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Vabilo k strokovni razpravi
Direktiva o habitatih je osrednji predpis v zakonodaji Evropske unije na področju varstva narave. V njej je tudi več
strokovnih izrazov, ki pri izvajanju terjajo podobno razumevanje in ob tem se odpirajo mnoga vprašanja. Znotraj
EU delujejo tudi strokovne skupine, kjer strokovnjaki držav članic skušajo doseči enotnost na tem področju.
Postopoma se vključujemo v te razprave. Po eni strani lahko z našimi izkušnjami tvorno sodelujemo, po drugi
strani pa bodo imele sprejete interpretacije za vse enake pravne posledice.
Glavne teme razprave so:
- Definicija in interpretacija ključnih pojmov (tipična vrsta habitatnega tipa, naravna razširjenost)
- Izhodiščna ocena (baseline assessment) za opredelitev ugodnega stanja ohranjenosti
- Prostorsko merilo za ocenjevanje statusa ugodnega stanja ohranjenosti habitatnih tipov
- Podatkovne zbirke - precej specifično področje, vezano na izpolnjevanje standardnega obrazca
Vse, ki jih ta vprašanja zanimajo, vabimo, da pregledajo navedene teme. Vse so odprte in v razpravi, posebnih
rokov za oddajo stališč ni. Del razprav poteka po internetnih skupinah in se potem zaokrožuje na delavnicah v
Bruslju. Gradiva za posamezno vsebino je možno dobiti pri Petru Skobernetu (peter.skoberne@gov.si). Če bo
odzivov na posamezne teme več, bomo organizirali delavnico.
Delovni dokument Komisije o Naturi 2000 tudi v slovenščini
Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila prvi Delovni dokument komisije o Naturi 2000 v slovenskem
jeziku. Najdete ga na spletnem naslovu: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/docum.htm.
Obenem vas obveščamo, da je Evropska komisija posodobila domačo spletno stran varstva narave, na kateri je
sedaj moč najti tudi informacije o širitvi:http://europa.eu.int/comm/environment/nature/enlargement.htm.
Posebej uporabna je strnjena preglednica obveznosti, ki jih morajo države pristopnice izpolniti do vstopa, in tiste,
ki jih bodo morale izpolniti po vstopu v Evropsko unijo maja prihodnje leto.
Sestanek Znanstvene delovne skupine Habitatnega odbora
V pripeti datoteki boste našli poročilo o udeležbi na sestanku Znanstvene delovne skupine Habitatnega odbora,
ki je potekal 16. septembra v Bruslju. Srečanja se je v imenu Slovenije udeležil Aleksander Golob
(aleksander.golob@gov.si), ki je tudi na voljo za vsa dodatna pojasnila.
Sestanek Znanstvene delovne skupine Odbora Ornis
Dne 18. septembra je v Bruslju potekal sestanek Znanstvene delovne skupine Odbora Ornis. Kot predstavnik
Slovenije se ga je udeležil Andrej Bibič (andrej.bibic@gov.si). V priponki se nahaja njegovo poročilo. Za dodatna
pojasnila je na voljo preko elektronske pošte.
Delavnica za izvajalce projektov Natura 2000
Dne 25. septembra je na Agenciji RS za okolje potekala delavnica za tiste izvajalce projektov za Naturo 2000,
katerim se izteče rok za oddajo izdelkov 6. oktobra. Namen delavnice je bil pregled problematike posamezne
živalske skupine, predvidenih rezultatov in predvsem razprava o strokovnih dilemah glede opredeljevanja
območij. Center za kartografijo favne in flore je odlično predstavil stanje na področju kačjih pastirjev in dvoživk ter
nakazal probleme pri nekaterih rešitvah. ZRC SAZU je na področju flore zbral obstoječe znanje in vključil večje
število strokovnjakov, šibka pa je koordinacija dela. Za metulje se je delo šele začelo (zelo pozitivno je, da je
izvajalcu uspelo sestaviti dokaj popolno ekipo strokovnjakov iz različnih ustanov), pri hroščih pa je zelo akuten
problem pomanjkanja podatkov, zato bo tudi večina območij lahko določena le posredno.
Prirodoslovni muzej Slovenije usklajuje delo na področju netopirjev. Naloga je bila zastavljena v sistematično
zbiranje obstoječih podatkov in preverjanja na terenu. Število podatkov se je močno povečalo. Specifika
ohranjanja skupine je, da so ukrepi vezani na zagotavljanje zatočišč in prehranjevalnih habitatov, za vse to pa
vedno niso na voljo podatki. Zavod za ribištvo je predstavil problematiko na področju rib in rakov. Za neribolovne
vrste rib manjka še precej podatkov, določena področja so še neraziskana. Na podlagi obstoječega znanja bodo
pripravljeni predlogi območij.
