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ALPSKI VARSTVENI PARK V DOLINI SEDMIH JEZER. 
(S karto, glej prilogo 4.). 

V krajevno najlepšem delu naše države, na južnem vznožju Triglava 
v dolini Sedmih jezer je ministrstvo za šume in rudnike z odlokom z dne 
4. aprila 1924 št. 10.130 določilo nekaj nad 1400 ha v gospodarskem oziru 
po večini neproduktivnega, zato pa v naravoslovnem oziru vrlo zanimivega 
ozemlja za prirodni alpski park, v katerem je vsako gospodarsko izkori-
ščanje pogodbenim potom zabranjeno. Lastnik tega ozemlja je Verski za-
klad, lastninske pravice pa izvršuje v njem Muzejsko društvo za Slovenijo, 
oziroma njegov odsek za varstvo prirode. 

Ta varstveni park je plod enotnega nastopa naših najvišjih kulturnih 
ustanov, namreč vseh treh vseučilišč in obeh akademij znanosti in je 
gotovo ena naših najvažnejših pridobitev zadnjega časa na kulturnem 
polju. Neprecenljiva zasluga Direkcije šum v Ljubljani pa je, da je v polni 
meri umela ter stvarno in veledušno podpirala stremljenja onih malošte-
vilnih borcev za ta alpski park, ki so se združili v odseku Muzejskega 
društva za varstvo prirode. 

Meje alpskega parka so v naravi izrazito začrtane, južna mejna točka 
se dotika gornjega roba znane, skoro navpične skalne stene Komarče, iz 
katere izvira v mogočnem slapu Savica. Od Komarče krene meja na Belo 
skalo 1er proti zahodu do državne meje na vrh Kola (2001 m). Nadalje 
poteka ob državni meji najprej proti severu, nato pa v loku proti severo-
vzhodu, preko Velikih vrat — kot glavnega prehoda v Trento — po gor-
skem robu, čigar vrhovi so znani pod imeni: Čelo (2227 m), Vogel (2348 m), 
Brda (2328 m), Veliko Špičje (2398 m), Malo Špičje (2315 m), Zadnja 
Lopa (2077 m) in Kanjavec (2563 m). Vrh Kanjavca, kjer doseže meja 
najsevernejšo točko alpskega parka, krene ta od državne meje proti jugo-
zahodu na gorski rob, ki obdaja na vzhodni strani dolino Sedmih jezer in 
gre preko vrhov tega roba, Zelnarice (2320 m) in Kopice (2310 m) na 
Veliko Tičarico (2091 m) in Malo Tičarico (1898 m), od tod pa v isti smeri 
nazaj na rob Komarče. 

V zadnjo dobo triadne formacije, v dobo glavnega dolomita, spada 
ta visoka alpska planota. Okamenele školjke iz te dobe tu niso redke, po-
sebno ne v apnenčevem grušču ob vznožju sten Velike in Male Tičarice. 
Sledove glacialne dobe srečujemo povsod, v gladko ostruženih apnenskih 
skladih in v nizu krasnih petih jezer — prvo leži žal že v sosednji državi, 
sedmo, Črno jezero, pa se nahaja izven parka — ki so jim ledniki iz-
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dolbli globoke kotanje in katerih vsako ima svojo posebno lepoto. Zlasti 
ob planinski koči kraj drugega Triglavskega jezera so v trdem apnencu 
še dobro ohranjeni glacialni sledovi. V morfološkem oziru ima zlasti jugo-
zahodni del parka, ki tvori del Komne, izrazito kraško obiležje, da mu 
glede divjosti in razoranosti ni kmalu primere. Robove, doline, dolinice, 
žiebovi, razpoke, žrela s celoletnim snegom, pa gladke apnenčeve skale, 
vse se tu kopiči v slikovitem neredu. Geološka podlaga, pa tudi najdišča 
slepih hroščev (Anophthalmus Scopolii v. bohiniensis in Anophthalmus hirtus 
v. nivalis) opravičujejo slutnjo, da se bodo na teh tleh odkrili še marsi-
kateri podzemski prostori — bodisi v apnencu od vode izprani, ali pa v 
dolomitu v prvotni obliki ohranjeni. 

