NATURA 2000
v dolini Branice

NATURA 2000
Kaj je Natura 2000?
Natura 2000 je mreža posebnih varovanih območij, ki postopoma nastaja v vseh
državah Evropske unije.
Namen te mreže je varovanje naravnih življenjskih okolij ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst, ki so pomembne za Evropsko unijo.

Zakaj nastaja omrežje Natura 2000?
●● Ker je v Evropi vse manj naravnih življenjskih prostorov.
●● Ker so se zaradi tega mnoge občutljive vrste rastlin in živali znašle na robu
preživetja ali so celo izumrle.
●● Ker moramo, da bi ohranili naravo, ukrepati skupaj in v vseh državah določiti
varovana območja za najbolj ogrožene vrste in tipe življenjskih okolij.

Natura 2000 v Sloveniji
Tako kot v drugih državah, ki so članice Evropske unije, smo tudi v Sloveniji določili
območja Natura 2000. Različne države so glede na ohranjenost svoje narave
določile različno število območij, ki zajemajo različne deleže površine posameznih
držav.
V Sloveniji je določenih 286
območij Natura 2000, ki
zajemajo skoraj 36 odstotkov
površine naše države. Slovenija
je glede na delež svojega
ozemlja, ki je vključeno v Naturo
2000, na prvem mestu med
državami članicami Evropske
unije.
Območja Natura 2000 v Sloveniji

Eno izmed teh območij je tudi Dolina Branice.
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DOLINA BRANICE
Zakaj Natura 2000 v dolini Branice?
Ohranjene gozdne površine, čisti potoki in naravi prijazno kmetovanje zagotavljajo
v dolini reke Branice ugoden življenjski prostor številnim za Evropsko unijo
pomembnim ogroženim vrstam živali.

Kaj zajema območje Dolina Branice?
Območje Natura 2000 Dolina
Branice zajema zgornji del
porečja reke Branice z južnim
delom Vipavskih brd, pa tudi
gozd in travišča na Krasu med
Kobjeglavo, Škrbino in Taborom,
saj se tu prehranjujejo netopirji, ki
imajo svoje porodniške kolonije na
gradu Rihemberk.
Območje Natura 2000 Dolina Branice

Katera življenjska okolja varujemo na območju Dolina
Branice?
●● Potoke in druga vodna okolja, ki so življenjski prostor ogroženih živalskih vrst,
kot so laška žaba, hribski urh, kačji pastir veliki studenčar, laški piškur in hrošč
močvirski krešič.

●● Gozdove, ki so življenjski prostor redkih hroščev (rogača, hrastovega kozlička,
bukovega kozlička), v njih pa se prehranjujejo tudi ogrožene vrste netopirjev.

●● Suha travišča, ki so ena najbolj vrstno bogatih življenjskih okolij, a žal zaradi
zaraščanja postajajo vse bolj redka.

Posebnost doline Branice, katero velja ohraniti, so tudi visokodebelni sadovnjaki, ki
zagotavljajo primerno življenjsko okolje redkim vrstam ptic, kot sta smrdokavra in
čuk.
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POTOKI, KALI...
Katera vodna okolja najdemo na območju Dolina Branice?
Braniška dolina je prepletena s številnimi večjimi in manjšimi potoki, ki se zlivajo
v hudourniško Rašo in reko Branico. Za ohranitev ogroženih vrst živali niso
pomembni samo potoki, ki nikoli ne presahnejo, ampak tudi manjši izviri in kali.
Ko se potoki spustijo z Vipavskih brd v dolino Branice, se njihov tok upočasni in v
mirnejših predelih struge najdejo svoje zatočišče ličinke različnih dvoživk, kačjih
pastirjev in drugih vodnih živali.
Večje kale najdemo na Krasu in bližnjih Gočah, medtem ko so v dolini Branice urhom
in drugim vrstam, ki imajo rade manjše stoječe vode, na voljo večje luže in mokrišča
ob izvirih.
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Laška žaba
Kje živi?
Njen življenjski prostor so svetli in vlažni listnati gozdovi z visokim talnim nivojem
vode in bujno podrastjo. Jajčeca (mrest) odlagajo od sredine februarja do sredine
aprila v počasi tekočih nižinskih potokih in v mrtvih rokavih večjih rek. Samice
odlagajo mrest v obliki majhnih kepic, ki jih pritrdijo na v vodo potopljene veje ali
korenine.

Kaj jo ogroža?
Ogroža jo predvsem:

•

zasipavanje in izsuševanje mokrišč, regulacija vodotokov in njihovo protipoplavno
urejanje,

•

izsekavanje nižinskih poplavnih gozdov in spreminjanje teh površin v kmetijska
zemljišča, čiščenje grmovja in dreves ob potokih,

•

onesnaževanje vode.

