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Določitev upravljavskih con za kompleksna območja
KORAK 1: Natura 2000 s pripadajočimi konkretnimi usmeritvami za
sektor gozdarstva
Kazalci Referenčna vrednost

Izdelava dosjeja območij Natura 2000
1
1.
Splošni del:Opis območja in pretekli razvoj območja
2. Varstveni Cilji: vezani na vrste in HT (določeni z direktivama)
Vrsta

Populacija

Velikost habitata (ha)

Ohranjenost habitata

belohrbtidetel
(Dendrocopos
leucotos)

10 do 15 parov

12750

Zagotoviti funkcionalno mrežom pragozdnih in gozdnih
rezervatov (vsaj 5% povr. cone z velikostjo med 30-50 ha)z okrepitvijo
ugodnih habitatskih razmer v obdajajočih sestojih (varovalni pas)
Varovalni pas: Zagotavljati večnamensko vlogo gozdov z dovolj
Velikim deležem debeljakov, raznodobnih ali prebiralnih sestojev
(min. 75%) ter primernim deležem odmrlih dreves in mrtvega lesa
(minimalno 6% lesne zaloge, stoječih in ležečih) ali opredelitvijo novih
rezervatov oz. ekocelic.

3. Stanje in varstvene usmeritve za ohranitev ali vzpostavitev ugodnega stanja
Vrsta

Opis
območja
nahajanja/
habitata

Ekološke
zahteve

Velikost
cone
(ha)

Ocena
stanja

Konkretne usmeritve
(tudi navezava na OP)

belohrbti detel
(Dendrocopos
leucotos)

zabeležen le v
pragozdovih
ostankih, kjer je
zadosten delež
mrtvega lesa: Pečka,
Rajhenavski rog,
Kopa, Strmec,
Krokar - drugih
g
podatkov NI!

Živi v bukovo jelovih
gozdovih
,za gnezditveno
uspešnost potrebuje
strukturiran gozd z visokim
deležem odmrlih in starih
debelih dreves v območju
od 30-50 ha,
Za prehranjevanje
potrebuje večji delež
odmrlih dreves z
žuželkami drevesnih debel
(larve drevesnih hroščev)

12750

10 do 15
parov –
ocena,
Dolgoročen
trend
Populacije
ni znan,
Opaža
p
se, da je
vrsta v
upadanju.

- ohranjati obstoječe in vzpostaviti obseg in
značaj pragozdnih ostankov (vsaj 5% površine cone z
vel. med 30-50ha);
- v obdajajočih sestojih (varovalni pas)zagotavljati
večnamensko vlogo gozdov z dovolj velikim
deležem debelih dreves;
Varovalni pas:
- znotrajj cone ohranjati
j delež debeljakov,
j
prebiralnih in raznodobnih sestojev nad 75%.
- v notranji coni naj se pušča odmrlo stoječe drevje
in sušice, predvsem listavcev, tako da delež odmrle
lesne mase znaša najmanj 3% ter se ohranja
drevesa z dupli.

Izdelava dosjeja območij Natura 2000
4. Izdelava upravljavskih con
•
Vrste in habitatne tipe s podobnimi varstvenimi cilji (zahtevami po vrsti habitata) združujemo
v prostorsko določene cone
srčna cona: grebeni, gozdni rezervati in pragozdni ostanki

A

belohrbti detel (Dendrocopos leucotos)
triprsti detel (Picoides tridactylus)
koconogi čuk (Aegolius funereus)
mali skovik (Glaucidium passerinum)
belovrati muhar (Ficedula albicollis)
mali muhar (Ficedula parva)
belorepec (Haliaeetus albicilla)

brazdar (Rhysodes sulcatus)
ilirsko bukovi gozdovi (jelovo-bukovi gozdovi)
evidentirana gnezda belorepca in ostalih vrst znotraj cone A

A1…
An

Vsaka upravljavska cona mora vsebovati:
• seznam vrst in ht,
• nabor konkretnih varstvenih usmeritev,
• kazalce in ref. vrednosti ugodnega stanja (glede na razpoložljive podatke in znanje),
• časovno obdobje
j spremljanja
p
j j stanja
j (izvedba
(
analize stanja
j – navezava na pporočanje),
j ),
• seznam GGN GGE preko katerih se izvajajo usmeritve;

KORAKA 2 in 3 :

Izdelava predloga “posebnih NS” za GGN GGE
5. Izdelava upravljavskih con za območje GGN GGE
6. Posredovanje predloga NS na ZGS

Primer: Predlog GGE Mozelj

KORAKA 4 in 5 :

Usklajevalna delavnica in izdelava usklajenih NS
7. Izvedba usklajevalne delavnice za NS za GGN GGE
8. Dopolnitev predloga in izdelava usklajenih NS

Primer: Usklajene UC GGE Mozelj

Novo območje Cone A – v skladu s ciljem in usmeritvami

+:
• Doseganje obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja,
• GGN GGE prevzamejo status načrtov neposredno potrebnih za …(ni
potrebe po izvedbi CPVO),
• Naravovarstveno mnenje ZRSVN je zgolj formalnost,
• Preseganje sektorskih zaprek,
• Učenje drug od drugega in izmenjava koristnih informacij,
• Manjj zunanjih
j konfliktov,,
• Načrtovane obveznosti za eno leto vnaprej,
• …
-:
•
•
•
•
•
•

Napornejše delo, uvajanje novih metod dela,
Potreba po stalnem izobraževanju,
Nenehno iskanje informacij (strokovne in znanstvene literature),
Argumentiranje vsebin v NS in GGN,
Soočanje z nasprotujočim si mnenjem, več majhnih neposrednih konfliktov,
…
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