prihaja po padavinah do spiranja prsti in do pretakanja vode po celotni 
hierarhiji razpok skozi vadozno cono in nato po sklenjenih kanalih do izvira. Zaznan je bil dotok 
toplejše vode s Cerkniškega polja. V začetku drugega vodnega vala je dotekal v Jamski zaliv tudi 
Stržen. V upadajočem delu vodnega vala je bil povečan dotok vode iz območja Javornikov, 
morda pa gre tudi za vpliv Pivke s ponora pri naselju Pivka. Kljub temu, da so bile koncentracije 
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kovin (Pb, Cu, Cr, Cd, Ni in Co), ki so bile v tleh pehotnega strelišča na Počku izmerjene v 
povečanih vsebnostih, v vodnih vzorcih pod mejo določljivosti analitske metode, pa lahko 
sklepamo na zelo verjeten pomemben vpliv pehotnega strelišča Poček na izvira Malenščice in 
Vipave, ki sta zajeta za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Vsebnosti kovin (Pb, Cr, Ni, Cu, Cd) 
so bile v preteklosti v sedimentu izvirov Malenščice in Vipave izmerjene v sorazmerno visokih 
koncentracijah (2. kakovostni razred, ali blizu mejne vrednosti). Omenjene kovine v talnih 
vzorcih, vzorčenih na pehotnem strelišču Poček, prekoračujejo mejno (Cr, Ni), opozorilno (Cd, 
Cu) in kritično imisijsko vrednost (Pb) (Al Sayegh Petkovšek in sod., 2006). Ker pa obstaja 
možnost vplivov tudi iz drugih virov, bi bilo potrebno napraviti še nekaj referenčnih preiskav na 
Cerkniškem polju in na ponoru Pivke med Trnjem in Pivko. Tako bi ugotovili morebiten vpliv 
drugih dejavnosti pred vplivnim območjem Počka. Glede na znano vodno povezavo med 
ponorom pri Trnju in izvirom Malenščice ugotavljamo, da bi v primeru potrjenega vpliva 
strelišča Bač na Pivko in ob izključitvi vpliva drugih dejavnosti na območju od izvira Pivščice do 
ponora v Trnju, morali tudi strelišče Bač obravnavati znotraj območja vpliva na Malenščico. 
 
Vode z območja pehotnega strelišča Bač, ki leži na območju Zgornje Pivke, se podzemno stekajo 
proti izvirom ob reki Pivki. Povsem zanesljivo še ne vemo, v katerih smereh se podzemno 
pretakajo padavine, ki spirajo onesnažila s strelišča. Na tem območju do sedaj še ni bil izveden 
sledilni poskus, možnosti podzemnega raztekanja vode pa so v zelo širokem območju, tudi 
neposredno v izvir Malenščice, ki je zajet za vodooskrbo občin Postojna in Pivka. Ker je 
območje izrazito kraško in le z občasnim pojavljanjem vode, pa bi le sledilni poskus v deževnem 
obdobju pokazal smeri odtoka vode s tega območja in s tem tudi smer širjenja onesnažil s 
strelišča. To je še posebej pomembno zaradi možnosti, da vpliva tudi na kakovost Malenščice.  
 
Za pehotno strelišče Bloška polica, ki se nahaja na območju med Bloško planoto, Loškim in 
Cerkniškim poljem, je bil z raziskavo (izvedba sledilnega poskusa v decembru 2007) ugotovljen 
vpliv predvsem na podzemni tok v Mrzli jami pri Bločicah, na izvir Šteberščice ter na vodni tok 
v Križni jami. Analize kovin v sedimentu Mrzle jame, Šteberščice in Križne jame (Otok) so 
pokazale prisotnost vseh analiziranih kovin (Pb, As, Ni, Cd, Se, Cu, Zn), razen Hg, ki je bil 
prisoten le v Šteberščici in še to le v koncentraciji 0,10 mg/kg. Koncentracije kovin so na vseh 
zajetih mestih zelo podobne, odstopa le nikelj, ki ga je največ v Križni jami (67,2 mg/kg), v 
Šteberščici pa ga je nekoliko več kot v Mrzli jami. V Mrzli jami so vrednosti vseh kovin višje ob 
nizkem vodostaju v primerjavi z višjim, ko je očitno prihajalo ob visokih pretokih do delnega 
spiranja kovin iz izrazito peščenega sedimenta. 
 