Posebno zanimiv je varstveni park v rastlinskogeografskem in bota-
ničnem oziru. Na morfološko razoranih tleh se bore na meji drevesnega 
pasu (v višini krog 1800 m) posamezni stoletni mršavi mecesni in smreke 
za svoj obstanek, drugod vidimo zopet neprodirno ruševje in razmetana 
grčava debla dreves, ki so omahnila v dolgotrajni borbi z vremenskimi 
silami višav. Botanikom ne bom našteval imen vseh rastlin, ki uspevajo 
na tem ozemlju, ker to ne bi odgovarjalo namenu članka. Zato hočem 
navesti le one rastline, ki zaslužijo našo pozornost že radi svoje zunanje 
oblike, ter one, ki so posebno redke. Na prvem mestu imenujem rapontiko 
(Cenfaurea helenifolia [G. et G.] Arcang), ki je najlepša cvetka varstvenega 
parka in raste v grušču pod stenami Male Tičarice. Drugo mesto prisfoja 
cesarskemu silju ali jaščerici (Peucedanum ostrothium Koch = Imperatoria 
ostrothium L.), ki jo dobimo med skalovjem okrog koče ob Triglavskih 
jezerih in na planini Lepučnici. Njenim korenikam pripisujejo že od nekdaj 
planšarji in alpski lovci čudotvorno moč, češ da ozdravi skoro vse 
bolezni; v novejšem času pa vera v njeno zdravilno moč močno pojema. 
Po močvirnatih krajih i)i napajališčih raste v velikih množinah Scheuchzerjev 
mavček (Eriophorum Scheuchzerii Hoppe). Prav tako ljubita bolj vlažne 
kraje lepi planinski zelišči, mlečna ločika (Mulgedium alpinum Lees) in 
dišeča krebulja (Myrrhis odorata Scop.), ki zrasteta do Г / , m visoko; prvo 
dičijo ažurni cveti, drugo pa lepo dišeči listi. — Detelje zastopa po tratah 
bledičasta detelja (Trifolium pallescens Schreb.), ki uspeva okrog koče pri 
Triglavskih jezerih. Trate diči tudi pernati glavinec (Cenfaurea piumosa Ham.). 
Povsod po skalah in po tratah raste travniška krvomočnica (Geranium 
pratense L.), med planinskim grmovjem pa Sorbus Chamaemespilus Crantz. 
Isfotam in na skalah rasteta kranjski smrdik (Rhamnus fallax Boiss) in 
nizki smrdik (Rhamnus pumila Turra). Med planinskim grmovjem niso 
redki višnjevi kozji parkeljci (Lonicera caerulea L.). Ob skalovju se dobe 
ozkolista preobjeda (Aconitum ranunculifolium Rehb.), košutnik ali rumeni 
svišč (Genfiana lutea L var. symphyandra Mrb.) in panonski svišč (Genfiana 
pannonica Scop.) kot zastopnika prekrasnih visokostebelnih sviščev. Ob 
skalovju uspevata tudi planinska bodeča neža (Cirsium spinosissimum 
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Scop.) in kranjska bodeča neža (Cirsium carniolicum Scöp.). Planika 
(Leontopodium alpinum Cass.) raste na skalah pod Malo Tičarico in po 
gorskem robu. ki na zahodu obkrožuje dolino Sedmih jezer. V produ pri dru-
gem jezeru se dobi sibirski luk (Allium sibiricum L. = Allium foliosum Clar.). 
Na skalah in v grušču raste rožnati bradavičnik (Sedum roseum Scop.). 
Posebnost tega ozemlja je Rhodiola rosea L. Krasne šope po skalah tvori 
Hostov kamnokreč (Saxifraga Hostii Tausch). Lepa je slednjič tudi Scabiosa 
pseudophrygia. 

Mnogolično je živalstvo alpskega parka. Od sesalcev omenjam 
antilopo naših Alp, divjo kozo (Rupicapra rupicapra L.), ki je stalen gost 
vsega zaščitenega ozemlja. Bolj redek je planinski zajec (Lepus timidus L.), 
ki mu divja mačka (Felis catus L.), kuna zlatica (Mustela martes L.) in 
kuna belica (Mustela foina Enel.) na sočnih alpskih tratah grene življenje. 

Posebno dobro so zastopani ptiči. Planinski orel (Aquila chrisaetus 
L.) gnezdi od nekdaj na tem ozemlju, ali pa v njegovi neposredni bližini, 
lzrediti pa ne more nobenega mladiča, ker mu nepravi lovci odrekajo pra-
vico do prostega življenja, dasi ga ščiti zakon o strelni prepovedi. Najza-
nimivejši ptič parka je pa vsekakor skalni plezalec (Tichodroma muraria 
L) . Če je leteči biser naših nižinskih voda vodomec (Alcedo ispida L.), 
je leteči biser orjaških navpičnih alpskih sten skalni plezalec. Ko zazreš 
tega ptiča na gladkih stenah Kanjavca, ali na zahodni steni Velike Tičarice 
— nižje ne pride rad, razen ob selitvi — se spomniš pisanih kolibrijev 
tropičnega Brazila. Lepota perja, pa tudi ostala zunanjost jih enači. A 
medtem ko iščejo kolibriji hrane, bodisi žuželke ali nektar v cvetnih čaši-
cah opojno duhtečih orhidej, pobira ta lepi plezavček tu na meji večnega 
snega na jmanjše žuželke v najneznatnejših razpokah navpičnih ali pre-
visnih sten. S posebnim povdarkom omenjam planinske kavke (krampar-
čice = Tyrrhocorax graculus L.); le te oživljajo ob vsakem letnem času in 
ob vsakem vremenu s svojo elegantno zunanjostjo, s svojo družabno zgo-
vornostjo in s svojimi nedosegljivimi letalskimi umetnostmi ta krasni alpski 
svet. Številne so snežne jerebice (Lagopus mutus Montin), skalne jerebice 
(Carrabis saxatilis M. W.) in ruševci (Lyrurus tetrix L.). Tudi kanja (Buteo 
buteo L.) pride pogosto v te alpske kraje, dasi kroži sicer raje v nižjih 
legah. Redek pa je krokar (Corvus corax L), še redkejša velika uharica 
(Bubo bubo L.). 