Delavnica je bila zelo koristna za boljše skupno razumevanje problematike tako na raziskovalnem področju kot
tudi na področju uporabe podatkov v naravovarstvene namene. Pričakujemo, da se bo to odrazilo v končnih
izdelkih, podobna srečanja pa bi kazalo še večkrat organizirati.
Peter Skoberne (peter.skoberne@gov.si)

Aktivnosti komunikacijskih skupin
Tokrat vam posredujemo poročilo komunikacijske skupine za Jelovico:
Kranjski območni enoti Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za gozdove Slovenije sta 25. septembra
pripravili ekskurzijo na Jelovico. Ogledali smo si aktivno Selško planino, strojno sečnjo na Rovtarici, barje Ledina
in vas Sorico z arhitekturno dediščino. Terenski ogled dela Jelovice je bil namenjen predstavitvi projekta Natura
2000 ter razlogov za predvideno vključitev Jelovice med potencialna območja Natura 2000. Jelovica je
predvidena kot območje Natura 2000 zaradi življenjskega prostora divjega petelina, skrivnostnega malega
skovika, redkih barjanskih cvetnic in mahov. Ekskurzije so se udeležili vabljeni predstavniki občin Bohinj, Bled,
Radovljica in Železniki, Agrarne skupnosti, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije, Kmetijsko gozdarske
zbornice in Zveze lovskih družin Gorenjske. Ob razgovoru so prejeli osnovne informacije v zvezi z vprašanji o
možnih usmeritvah, ukrepih za izvajanje projekta Natura 2000 na Jelovici in možnostih za nadaljnje izvajanje
tradicionalnega gospodarjenja na Jelovici, pogovarjali pa smo se tudi o nadaljevanju projekta Natura 2000 na tem
območju.
Tadeja Šubic (tadeja.subic@zrsvn.si)
Poročilo o predavanjih DOPPS za kmetijske svetovalce
Poročali smo že, da je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v okviru projekta financiranega s
strani Delegacije Evropske komisije v Republiki Sloveniji izvedlo predavanja o Naturi 2000 na vseh območnih
enotah Kmetijske svetovalne službe. Tokrat pripenjamo poročilo DOPPS o predavanjih z zanimivimi rezultati
vprašalnikov, na katere so odgovarjali kmetijski svetovalci. Ti so dobrodošli tudi kot usmeritev za delo strokovne
in komunikacijske skupine.
Mateja Nose, DOPPS (mateja.nose@dopps-drustvo.si)
Priročnik za določanje dvoživk
Zavod za naravovarstveno raziskovanje in izobraževanje Symbiosis je nedavno izdal publikacijo "Dvoživke
Slovenije, priročnik za določanje", ki ga je finančno podprlo tudi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Knjiga je
delo Paula Veenvlieta in Jane Kus Veenvliet. Sestavljajo jo štiri poglavja.
V uvodu, ki je namenjen predvsem začetnikom, so predstavljene splošne značilnosti dvoživk, ogroženost dvoživk
in njihovo zakonsko varovanje ter metode dela in ravnanja z dvoživkami. V osrednjem delu knjige - priročniku za
določanje vrst - so opisani določevalni znaki za vse vrste in podvrste dvoživk, ki živijo v Sloveniji. Predstavljeni so
njihovi habitati ter območja razširjenosti, opisani so znaki podobnih vrst. Znaki za določanje paglavcev so strnjeni
tudi v dihotomnem ključu. Priročnik dopolnjuje preko 150 črno-belih ilustracij, na katerih so prikazane dvoživke v
vseh življenjskih oblikah.
Knjigo je mogoče naročiti po pošti na naslov Zavod Symbiosis, Goričice 10, 1384 Grahovo. Primer strani iz
priročnika si lahko predhodno ogledate na njihovi spletni strani http://www.zavod-symbiosis.si.
Projektni svet preložen
Sestanek projektnega sveta, ki je bil napovedan za 17. septembra, je zaradi drugih nujnih obveznosti državnega
sekretarja Radovana Tavzesa odpadel. O novem terminu sestanka vas bomo obvestili.
* * *
eNatura 2000 je odraz našega skupnega dela pri projektu Natura 2000.
Če imate informacije, za katere bi želeli, da jih poznajo vsi člani
projektne skupine, nam jih lahko posredujete in objavili jih bomo.
Svoje prispevke pošljite urednici e-biltena Heleni Vodušek (helena.vodusek@gov.si).
Če e-biltena ne želite prejemati, prav tako pišite na isti naslov.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Telefon: (01) 4787 400, Telefaks: (01) 4787 422, Spletna stran:
www.natura2000.gov.si

