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KAKO OPREDELITI NAJBOLJ 

OGROŽENE VRSTE / HABITATNE TIPE? 

 VRSTE Z RDEČEGA SEZNAMA 

 VRSTE / HABITATNI TIPI EVROPSKIH DIREKTIV 

 (NACIONALNO) ZAVAROVANE VRSTE / HABITATNI TIPI 



KRITERIJ ZA IZBOR  

Kriterij – Evropsko pomembne vrste na območju Slovenije: 

 -  poročilo po 17. členu Direktive o habitatih: ocena stanja ohranjenosti U2= in U2- 

 -  poročilo po 12.členu direktive o pticah: kratkoročni in dolgoročni trend populacije negativen. 

 

Parameter Stanje ohranjenosti 

Ugodno   

(FV) 

Nezadostno  

(U1+, U1=, U1-) 

Slabo 

(U2+, U2=, U2-) 

Neznano 

(XX) 

Območje 

razširjenosti 

Območje razširjenosti je stabilno (dopuščeno 

uravnoteženo povečanje in zmanjšanje) ali se 

povečuje. 

IN  

Območje ni manjše od ugodnega referenčnega 

stanja. 

Vse ostale kombinacije. Območje razširjenosti se močno zmanjša. 

Zmanjšanje je večje kot 1% na leto. 

ALI 

Površina se zmanjša za več kot 10% pod površino 

ugodnega referenčnega stanja. 

Ni znano. 

Velikost populacije 
Velikost populacije ni manjša od ugodne referenčne 

velikosti populacije 

IN  

Reprodukcija, umrljivost in starostna struktura ne 

odstopa od normalne (če so podatki dostopni) 

Vse ostale kombinacije. 

 

Velikost populacije se močno zmanjša. 

Zmanjšanje velikosti populacije za  več kot 1% na leto 

(odstotek je lahko tudi drugačen, vendar ga mora država 

članica utemeljiti v poglavju 2.8.1) 

ALI 

Zmanjšanje populacije za več kot 25% pod ugodno 

referenčno velikost populacije 

ALI 

Reprodukcija, umrljivost ali starostna struktura odstopa od 

normalne. 

Ni znano. 

 

Površina habitata 
Površina habitata je dovolj velika (stabilna ali se 

povečuje) za dolgoročno preživetje populacije. 

IN 

Habitat je primerne kakovosti za dolgoročno 

preživetje populacije. 

Vse ostale kombinacije. 

 

Površina habitata ni dovolj velika (stabilna ali se 

povečuje) za dolgoročno preživetje populacije. 

ALI 

Habitat ni primerne kakovosti za dolgoročno preživetje 

populacije. 

Ni znano. 

 

Obeti za 

prihodnost 

Glavni pritiski in grožnje za vrsto niso pomembni, 

vrsta bo dolgoročno preživela. 

Vse ostale kombinacije. 

 

Močan vpliv pritiskov in groženj na vrsto, dolgoročno 

preživetje vrste je vprašljivo. 

Ni znano. 

 

Končna ocena 

stanja 

vse FV ali trikrat FV in 

enkrat XX 

en ali več U1 in nič U2 en ali več U2 dva ali več XX, 

ostali FV 

Območje razširjenosti  U2 
 

območje razširjenosti se močno zmanjša (več kot 1 % na leto) 

 ali  

 površina se zmanjša za več kot 10 % pod površino ugodnega 

referenčnega stanja. 

Velikost populacije U2 

 
velikost populacije se močno zmanjša (več kot 1 % na leto)  

ali 

velikost populacije se zmanjša za več kot 25 % pod ugodno 

referenčno velikost populacije  

ali 

 reprodukcija, umrljivost ali starostna struktura odstopa od 

normalne. 

Površina habitata U2 

 
površina habitata ni dovolj velika za dolgoročno preživetje 

populacije 

ali 

habitat ni primerne kakovosti za dolgoročno preživetje populacije 

 Obeti za prihodnost U2 

 
Močan vpliv pritiskov in groženj na populacijo, dolgoročno 

preživetje populacije je vprašljivo 



KRITERIJ ZA IZBOR  

Kriterij – Evropsko pomembne vrste na območju Slovenije: 

 -  poročilo po 17. členu Direktive o habitatih: ocena stanja ohranjenosti U2= in U2- 

 -  poročilo po 12.členu direktive o pticah: kratkoročni in dolgoročni trend populacije 

negativen. 

