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Umestitev programa upravljanja območij
Natura 2000 (2015-2020)
Povezovanje vsebin pomembnih za upravljanje območij Natura 2000 in vključevanje v
sektorske načrte – pri gozdarstvu ključni
1. NAČRTI UPRAVLJANJA ŠIRŠIH ZAVAROVANIH OBMOČIJ
2. GOZDNOGOSPODARSKI NAČRTI ZA GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE (GGN za GGE)
Upošteva EU direktive in strategije in sledi ciljem:
• ustrezno upravljanje območij Natura 2000
• krepitev medsektorskega načrtovanja
• izvajanje ciljnih ukrepov za gozdna območja Natura 2000.

Upošteva gozdarsko zakonodajo (oziroma predlaga izboljšave)!

Priloga 6.1 - Cilji in ukrepi
Zaporedna ID območja
številka vrstice

Ime območja

Skupina
območij

Koda
vrste/HT

EU koda

Ime vrste/HT

Znanstveno
ime vrste

Taksonomska
skupina

• Vsako območje/kvalifikacijska vrsta/HT imata svojo vrstico
Tip podrobnejšega
varstvenega cilja

Podrobnejši
varstveni cilj

Vrednost podrobnejšega
varstvenega cilja
(številčna)

Enota

Vrednost podrobnejšega
varstvenega cilja (besedna)

• Velikost habitata
• Specifične lastnosti,
strukture, procesi….
• ohrani se
• se obnovi na

Varstveni ukrep

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

• površina habitatov (cone)
• ocena populacij (kjer obstajajo)
• Opis vsebine
Sektorski
Sektor
Odgovorni
Vir
ukrep

• Smernice
• Povezava z sektorskimi ukrepi
• Sektor in nosilec načrta

nosilec

financiranja

Podrobni varstveni cilji

UPRAVLJAVEC ZO
Vsebine NU
Poznavanje
terena

Implementacija PUN2000 (v gozdovih)

NARAVOVARSTVENE SMERNICE
UPRAVLJAVEC ZO

KONCESIONARJI
SKZG

Vsebine NU
Poznavanje
terena

ZGS

KLJUČNI LASTNIKI
GOZDOV

PARTICIPACIJA

uZO
NVO, DRUŠTVA

Vključitev NS v GGN ZA GGE
Naravovarstveno mnenje
UPRAVLJANJE
Z GOZDOVI

POUDARKI ZA OBDOBJE 2015-2020
• Same vsebine temeljijo na vsebinah naravovarstvenih smernic
(PUN2000, NU ZO, NV), ki se podajajo v sklopu NS za GGN
GGE!
Poudarek bo namenjen:
• Intenzivnejše vključevanje uZO v pripravo konkretnih
varstvenih usmeritev in prostorsko opredeljevanje ukrepov.
• Izvajanju naravovarstvenih usmeritev oz izvedbi ukrepov.
• Vključevanju deležnikov v usklajevanje NS (izvedljivost
ukrepov).
• Poudarek na ključnih kvalifikacijskih vrstah:
divji petelin, gozdni jereb,
belohrbti detel, triprsti detel, srednji detel,
manjšinski gozdni habitatni tipi.
• Razvoj ustreznih mehanizmov za načrtovanje in izvajanje
primernih ukrepov (za ključne vrste).

Vključevanje naravovarstvenih smernic
v GGN ZA GGE- vizija
Primer (belohrbti) detel
Ciljne vrednosti:
• Gozdni rezervati
• 3% mrtve mase (s poudarkom na debelinski stopnji B in C),

• mreža ekocelic (povečevanje mrtve mase, sestoji v starejših razvojnih
fazah)
• del območja z ciljem 5-10% mrtve mase
• ohranjanje ključnih območij zaprtih gozdov
GGN načrtuje izvedbene vsebine (npr. E4):
• umestitev ekocelic v GGE,
• odseki, kjer je potrebno aktivno upravljanje z mrtvo maso,
UMEŠČANJE UKREPOV SE IZVAJA PREKO GGN ZA GGE,
Pri umeščanju ukrepov je potrebno upoštevati številne
dejavnike!

