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SELO PRI BLEDU • Bled z 
okolico je za marsikaterega 
Slovenca pravi turistični 
biser. Pa ne samo zaradi 
znamenitega Blejskega otoka 
in gradu, ki kraljuje nad 
njim, ampak tudi neokrnje-
ne narave. A kot opozarjajo 
njeni varuhi, je te vedno 
manj. Vanjo, predvsem tam, 
kjer je še posebno zaščitena, 
vse bolj posega človek in 
jo nepopravljivo uničuje. 
»Naravne vrednote se ne sme 
spreminjati,« pravi neodvisni 
okoljevarstvenik Danilo 
Bertoncelj. Z njim in z 
Mihom Žvanom iz Društva 
za varstvo okolja Bled ter 
s Srečkom Kunčičem iz 
društva Spoštujmo Bled smo 
se srečali v Selu pri Bledu, le 
nekaj metrov pred mostom, 
ki prečka Savo Bohinjko. Tja 
so nas povabili, da bi nam v 
živo pokazali, kako se zaradi 
kmetijske obdelave tal uniču-
je velik del mrtvice Log, ki je, 
kot opozarjajo, zaščitena tudi 
kot naravna vrednota.

Prihajali tudi turisti
Razložijo, da gre za mokrišča, 
ki so pri nas pa tudi v svetu 
med najbolj ogroženimi eko-
sistemi. Najbolj so razočarani 
nad pristojnimi državnimi 
inšpekcijami, češ da na nji-
hove prijave ne odreagirajo 
takoj. Ko je namreč narejena 
škoda, se je, kot poudarjajo, 
ne da več popraviti. »Če 
posekaš gozd, zravnaš teren, 
kjer je bilo prej mokrišče, in 
narediš kanale, po katerih 
voda teče v strugo reke, 
je zgodbe konec,« pojasni 
Bertoncelj. »Celo območje 

pod Selom izgublja obliko 
pašništva in se spreminja v 
koruzno polje,« doda Žvan in 
še, da so si takšne travnike, 
tudi zaradi različnih avtoh-
tonih rastlin, pred izbruhom 
epidemije novega koronavi-
rusa hodili ogledovat turisti 
iz tujine.
»On ima zdaj silažo. Prej so 
bili tukaj stoletja pašniki, on 
pa je še tisto malo rodovitne 
zemlje s traktorjem obrnil. 
Gnojevke, ki jo na to zemljo 
zliva, pa ima v neizmernih 
količinah, ker ima čez sto 
krav. Želijo se ekonomsko 
obnašati. Ampak v takšno 
butično vas to ne spada,« 
je prepričan Kunčič, ki s 
sogovornikoma pokaže proti 
tamkajšnjemu kmetovalcu 
Jožetu Muleju, sicer predse-
dniku Kmetijsko-gozdarske 
zadruge Gozd Bled.

 Med sprehodom po travni-
kih nam pokažejo več pose-
kanih dreves in več kubičnih 
metrov zemlje, izkopanih s 
kmetijskim strojem, teren pa 
da je zbuldožiran in zasut do 
neprepoznavnosti. Pri tem 
spomnijo, da se je podoben 
grob poseg v naravno okolje 
zgodil že leta 2019 z uni-
čenjem mrtvic na desnem 
bregu Save. Škoda, ki je tam 
nastala, še danes ni odpra-
vljena.

Delajo le drenaže
Ker ima vsaka zgodba dve 
plati, smo se obrnili tudi 
na Mulejeve. Jože nam je 
zatrdil, da mokrišč nikakor 
ne uničujejo, ampak jih v 
resnici ohranjajo. »Mi vemo, 
kje je mokrišče. Če je luknja, 
pa je notri grmovje in 
veliko drevja in zraven stoji 

še voda, to ni mokrišče,« 
pravi. V začetku marca jih 
je sicer zaradi izkopavanja 
in nasipavanja kmetijskih 
zemljišč obiskala inšpekcija. 
Kot izhaja iz zapisnika, sta 
kmetijska inšpektorja ugoto-
vila posek grmovja, manjši 
izkop zemljine, kjer je bil 
viden pesek, izkop v globino 
osmih metrov, pri čemer je 
bil izkopni material gline 
odložen ob izkopni luknji, 
odgrnitev zgornje plasti 
zemlje ter opravljen posek 
grmovja in posameznih 
dreves. Tam se je izvajalo 
tudi nasipavanje zemljine, 
v manjšem delu pa še odpa-
dnega gradbenega materi-
ala. Mulej je inšpektorjema 
pojasnil, da vsa dela izvaja z 
lastno mehanizacijo ter da 
jih je začel februarja, takoj 
ko je vreme to dopuščalo. 

Z njimi pa da želi izboljšati 
kmetijska zemljišča tako, da 
bo lažja strojna obdelava. 
Manjšo količino gradbenih 
odpadkov je pripeljal eden 
od sosedov in jih bo sam od-
peljal na deponijo. Pojasnil 
je še, da želi dela opraviti do 
začetka vegetacije oziroma 
najpozneje do 10. aprila. 
In da bodo vse površine 
zasajene s travno-deteljno 
mešanico. Naknadno bo 
zaprl tudi cesto.

Mulejev sin Jaka je razložil, 
da na omenjenih zemljiščih 
opravljajo le enostavno agro-
melioracijo za izboljšanje 
zemlje in olepšanje krajine 
in nikakor ne grobih posegov 
v prostor. Dodal je, da se na 
mokrem travniku pojavlja 
metljaj, ki je škodljiv za 
krave. Zato se ga želijo rešiti, 
tako da odvečno vodo spelje-
jo v graben. Takšne drenaže, 
kot pojasnjuje, so kmetje 
delali že pred stoletji, le da so 
to morali opravljati na roke, 
danes pa to lahko naredijo s 
stroji. »Če laik pogleda, je vse 
skupaj videti kot grob poseg 
v naravo. Ampak ne gre za 
spremembo strukture tal, gre 
le za izravnavo zgornje plasti 
zemljine. To je enostavna 
agromelioracija, za katero ni 
treba imeti dovoljenja,« še 
pristavi Jaka Mulej. Zavrnil 
je tudi očitke, da travnike 
čezmerno zalivajo z gnojni-
co: »Polivamo v količinah, 
ki jih rastline potrebujejo. 
In to precej pod zakonsko 
določenimi mejami. Pazimo 
tudi, da gnojimo 20 metrov 
od Save, in tako upoštevamo 
varovalni pas.« Na kmetiji 
imajo sicer 200 glav živine 
in čez 100 hektarov obde-
lovalnih površin, kar je, kot 
še pove Jaka Mulej, nizka 
obremenitev na en hektar 
površine. N
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Pri Mulejevih zanikajo, 
da travnike čezmerno 
zalivajo z gnojnico.

Kup izkopane gline

Blejski varuhi narave opozarjajo na ogroženo mrtvico Log
Jože Mulej očitke zavrača: Mi vemo, kje je mokrišče

Da so v začetku marca 
prejeli prijavo o posegu 
v mrtvico Save Bohinj-
ke, so za STA potrdili 
tudi na inšpektoratu 

za okolje in prostor. Po 
kriterijih za določanje 

prioritet so jo uvrstili v 
drugi rang. Dodali so, 
da imajo evidentirano 

in rangirano tudi prijavo 
iz preteklosti, ki naka-
zuje podobno početje 
kot v tokratni prijavi, 
inšpekcijski postopek 
pa še ni bil uveden.

Nista še 
na vrsti za 
obravnavo

Kmetu  
očitajo uničevanje mokrišč