Pehotno strelišče Mlake je urejeno v skladu s sodobnimi smernicami. Prekrito je z neprepustnimi 
folijami, vse vode s strelišča so preko usedalnika in kanala speljane površinsko v potok Gacko. 
Kljub sodobni urejenosti so bile zaznane povišane vsebnosti nekaterih kovin v sedimentu (Zn, 
Cr, Ni, Pb, Cu, Cd) v potoku Gacka (pri mostu), vendar le vsebnost Cr ne zadošča kriterijem 1. 
kakovostnega razreda. Višje vrednosti v sedimentu so verjetno delno posledica spiranja kovin 
pred sodobno ureditvijo strelišča, ko je potok Gacka izviral na zamočvirjenem delu obstoječega 
vojaškega poligona, v manjši meri pa verjetno tudi zaradi odlaganja iz vode, ki preko usedalnika 
priteka s strelišča danes. Nova lokacija urejenega strelišča je pomaknjena gorvodno od smeri 
toka površinske vode in se je s tem nekoliko umaknila iz zamočvirjenega predela, kjer izvira 
potok Gacka in je ta lokacija v primerjavi s prejšnjo ugodnejša glede onesnaževanja površinskih 
vod. Zaradi spiranja z meteorno vodo bi v prihodnosti pričakovali upadanje vsebnosti 
posameznih kovin v sedimentu. 
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Vode z območja strelišča Crngrob  se pretakajo pretežno površinsko po kanalih proti potoku 
Suhi. Rezultati analize odvzetih vzorcev vode so pokazali, da so bile koncentracije vseh merjenih 
kovin pod mejo določljivosti uporabljenih metod, z izjemo cinka. Na sami lokaciji pehotnega 
strelišča Crngrob (potok na strelišču – pred iztokom v kanal) je bila izmerjena povišana 
koncentracija Zn v odvzetem vzorcu vode, ki je znašala 1442 µg/l in je bila višja od dovoljene 
letne povprečne vrednosti za cink, ki znaša 100 µg/l. Izmerjene vsebnosti kovin v odvzetem 
vzorcu sedimenta iz potoka Suha – pred streliščem so bile le nekoliko nižje kot na lokaciji 
potoka Suha – za streliščem, v primeru Se in Cr pa so bile izmerjene celo višje vsebnosti. Na 
lokacijah potok na strelišču (pred iztokom v kanal) in kanal pred iztokom v potok Suha so bile 
izmerjene vsebnosti kovin le nekoliko višje kot na lokaciji potoka Suha – pred streliščem. 
Izmerjene vsebnosti Cr, Se in Zn so bile izrazito višje, medtem ko je bila vsebnost Cd nižja. Vse 
izmerjene vsebnosti kovin v sedimentih so primerljive z naravnim ozadjem. 
 
Širše območje strelišča Pečovnik gradijo zgornjeoligocenski prod, pesek, lapor, peščenjak in 
glina, izpod njih pa ponekod izdanjata srednjetriasni apnenec in dolomit. Strelišče na nagnjenem 
pobočju (z dviganjem naklona proti jugu) je antropogeno preoblikovano z nasutim materialom. 
Na obeh straneh pobočja se voda zbira v površinskih tokovih, ki se na spodnjem robu stekata v 
potok Ločnica, ki je pritok reke Savinje. Vode z območja strelišča se pretakajo pretežno 
površinsko proti potoku Ločnica, ki s severovzhodne strani priteče na območje strelišča in skozi 
kanal odteče v smeri proti jugozahodu. Vsebnosti kovin v vzorcih vode so bile nizke. Vsebnosti 
As, Se, Hg in Cd so bile pod mejo določljivosti metode za posamezni parameter, vsebnosti 
ostalih analiziranih kovin pa blizu te meje. Vpliva strelišča na vode ni bilo zaznati. 
 