Ali veš?
•

Laška žaba je ena
najredkejših vrst
žab v Evropi. Živi le v
širšem območju Padske
nižine. Dolina Branice
in Vipavska dolina sta
njen skrajni vzhodni rob
razširjenosti.

•

Samčki laške žabe se
oglašajo pod vodo in se
jih nad vodno gladino
sliši le, če je voda zelo
plitva.

temno grlo
s svetlo
vzdolžno
progo

bela proga
se konča
pod očesom
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Hribski urh
Kje živi?
Je gozdna vrsta, ki večino časa med obdobji parjenja preživi v zavetju na vlažnih
mestih pod kamni, v skalnih razpokah in luknjah. Parjenje poteka večkrat od aprila
do avgusta v nezasenčenih občasnih lužah v gozdu ali njegovi bližini, pa tudi v kalih
in drugih manjših stoječih vodah. Samice odlagajo jajčeca (mrest) v rahlih kepicah
na poplavljene rastline ali travne bilke, ki visijo v vodo.

Kaj ga ogroža?
Hribski urh je pri nas še kar pogosta vrsta, ogroža pa ga:

•

zasipavanje in izsuševanje mokrišč, uničevanje oz. zapuščanje kalov,
protipoplavno urejanje vodotokov,

•

naseljevanje rib in tujerodnih vrst v male stoječe vode (npr. kale),

•

onesnaževanje vode.

Ali veš?
•

Razvoj paglavcev poteka
od 40 do 70 dni, kar je
odvisno od temperature
vode.

•

Urhi določenega območja
se ne parijo istočasno,
saj bi propadel ves njihov
zarod, če bi se luža,
kamor so odložili jajčeca,
prehitro posušila.

zenica v obliki
srčka

rumeno-črna
lisasta trebušna
stran
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Grba
Kje živi?
Grba živi v hitro tekočih vodah jadranskega povodja. Starejše grbe so samotarke,
mlajše pa živijo v manjših jatah ob brežinah. Drsti se v maju in juniju na prodnatih
in peščenih tleh. V dolini Branice jo najdemo le v spodnjem toku Branice, kjer ima v
njenem izlivnem delu drstišče.

Kaj jo ogroža?
Pri nas je splošno razširjena, ogroža pa jo:

•

protipoplavno urejanje vodotokov in spreminjanje struge, tako da ni več
primernih prodnatih in peščenih mest za drstenje,

•

gradnja jezov na rekah, ki onemogočajo njeno selitev po vodotoku,

•

onesnaževanje vode.

Ali veš?
•

•

Ena samica izleže od
6.000 do 7.000 iker
(jajčec), ki jih prilepi na
kamenje v vodi.

hrbet s črnimi
pikicami

V vodah Donavskega
povodja živi grbi zelo
podobna riba – mrena.
dva para brkov
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Laški piškur
Kje živi?
Laški piškurji naseljujejo muljaste ali mivkaste plitvine rek in izlivne dele potokov.
Najpogosteje se zadržujejo ob bregu. Drstijo se od februarja do maja v čistih vodah
s peščenim ali prodnatim dnom. Samica odloži ikre v gnezda, ki jih izkoplje samec.
Ličinke živijo zarite v muljasto dno do pet let, potem se preobrazijo v odraslo žival.

Kaj ga ogroža?
Laški piškur je postal redek predvsem zaradi:

•

urejanja vodotokov in spreminjanja njihove struge, s čemer se uniči primerna
prodnata in peščena mesta za drstenje ter življenjsko okolje ličink,

•

gradnje jezov na rekah, ki prekinejo njegovo drstno pot navzgor po vodotoku,

•

onesnaževanja vode.

Ali veš?
•

telo brez lusk

7 parov
škržnih odprtin

okrogla ustna
odprtina brez
čeljusti
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Odrasli piškur
se ne hrani, ker
mu je prebavilo v
času preobrazbe
zakrnelo. Zato
odrasla žival živi le
6 – 10 mesecev.

Močvirski krešič
Kje živi?
Najdemo ga na vlažnih in zamočvirjenih brežinah naravnih gozdnih potokov.
Najlažje ga vidimo od aprila do junija, ko poteka parjenje, ali konec poletja, ko
mladi osebki končajo s preobrazbo. Ličinke in odrasli hrošči se odlično znajdejo v
vodi, kjer si tudi iščejo plen. Mladi hrošči prezimijo v trhlem razpadajočem lesu ali
zakopani v mehko prst ob vodi.

