OHRANIMO NARAVO

V pripravi je nov program
upravljanja NATURE 2000
V okviru projekta LIFE + je v pripravi Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014–2020 (LIFE11 NAT/SI/880).
Nosilni partner projekta je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, pri projektu pa skupaj s še štirimi partnerskimi inštitucijami
(Zavod RS za varstvo narave, Inštitut za vode RS, Zavod za gozdove, Kmetijsko gozdarska zbornica) kot partner sodeluje
tudi Zavod za ribištvo Slovenije, ki v projektu skrbi za naloge, ki se navezujejo na ribe in ribištvo. Temeljni namen projekta
je, na podlagi analiz izvajanja varstvenih ukrepov iz Programa za minulo finančno obdobje 2007–2013 (PUN2k) ter
na podlagi novih znanj oblikovati nov Program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji za obdobje 2014–2020
(PUN2000), ki ga bo sprejela Vlada Rebublike Slovenije in bo v največji mogoči meri usklajen z vsemi deležniki.

Natura 2000 in upravljanje

N

atura 2000 je evropsko omreæje posebnih varstvenih obmoœij, ki so jih
doloœile dræave œlanice Evropske unije.
Njen namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje habitate
ogroæenih rastlinskih in æivalskih vrst, ki
so v Evropi redki ali ogroæeni. Zakonska
podlaga za vzpostavljanje obmoœij Natura 2000 sta evropski direktivi, in sicer
Direktiva o ohranjanju prostoæiveœih
ptic in Direktiva o ohranjanju naravnih
habitatov ter prostoæiveœih rastlinskih in
æivalskih vrst. Vrste in habitatni tipi, zaradi katerih so bila opredeljena obmoœja
Natura 2000, se imenujejo kvalifikacijski.
Med kvalifikacijske vrste Natura 2000
spada tudi 29 vrst rib, med katerimi so
nekatere ribolovno zanimive vrste. Med
lovne vrste Natura 2000 vrst rib spadajo
bolen (Aspius aspius), sulec (Hucho hucho),
soøka postrv (Salmo marmoratus), œep
(Zingel zingel), grba (Barbus plebejus) in
pohra (Barbus balcanicus).

Sulec (Hucho hucho)
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Med kvalifikacijske vrste Natura 2000 med drugim spadajo tudi nekatere ribolovno zanimive vrste rib, kot so na primer sulec
(Hucho hucho), bolen (Aspius aspius) in soška postrv (Salmo marmorata).

Bolen (Aspius aspius)

Upiravec (Zingel streber)
Leta 2007 je bil sprejet PUN2k, ki je
opredelil izvajanje obveznosti varstva
obmoœij Natura 2000, ki jih Sloveniji
nalagata Direktiva o pticah in Direktiva
o habitatih, z namenom zagotavljanja
ugodnega stanja ohranjenosti evropsko
pomembnih rastlinskih in æivalskih vrst
ter habitatnih tipov. Program podrobneje
opredeljuje varstvene cilje in ukrepe na
obmoœjih Natura 2000, pristojne sektorje in odgovorne nosilce za izvajanje
varstvenih ukrepov. Izvajanje le-teh je v
Programu predvideno prek sektorskih
naœrtov.
Podrobni varstveni cilji za ohranjanje
kvalifikacijskih rastlinskih in æivalskih
vrst ter habitatnih tipov na posameznih
obmoœjih Natura 2000 opisujejo æeleno
stanje v naravi (npr. razøirjenost vrste,
velikost populacije, velikost habitata,
strukturo habitata). Za doseganje varstvenih ciljev Program doloœa podrobne
varstvene ukrepe, ki so opredeljeni po
posameznih vrstah ali habitatnih tipih
obmoœij Natura 2000.