Kljub visokim vsebnostim kovin v tleh na posameznih streliščih (predvsem Pb) le-teh ni bilo 
zaslediti v povečanih koncentracijah v odvzetih vzorcih vode in sedimenta na vplivnih območjih 
posameznih strelišč (z izjemo sedimenta v izvirih Malenščice in v sedimentih reke Pivke). 
Raziskava mobilnosti Pb, ki smo jo opravili v sklopu pričujočega projekta, je pokazala, da so 
vrednosti mobilnega dela Pb relativno nizke (deleži mobilnega Pb nikjer ne presegajo 0,1 % 
celotne vsebnosti Pb v tleh na posamezni lokaciji), kar se ujema s pridobljenimi podatki o 
vsebnosti Pb v vodnih vzorcih in sedimentih. Rezultati sledilnih poskusov, fizikalno-
kemijskih preiskav odvzetih vzorcev površinskih vod in sedimenta so pokazali, da vojaška 
strelišča lahko samo na območju krasa vplivajo na kakovost vodnih virov (Poček, Bloška 
polica, Bač). Vsekakor je v tako občutljivem okolju kot je kras, še posebej, če gre za zaledje 
izvirov, ki so zajeti za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, nujna sodobna gradnja strelišč, ki 
onemogoča nekontroliran vstop onesnažil v vodne vire. Rezultati analiz vode in sedimenta 
na vplivnih območjih ostalih strelišč kažejo na to, da vojaške aktivnosti, ki potekajo na 
posameznem pehotnem strelišču, nimajo bistvenega vpliva na kakovost površinskih vod in 
sedimentov. Predvidevamo, da vpliva ni zaradi hidrogeoloških značilnosti območja pehotnih 
strelišč in zaradi majhne razpoložljivosti (mobilnosti) kovin (zlasti Pb, ki je daleč najbolj 
problematičen) v onesnaženih tleh. 
 
Naravovarstvena ocena območij pehotnih strelišč z vidika biotske pestrosti rastlin  
Na obravnavanih območjih se pojavlja skupno 37 zaščitenih rastlinskih vrst  (največ iz 
družine orhidej), in sicer: piramidasti pirovec (Anacamptis pyramidalis), damasonijeva naglavka 
(Cephalanthera damasonium), dolgolistna naglavka (Cephalanthera longifolia), navadna 
šmarnica (Convallaria majalis), navadna ciklama (Cyclamen purpurascens), mesnordeča prsasta 
kukavica (Dactylorhiza incarnata), pegasta prsasta kukavica (Dactylorhiza maculata), deltasti 
klinček (Dianthus deltoides), kravavordeči klinček (Dianthus sanguineus), tržaški klinček 



 
 
 
 
Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček 

309 

(Dianthus tergestinus), širokolistna močvirnica (Epipactis helleborine), navadna močvirnica 
(Epipactis palustris), močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe), ilirski meček (Gladiolus 
illyricus), močvirni meček (Gladiolus palustris), navadni kukovičnik (Gymnadenia conopsea), 
dehteči kukovičnik (Gladiolus odoratissima), vodna perunika (Iris pseudacorus), brstična lilija 
(Lilium bulbiferum), jajčastolistni muhovnik (Listera ovata), rjava gnezdovnica (Neottia nidus-
avis), čebeljeliko mačje uho (Ophrys apifera), Ophrys holosericea, muholiko mačje uho (Ophrys 
insectifera), osjeliko mačje uho (Ophrys sphegodes), steničja kukavica (Orchis coriophora), 
stasita kukavica (Orchis mascula), navadna kukavica (Orchis morio), trizoba kukavica (Orchis 
tridentata), pikastocvetna kukavica (Orchis ustulata), navadna potonika (Paeonia officinalis), 
dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia), zelenkasti vimenjak (Platanthera chlorantha), gorski 
kosmatinec (Pulsatilla montana), velecvetni serap (Serapias vomeracea), peresasta bodalica 
(Stipa eriocaulis) in navadno oblasta kukavica (Traunsteinera globosa). Z izjemo 9 vrst 
(navadna šmarnica, navadna ciklama, tržaški klinček, širokolistna močvirnica, močvirski svišč, 
vodna perunika, jajčastolistni muhovnik, rjava gnezdovnica in peresta bodalica) so vse vrste 
uvrščene na Rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (Ur. l. RS, št., 31/2000). 
 
Med habitatnimi tipi, ki so zavedeni kot prednostni po Uredbi o habitatnih tipih, smo na 
območjih zasledili naslednje: 31.2 Evropske suhe resave in nizko grmičevje (Natura 4030), 34.32 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (Natura 6210), 
34.75 Vzhodnosubmediteranska (submediteransko-ilirska) suha in polsuha travišča (Natura 
62A0), 37.2 Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki in pašniki, 37.3 Oligotrofni mokrotni 
travniki, 37.31 Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe (Natura 6410), 
38.2 Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki (Natura 6510), 41.2A Ilirska hrastova belogabrovja 
(Natura 91L0), 41.7 Toploljubna in primorska hrastovja, 41.8 Termofilni gozdovi mešanih 
listavcev, 54.2 Bazična nizka barja (Natura 7230). 
 
