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Kaj je narava? 

 

 

Narava je celota materialnega sveta  

in sestav z naravnimi zakoni med seboj povezanih  

ter soodvisnih delov in procesov. 

 
(3. člen ZVO) 



Značilnosti narave: 

 

 

naravnost 

kompleksnost 

kontinuiteta 

zagotavljanje ekosistemskih uslug 

 



kisik 

hrana 

plodna 

tla 

čiščenje  odpadnih snovi 

čista pitna voda 

surovine, 

medicinsko 

 aktivne 

snovi 

protierozijsko, 

 

protipoplavno 

delovanje 

čist zrak 



Ekosistemske usluge 

vezava toplogrednih plinov 

tvorba kisika 

vezava plinastih onesnaževal 

 

vezava onesnaževal 

razgradnja onesnaževal 

 

zadrževanje vode v prsti 

zadrževanje vode v živi masi 

razlivne površine 

 

stabilizacija brežin 

stabilizacija pobočij 

 

tvorba prsti 

 

izobraževanje 

estetska in duhovna vrednost 

rekreacija 

oddih 

 

 

 

poplavna varnost 

čist zrak 

pitna voda 

čisto okolje 

protierozijsko delovanje 

zdravo, človeku primerno 

okolje 



Ali naravo lahko ustvarimo na novo? 

 

 

Ali naravo znamo ustvariti na novo? 

 

 

Ali naravo smemo ustvariti na novo? 

 

 

 



Dobrobit človeka je odvisna od delovanja ekosistemov. 

 

 

Zato: 

 

•ohranitev in varstvo okolja 

•izboljšanje kakovosti okolja  

vključno z ohranjanjem naravnih habitatov ter živalskih in rastlinskih vrst 

 

 evropski predpisi določajo kot splošni interes. 

 

 

Zato je s posegom na območju Natura 2000 možno soglašati šele potem, ko 

se prepričamo, da ne bo škodoval celovitosti območja. 

 

Škodljivi vpliv posega lahko v nekaterih primerih omilimo ali izravnamo z 

vzpostavitvijo nadomestnega območja - nadomestnih habitatov. 

 



Nadomestni habitat ni: 

 

• ohranitev drugih že obstoječih habitatov ali delov narave, 

• izvajanje kmetijske prakse, ki je ustrezna in pričakovana na tem območju, 

• izpolnjevanje obvez države v zvezi z zagotavljanjem ugodnega stanja. 

 

 

 

Nadomestni habitat ne sme uničiti drugega pomembnega dela narave. 

 

 



Nadomestni habitat je območje, ki je urejeno z namenom ponovne vzpostavitve  

uničenega dela 

• populacije, 

• habitata vrste, 

• habitatnega tipa, 

• procesov, pomembnih za ugodno stanje populacije ali habitatnega tipa. 

 

 

 

 

 



 

Nadomestni habitat mora: 

 

•nadomestiti življenjski prostor tistemu delu populacije, ki bo uničen 

•nadomestiti tisti del habitatnega tipa, ki bo uničen 

 

 

 

•biti izvedljiv – tehnično, zemljišča 

 

 

 

 

•biti narejen in delujoč pred uničenjem prvotnega habitata 

 

•biti primerno dimenzioniran 

 

 



Faktor nadomeščanja:  

kolikokrat večji naj bo nadomestni habitat? 

bivališče 

voda 

skrivališče 

hrana 

itd 



1           2           3           4           5           6           7           8           9          10 
 

faktor nadomeščanja 

mlake, 

trstišča, 

evtrofna 

močvirja, 

mezotrofna 

do evtrofna 

travišča 
mezotrofna do 

oligotrofna travišča                        nizka barja                               

 

gozdovi 

 

visoka barja  

 

jame 

 

zelo redke vrste 

 

...... 



Obnova ekosistema – vzpostavitev ravnotežja lahko traja 100 do 1000 let. 

 

 

Obstoječe znanje navadno ne zadošča za izvedbo nadomestnega habitata. 
 



Hvala za pozornost. 
 