DOLOČENE SO KLJUČNE UPRAVLJAVSKE CONE

NATURA 2000
CONA A (sonaravno gospodarjenje)
NATURA 2000 – KLJUČNA CONA
BELOHRBTI DETEL
Gozdni rezervati
Ekocelice (brez ukrepanja)
Poudarjeno puščanje
mrtvega drevja (5 %)

NATURA 2000 – Cona divjega petelina
Upravljanje za divjega petelina
Ožja rastišča
Mirna cona
Ekocelice z ukrepanjemspodbujanje zeliščne plasti

Obdobje sprejemanja GGN GGE 2015-2020

Lovstvo
VSEBINE:
DIVJAD IN GOZDNI HABITATNI TIPI:
• Pomlajevanje
Gozdne kure:
• Prilagojeno gospodarjenje z divjadjo (usklajevanje krmišč, odstrel…)
Mirne cone (brez lova – oz. določitev režima):
• Cerkniško jezero (že usklajeno)
• Črete (znotraj nasipa)
• Drava (najpomembnejša prezimovališča)
• NR Iški morost (neusklajeno in prihaja do kršitev Uredbe)

V OBDOBJU 2015-2020 SE NE PRIPRAVLJA NS za LUN (10 letni).
Možni dogovori z ZGS (ter npr. skupna komunikacija z lovskimi družinami).

Raziskave/monitoringi (priloga 6.5)
•

Nastavki za izvajanje monitoringa gozdnih vrst.

• Nadaljevanje obstoječih monitoringov nekaterih kvalifikacijskih vrst
CILJ: določanje trendov (npr. saproksilni hrošči, kozača…)
•

•
•

Dodati kvalifikacijske vrste (predvsem specialiste) ter jih povezati z ključnimi
ekološkimi zahtevami:
Belohrbti in triprsti detel (monitoring):
povezava s potrebno količina mrtve mase,
vlogo rezervatov/ slabo odprtih predelov gozdov,
vpliv sanitarnih sečenj
Gozdne kure:
aktivno oblikovanje ukrepov za izboljšanje prehranjevalnega habitata…
zagotavljanje miru na rastiščih

•
•

Manjšinski gozdni habitatni tipi:
nahajanje, stanje in načrtovanje ukrepov

•
•
•

Vsebine gozdarstva in lovstva v ZO
Primer TNP: 90 zapisov
1. Ohrani se: 71 zapisov (89 %)
2. Se obnovi/ izboljša se: 8 zapisov (9 %)
1.
2.
3.

4.

Divji petelin – mirne cone, vzpostavitev ugodnega prehranskega
habitata, lov
Gozdni jereb – vzpostavitev ugodnega prehranskega habitata, lov
Triprsti detel – puščati mrtva, odmirajoča drevesa in sušice,
predvsem odraslo stoječe drevje iglavcev (vsaj 3-5 dreves na ha)
Rjavi medved – postopoma zmanjšati intenzivnost dopolnilnega
krmljenja

3. Določi se: 2 zapisa (2 %)
1.

Kisloljubni smrekovi gozdovi in barjanski gozdovi – ugotoviti
ustrezen način gospodarjenja/upravljanja

Prioritete za obdobje 2015-2020
•

Izboljšanje stanja/podatkov o gozdnih habitatnih tipih (ZGS)

•

Širitev dobrih praks, ki so nastale v obdobju 2007-2015 (ZGS, ZRSVN)

•

Razvoj vsebin v gozdnogospodarskih načrtih in gozdarskem
pregledovalniku (ZGS)

•

Načrtovanje in izvajanje ukrepov za ključne kvalifikacijske vrste in
habitatne tipe in financiranje (ZGS, uZO, SKZG, MKGP)

•

Razvoj vsebin s pomočjo projektov (Biodiverziteta v OP Kohezija, LIFE,
teritorialno sodelovanje, CLLD, …)
(uZO, ZGS, ZRSVN, GIS)

•

Komunikacija in sodelovanje z deležniki (uZO, ZRSVN, ZGS)