Z naravovarstvenega vidika so najpomembnejša območja strelišč, ki so v območjih Natura 
2000 (pSCI oz. SCI območja). To so območja strelišč Bač, Mlake, Poček in Crngrob. Na 
vseh navedenih območjih se pojavljajo številne zavarovane rastlinske vrste (po številu 
prednjačijo vrste iz družine orhidej) in prednostni habitatni tipi zavedeni v Uredbi o 
habitatnih tipih (gre predvsem za suha in polsuha ter mokrotna travišča). Naravovarstveno 
pomembna so še območja strelišč Bloška polica in Mačkovec, kjer se prav tako pojavljajo 
številne zavarovane vrste in prednostni habitatni tipi.  Strelišče Bloška polica se nahaja v 
območju Ekološko pomembnega območja (EPO), manjši del je tudi v območju Natura 2000. 
Strelišče Mačkovec pa je na območju Naravne vrednote, del strelišča se nahaja tudi v Ekološko 
pomembnem območju. Strelišči Apače in Pečovnik nista del naravarstveno pomembnih 
območij. Kljub manjši naravovarstveni pomembnosti sta floristično in vegetacijsko 
zanimivi, zavedli smo nekaj zavarovanih rastlinskih vrst in prednostnih habitatnih tipov. 
 
Vojaške aktivnosti imajo pozitiven in negativen vpliv. Vojaška aktivnost ščiti teren pred vplivi iz 
zunanjega okolja, ekstenzivna raba preprečuje zaraščanje negozdne vegetacije in omogoča njeno 
ohranjanje. Po drugi strani pa vojaška aktivnost povzroča erozijo (degradacijo vegetacije) in 
stiskanje vegetacije oz. rastišč zaradi hoje. Streljanje lahko zaneti tudi požar. Kljub slednjemu 
zaključujemo, da pozitivni vplivi prevladujejo nad negativnimi. Predlagamo, da se 
ekstenzivna raba poligonov nadaljuje, določenih delov travnikov naj se ne kosi prezgodaj, da 
rastline dosemenijo. Uvede naj se občasen monitoring na območjih zavarovanih rastlinskih vrst 
in habitatov.  
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Naravovarstvena ocena območij pehotnih strelišč z vidika biotske pestrosti ptic 
Na območju pehotnih strelišč smo skupno zabeležili 63 vrst ptic, med katerimi je bilo 59 vrst, ki 
tam ali v neposredni bližini tudi gnezdijo. Ostale so bile na preletu. Največ vrst smo odkrili na 
Počku, sledili sta pehotni strelišči Bač in Apače, nato Mačkovec, Bloška polica, Pečovnik ter 
Crngrob, najmanj vrst je bilo evidentiranih na pehotnem strelišču Mlake. Na Počku smo popisali 
tudi največ ogroženih vrst, sledil je Bač, nato Apače in Mlake. Na ostalih pehotnih streliščih  
smo odkrili le dve (Mačkovec) oz. eno ogroženo vrsto ptice (Bloška polica, Pečovnik in 
Crngrob). Že dani rezultati kažejo, da je biotska pestrost ptic na pehotnih streliščih (glede na 
okolico) relativno velika. Še posebej velika je na večjih pehotnih streliščih in na tistih v kulturni 
krajini. Na teh vojaških območjih je bilo opaženih tudi največ ogroženih vrst ptic. Zato 
ocenjujemo, da imajo z vidika ohranjanja biotske pestrosti ptic v Sloveniji še posebno velik 
pomen velika, negozdna ali pretežno negozdna vojaška območja, kot sta na primer Poček 
in Bač. Vrednost območjem daje predvsem ekstenzivno gospodarjenje  (pozna košnja); 
hkrati je pokrajina je zaradi na čina vzdrževanja precej mozaična (preplet travnikov, 
grmišč in posameznih dreves). Presenetljivo veliko vrst, tudi ogroženih, smo odkrili na 
poligonu Apače, ki sodi med manjše. Pomen območja je še toliko večji, ker se nahaja sredi 
velikih intenzivno obdelanih njivskih kompleksov Dravskega polja, ki so s pticami zelo revni. 
Najmanj ogroženih vrst ptic smo odkrili na pehotnih streliščih, ki so obkrožena z velikimi 
gozdnimi površinami. To ni presenetljivo, saj so v Sloveniji gozdovi še relativno dobro 
ohranjeni, zato tu nimamo veliko ogroženih vrst ptic. Od osem obravnavanih vojaških območij v 
Sloveniji jih je polovica vključenih v sistem mednarodnega varovanja narave, imenovan Natura 
2000 (Bač, Poček, Crngrob in Mlake). Na Bloški polici meja Natura 2000 območje razpolavlja. 
Kljub temu, da so tri vojaška območja izven Natura 2000 območij (Pečovnik, Apače in 
Mačkovec), so naravovarstveno zanimiva območja, saj tam gnezdijo ptice, ki so uvrščene na 
Rdeči seznam ogroženih vrst (npr. na območju pehotnega strelišča Apače smo popisali kar osem 
ogroženih vrst ptic).  