18 HABITATNIH TIPOV 
Direktiva o habitatih (priloga I) 

24 VRST 
Direktiva o habitatih (priloge II, IV, V) 

37 PTIC 
Direktiva o pticah 

HT sladkih celinskih voda  (8) Rastline (6) Gnezdilci (33) 

HT travišč (5) Metulji (5) Prezimujoče vrste (4) 

HT barij in močvirij (2) Sesalci (5) 

HT gozdov (2) Kačji pastirji (3) 

HT goličav (1) Hrošči (3) 

Plazilci (1) 

Mehkužci (1) 



       - na vseh območjih, kjer je vrsta / HT kvalifikacijska, je za doseganje ugodnega stanja treba izboljšati vsaj en podrobnejši varstveni cilj 

 

       - na večini območij (51 – 99%), kjer je vrsta / HT kvalifikacijska, je za doseganje ugodnega stanja treba izboljšati vsaj en podrobnejši 

varstveni cilj, na preostalih območjih je treba podrobnejše varstvene cilje ohranjati 

      

       - na nekaterih območjih (1 – 50%), kjer je vrsta / HT kvalifikacijska, je za doseganje ugodnega stanja treba izboljšati vsaj en podrobnejši 

varstveni cilj, na večini območij je treba podrobnejše varstvene cilje ohranjati 

 

       - na vseh območjih, kjer je vrsta/HT kvalifikacijska, samo ohranjanje obstoječega stanja 

NA KOLIKO OBMOČJIH NATURA 2000 

V NEUGODNEM STANJU ? 

Kriterij – po Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015 – 2020): 

 -  habitatni tipi in vrste iz prejšnjega izbora, glede na predvidene aktivnosti v PUN-u za 

doseganje ugodnega stanjana posameznih območjih Natura 2000. 

Habitatni tipi Vrste  
(Direktiva o habitatih) 

Ptice 

n = 18 n = 22 n = 19 



OGROŽENE VRSTE / HT 
BREZ MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA STANJA 

Viri fotografij: http://www.naravovarstveni-atlas.si; http://www.pzs.si/novice.php?pid=10315; https://www.flickr.com/photos/atrnkoczy/3665072640;  http://www.schmetterling-

raupe.de/art/myrmidone.htm; http://ibc.lynxeds.com/photo/eurasian-skylark-alauda-arvensis/fledgling-grassland-seeking-parent; http://www.hlasek.com/rhysodes_sulcatus_bj0554.html.  



POPULACIJA  - VELIKOST HABITATA 

STRUKTURE IN PROCESI 

Kriterij – po Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015 – 2020): 

 -  habitatni tipi in vrste iz prvega izbora, ki imajo v PUN-u za obdobje 2015 – 2020 vsaj 

za en podrobnejši varstveni cilj opredeljeno: izboljša se, se obnovi ali se poveča. 

15 HABITATNIH TIPOV 
Direktiva o habitatih (priloga I) 

13 VRST 
Direktiva o habitatih (priloga II) 

21 PTIC 
Direktiva o pticah 

Velikost populacije (5) Velikost populacije (10) 

Velikost habitatnega tipa (13) Velikost habitata (7) Velikost habitata (7) 

 

Specifične lastnosti, strukture, 

procesi habitatnega tipa (15) 

Specifične lastnosti, strukture, 

procesi habitata  (12) 

Specifične lastnosti, strukture, 

procesi habitata  (21) 

Vse (13) Vse (3) Vse (6) 



OGROŽENE VRSTE  
UKREPI ZA OBNOVITEV STANJA POPULACIJE 

 

Viri fotografij: http://www.naravovarstveni-atlas.si; http://www.flickriver.com/photos/42244964@N03/7304084390/  



OGROŽENE VRSTE / HT 
UKREPI ZA OBNOVITEV VELIKOSTI HABITATA / HT 



VARSTVENI CILJ ŠTEVILO 

ZAPISOV V PUN 

naravna hidromorfologija 64 

brez gnojenja travnikov 48 

preživetje različnih razvojnih stadijev 48 

košnja enkrat na dve leti, največ dvakrat letno / košnja po 15.9. 46 

ekstenzivni travniki 36 

brez paše 31 

ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode 24 

brez požiganja suhe trave 21 

brez lesnih vrst (zaraščanja travišč in barij) 20 

nekošeni pasovi trave 19 

brez invazivnih tujerodnih vrst 19 

rečni rokavi in mrtvice 18 

OGROŽENE VRSTE / HT 
UKREPI ZA OBNOVITEV SPECIFIČNIH 

 LASTNOSTI, STRUKTUR IN PROCESOV HABITATA / HT 