Tudi nižje živalstvo je zastopano po znamenitih vrstah. Od metuljev 
omenjam Psodos spitzi Rbl., ki leta samo vrh Kanjavca in na sosednjem 
Triglavu v višinah nad 2500 m; ta je redkost prve vrste, s katero se more 
ponašati le malokatera evropska zbirka, lstotam le ta jo : Erebia glacialis ab. 
Triglavensis Scaw.; Anarta nigrita B. in Agrotis ocellina Hb. Okrog črnega 
jezera in vrh Komarče leta v lepih aberacijah znani apolo (Parnassius 
Apollo L ) . Tudi Crambus luctiferellus Hb., ki je sicer redek alpski metulj 
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in leta le v višinah preko 2000 m, je na ozemlju alpskega parka precej 
navaden. Kot posebnosti omen jam še Erebia gorge var. erynis Esp., Agrotis 
decora Hb., A. biriva Hb. in A. simplonia Hg. 

Od hroščev omenjam kot posebnost i : Carabus Creutzeri var. kernen-
sis jos., ki je prav številno zastopan, nadal je Trechus Pertyi var. longulus 
Dan., Nebria d iaphana Dan. in N. Germari Heer. Posebno zanimiva, pa tudi 
redka sta že omenjena hrošča Anophthalmus Scopolii var. bohinensis Ganglb. 
in A. hirtus var. nivalis ]os. Müller; najdeta se pod globoko v zemljo vdrtimi 
skalami in v globokih skalnih razpokah pod listjem. Redki so rilčkarji 
Otiorhynchus Schmidti Stierl., O. tagenioides Stiri, in Lepyrus variegatus 
Schmidt. Posebnost parka je edino tu živeča Podistra rupicola Kiesw.; 
znamenita je tudi Chrysochloa liturafa Scop. 

Naj še omenim, da se dobe v skalnatih razpokah kraške planote 
jamske kobilice Troglophilus cavicola Kollar in Tr. neglectus Krauss, na-
dalje slepi pajek Stalita taenaria Schiödte in več vrst pajkov škar jevcev 
Obisium. 

Rastlinstvo je našlo v varstvenem parku popolno zaščito, v dogled-
nem času jo bo našlo tudi živalstvo. Tu bodo črpale naše visoke šole 
svoj učni materijal, tu bo imelo l jubljansko vseučilišče svoj botanično-
fiziologični laboratorij, tu bo urejen prvi naš alpski vrt z našo prekrasno 
alpsko floro, predviden pa je končno tudi poskusni vrt za nego planin-
skih trav, s katerimi bi se izboljšale naše planine. 

Da smo ustvarili ta varstveni alpski park, smo izpolnili svojo kulturno 
dolžnost, ker le na ta način bo mogoče ohraniti to krasno ozemlje, ki je 
v svoji celoti, kakor tudi v vseh svojih živih in neživih delih pravi na-
ravni spomenik v vsej svoji lepoti in zanimivosti naš im potomcem. 

Če sem vzbudil s tem površnim popisom zanimanje na še inteligence 
in širše javnosti za alpski varstveni park v dolini Sedmih jezer, sem do-
segel svoj namen . Popolnejši opis bodo podali naši znanstveniki, ko bo 
ozemlje preiskano in prepričan sem, da bo ta nesel sloves našega varstve-
nega parka preko mej naše države. 

R é s u m é . Cet article décrit le nouveau parc national alpin situé dans 
les Alpes Juliennes dans la Vallée des Sept lacs du Triglav en Slovénie. Les 
limites du parc sont indiquées exactement (vois Г esquisse ajoutée, tab. 4), 
brièvement sont exposés ces rapports morphologiques, pareillement les repré-
sentants de la flore et faune les plus importants et les plus rares. 