Varstveni cilji in ukrepi PUN2k
V Programu za obdobje 2007–2013
so bili za varstvo kvalifikacijskih vrst
rib doloœeni ukrepi na petinøtiridesetih

Zlata nežica (Sabanejewia balcanica)
obmoœjih Natura 2000. Ukrepi so za vsako vrsto in vsako obmoœje Natura 2000
specifiœni, vendar se v veœini nanaøajo
predvsem na ohranjanje ekoloøkih
znaœilnosti habitata kvalifikacijskih
vrst rib (ohranjanje struktur habitata
– skrivaliøœ, drstnih habitatov, struge,
raznolikost in ustreznost sedimenta itn.)
ter na zagotavljanje oziroma ohranjanje
prehodnosti vodotokov.
V najveœji meri na stanje habitata ribjih vrst vplivajo razliœni posegi v vodni
prostor, zato so za izvajanje teh ukrepov
v skladu s Programom pristojni sektorski
naœrti s podroœja upravljanja voda.
Ker pa na obmoœjih Natura 2000 potekajo tudi ribiøke dejavnosti, so v Programu ukrepi varstva na obmoœjih Natura
predpisani tudi za ribiøki sektor. Le-ti
veœinoma niso namenjeni kvalifikacijskim vrstam rib, ampak drugim vrstam
æivali in habitatnim tipom, na stanje katerih vplivajo ribiøke dejavnosti. V PUN2k
pod sektor ribiøtvo spadajo varstveni
ukrepi za dve vrsti rib, eno vrsto kaœjega
pastirja, eno vrsto ptic, dve rastlinski vrsti
ter dva habitatna tipa. Program opredeljuje vkljuœitev varstvenih ukrepov v
sektorske naœrte ribiøtva – naœrte ribiøkih
obmoœij in ribiøkogojitvene naœrte.

Program upravljanja
Natura 2000
V sklopu priprave novega Programa
za obdobje 2014–2020 Zavod za ribiøtvo
Slovenije v sodelovanju z Zavodom za
varstvo narave in drugimi strokovnjaki s podroœja ihtiologije sodeluje pri
oblikovanju novih varstvenih ukrepov za ogroæene vrste rib na obmoœjih
Natura 2000. Pri doloœanju ukrepov
se upoøteva ekoloøke zahteve vrst,
znaœilnosti obmoœja Natura 2000, dejansko stanje v ekosistemu ter obstojeœe in
priœakovane dejavnike, ki ogroæajo vrste
na specifiœnem obmoœju. Tako oblikovani
varstveni cilji in ukrepi bodo v sklopu
medsektorskih delavnic predstavljeni
in usklajeni s sektorjem upravljanja z
vodami. Po strokovni uskladitvi osnutka
Programa je v sklopu projekta predvideno tudi usklajevanje osnutka z deleæniki
posameznih sektorjev. Na koncu bo
Program sprejela Vlada.
Ukrepi za varstvo habitata ribjih vrst
bodo prek naravovarstvenih smernic in
strokovnih mnenj Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) konkretizirani in
vkljuœeni v nove sektorske naœrte. Na
podroœju upravljanja voda bo to Naœrt
upravljanja voda za vodni obmoœji Donave in
Jadranskega morja 2015-202 ter naœrti rabe
in urejanja voda. Na podroœju ribiøtva bo v
naœrte ribiøkih obmoœij in ribiøkogojitvene
naœrte potekalo vkljuœevanje varstvenih
ciljev in ukrepov PUN2000, ki se nanaøajo
na prilagojeno ribiøko upravljanje. Na
tak naœin bodo v najveœji mogoœi meri
sobivale dejavnosti ribiøkega upravljana
z zahtevami varovanja narave.
Veœ o projektu LIFE + Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014–2020
si lahko preberete na spletni strani projekta: http://www.natura2000.gov.si/
index.php?id=21
Zavod za ribiøtvo Slovenije:
Barbara Bric
(Foto: arhiv Zavoda za ribiøtvo Slovenije)
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Območje Krke, Natura 2000, je med drugim tudi življenjski prostor dveh kvalifikacijskih vrst rib – upiravca (Zingel streber) in zlate nežice (Sabanejewia balcanica).
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