 
Ekoremediacija pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček 
V letu 2006 smo na Inštitutu za ekološke raziskave, ERICo Velenje, zaključili raziskavo 
»Določitev vpliva vojaškega poligona na okolje kot modelna študija za varovanje in sanacijo 
okolja na območju delovanja Slovenske vojske», v kateri smo obravnavali stanje okolja na 
vojaškem poligonu Poček. Največji negativni vpliv je bil ugotovljen na tleh. Zaradi degradiranih 
tal smo priporočili izvedbo ustreznih ukrepov za sanacijo tega območja. V pričujočem projektu 
smo izvedli poskus remediacije na pehotnem strelišču na vojaškem poligonu Poček z namenom 
zmanjšati potencialni negativni vpliv na okolje. Spomladi leta 2008 smo osnovali dve 
raziskovalni ploskvi, ki smo ju zasadili z izbranimi drevesnimi vrstami (rdeči bor (Pinus 
sylvestris L.), črna jelša (Alnus glutinosa L.), gorski javor (Acer pseudoplatanus L.), navadna 
breza (Betula pendula Roth.) in iva (Salix caprea L.).) po standardiziranem sistemu. Prva 
ploskev leži na območju pehotnega strelišča in je onesnažena s Pb ter Cu –  druga pa v njegovi 
okolici, kjer so tla manj obremenjena s kovinami. V letih 2008 in 2009 smo opravili meritve 
testnih sadik z namenom, da bi ugotovili rast izbranih gozdnih drevesnih vrst v juvenilni fazi in 
morebitne razlike med njimi. Na osnovi primerjave vseh rezultatov meritev in opazovanj testnih 
sadik v poskusu smo ocenili vpliv preučevanih rastišč na rast in razvoj izbranih gozdnih 
drevesnih vrst v prvem letu po osnovanju nasada ter podali oceno o primernosti izbranih 
drevesnih vrst za ekološko sanacijo degradiranih zemljišč na pehotnem strelišču na vojaškem 
poligonu Poček. Hkrati smo ocenjevali tudi privzem kovin iz tal v rastlinska tkiva (korenine, les 
in listi oz. iglice), da bi ugotovili, katere vrste sadik dreves so primerne za pogozdovanje s 
kovinami obremenjenih območij.   
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Podatki prirastnih parametrov in primerjalne analize rezultatov, ki smo jih naredili za testne 
drevesne vrste, nakazujejo zaostrene rastiščne razmere. Raziskava je pokazala, da med 
drevesnimi vrstami obstajajo razlike v uspevanju v obremenjenem okolju že v juvenilni fazi 
razvoja. Poškodbe sadik dreves in umiranje se s časom povečujejo pri vseh vrstah, razen pri 
rdečemu boru, ki odraža najboljšo ekološko prilagodljivost na dane razmere okolja, saj ni v 
poskusu propadla nobena sadika. V višino je najbolje priraščal rdeči bor (36 % oz. 31 %) in nato 
črna jelša (20 % oz. 15 %) –  obe vrsti sta bolje priraščali na s kovinami bolj obremenjeni 
raziskovalni ploskvi. Pri vseh ostalih vrstah je bil višinski prirastek manjši od 10 %. Tudi v 
debelino je najbolje priraščal rdeči bor (24 % oz. 22 %), debelinski prirastek ostalih vrst je bil 
podoben in se je nahajal v intervalu od 13 % do 18 %, z izjemo gorskega javorja, ki je najmanj 
prirastel v debelino (7 %). Domnevamo, da imajo na rastno uspešnost sadik velik vpliv 
mikroklimatski pogoji in sposobnost prilagoditve posamezne drevesne vrste na kraški teren, kjer 
površinska voda hitro odteka, sadike pa so lahko izpostavljene tudi poznemu mrazu ter pozebam 
v vegetacijski dobi. Boljšo rast sadik rdečega bora in črne jelše v tleh, ki so onesnažena s Pb ter 
Cu, povezujemo predvsem z ugodnejšimi mikroklimatskimi pogoji na tej ploskvi v primerjavi z 
raziskovalno ploskvijo, ki je manj obremenjena s kovinami.  
 
Z vidika uporabe listavcev v remediacijske namene je pomembno, da vsebnosti kovin v listih 
niso zelo velike, saj bi v tem primeru vsakoletno odpadanje listov pomenilo, da se onesnaževanje 
širi in razpršuje v okolju. Toksične vsebnosti v listih praviloma niso prekoračene;  izjema je Zn, 
kjer so v štirih vzorcih izmerjene vsebnosti na spodnji meji toksičnih vsebnosti (navadna breza, 
črna jelša in iva) in Cd, kjer en vzorec listov ive prekoračuje spodnjo mejo za toksične vsebnosti; 
hkrati so vse izmerjene vsebnosti Cd v listih ive ter navadne breze povečane. Vsebnosti Pb (vse 
vrste), Zn (z izjemo gorskega javorja), Cu (izjemi sta gorski javor in navadna breza) ter Cd 
prekoračujejo dopustne vsebnosti, ki so določene za kmetijske rastline; večinoma so prekoračene 
spodnje mejne vsebnosti. Zaklju čimo torej lahko, da kljub temu, da listi niso primerni za 
prehrano živalim, praviloma ne dosegajo toksičnih vsebnosti in so izbrane drevesne vrste še 
vedno primerne za uporabo v remediacijske namene. Na podlagi izračuna 
biokoncentracijskega (BCF) in translokacijskega faktorja (TF) ugotavljamo, da kljub temu, da 
izbrane drevesne vrste akumulirajo le Cd, ostale kovine pa sprejemajo korenine v manjših 
vsebnostih in vrstno specifično (Pb najbolj učinkovito sprejemata gorski javor in rdeči bor –  Cu 
gorski javor –  Zn črna jelša ter navadna breza, Mo gorski javor in Cr rdeči bor ter gorski javor), 
lahko uporabimo večino preučevanih drevesnih vrst predvsem v smislu fitostabilizacije 
onesnaženih tal. Ugodno razmerje med bioakumulacijo in translokacijo kovin smo ugotovili 
praviloma za vse drevesne vrste z izjemo ive, kjer je prenos Cd v liste velik in so vsebnosti 
primerljive z izmerjenimi v koreninah. Upoštevaje rastno uspešnost in privzem kovin v sadike 
izbranih drevesnih vrst ocenjujemo, da so rdeči bor, črna jelša in navadna breza primerne 
vrste za fitoremediacijo s kovinami onesnaženih tal predvsem v smislu fitostabilizacije, 
medtem ko je pri ivi bolj izražen fitoekstrakcijski  potencial. Med testiranimi drevesnimi 
vrstami je na obravnavanem rastišču najprimernejši rdeči bor, ki je dobro priraščal tudi na močno 
onesnaženih tleh, hkrati v primerjavi z ostalimi vrstami relativno dobro sprejema Pb (skupaj z 
gorskim javorjem), Cd (izjema je iva, katere TC faktor za sprejem v liste je celo 6,86!), Cr in Ni. 
Velja upoštevati, da je za realno oceno rastne uspešnosti sadik nujno spremljati rastne parametre 
v daljšem obdobju (vsaj dve vegetacijski obdobji), medtem ko obstajajo rezultati, ki nakazujejo, 
da so korenine zasičene s kovinami že v prvi rastni sezoni in da so torej predstavljeni rezultati o 
privzemu kovin v tkiva drevesnih sadik bolj reprezentativni.  
 