Kaj ga ogroža?
To je vrsta, po kateri prepoznamo naravne gozdne potoke, ogrožajo pa ga:

•

spreminjanje brežin in struge gozdnih potokov,

•

redčenje dreves ob potoku in izsekavanje gozda,

•

onesnaževanja vode v potokih.

Ali veš?
•

Močvirski krešič
ima zakrnel drugi
par kril, zato ne
more leteti.

jamice na
pokrovkah

noge in tipalnice
so črne
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Veliki studenčar
Kje živi?
Živi samo v naravnih gozdnih potokih s peščenim, rahlo muljastim dnom. Odrasle
velike studenčarje lahko vidimo od junija do druge polovice avgusta, ko letajo gor in
dol ob potoku, si lovijo plen in se parijo. Samica odlaga jajca v vlažen pesek na robu
struge. Razvoj ličink traja več let in ta čas prežive bolj ali manj zakopane v pesek na
dnu potoka. Tako kot odrasli kačji pastirji so tudi ličinke plenilci. Ko ličinka odraste,
zleze iz potoka na breg, kjer se še zadnjič levi.

Kaj ga ogroža?
Veliki studenčar je postal redek predvsem zaradi:

•

spreminjanja struge potokov tako, da nimajo več peščeno-muljastega dna, ki je
življenjsko okolje ličink,

•

izsekovanje gozda ob potoku ter spreminjanje gozda v vinograde in njive,

•

onesnaževanja vode.

Ali veš?

proti glavi
obrnjena
lisa v obliki
črke L
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•

Veliki studenčar
je največji kačji
pastir v Evropi.

•

Čeprav lahko
potok, kjer živi,
sredi poletja
presuši, ličinke
preživijo, saj
se zakopljejo
globoko v pesek
in mulj na dnu
potoka.

GOZDOVI
Kakšne gozdove najdemo na Natura 2000 območju
Dolina Branice?
Gozdovi na območju Dolina Branice so zelo raznoliki. Gričevnate predele poraščajo
hrastovi gozdovi, ki se jim pogosto primeša tujerodna robinija. Na nekoliko bolj
sušnih rastiščih prevladujejo toploljubni panjevci, kjer je glavna drevesna vrsta
črni gaber, ob vodotokih pa uspevajo predvsem črne jelše in različne vrbe, saj
potrebujejo rastišče z več vlage.
Marsikje lahko vidimo umetno osnovane sestoje črnega bora, ki pa se počasi
umikajo domorodnim toploljubnim listavcem, kot so hrast (graden in cer), črni in
beli gaber ter mali jesen.
Med številnimi drevesnimi vrstami, ki se pojavljajo na območju, naj omenimo še
pravi kostanj, oreh, veliki jesen, poljski brest, lipo, češnjo, maklen, brek, skorš in
mokovec.
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Rogač
Kje živi?
Najbolj mu ustrezajo hrastovi gozdovi, se pa ličinke prehranjujejo z razpadajočim
lesom tudi drugih drevesnih vrst. Razvoj rogača od jajčeca do odraslega osebka
poteka v trohnečem lesu na tleh in traja približno 4 leta. Kvalitetnejšo hrano kot
ima ličinka, bolj bo zrasla in večji bo hrošč po preobrazbi. Odrasle hrošče vidimo
najpogosteje od junija do avgusta, ko v mraku letajo naokrog.

Kaj ga ogroža?
Rogač je pri nas splošno razširjena in pogosta vrsta, ponekod pa ga ogroža:

•

neprimerno gospodarjenje z gozdovi (sekanje dreves tik nad tlemi, pretirano
čiščenje odmrlega lesa iz gozdov),

•

izsekovanje gozdov,

•

onesnaževanje (širjenje industrijskih con, prevelika uporaba strupov v
kmetijstvu).

Ali veš?
•

samci imajo čeljusti
spremenjene v rogovju
podobno tvorbo
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Odrasli rogač
se hrani z
rastlinskimi
izločki in samci
velikih čeljusti ne
uporabljajo za
prehranjevanje,
ampak za ritualne
borbe s tekmeci
za samico.

Bukov kozliček
Kje živi?
To je tipična gozdna žival. Ličinke in odrasli hrošči se prehranjujejo z lesom različnih
drevesnih vrst. Odrasle hrošče privablja vonj poškodovanih in posekanih dreves,
predvsem hrasta, bukve in jelke, kamor samice odlagajo jajčeca. Razvoj ličink
poteka več let, odrasla žival pa živi dve leti. Najlažje jih vidimo od maja do julija na
skladovnicah posekanih debel.

Kaj ga ogroža?
Bukov kozliček je pri nas splošno razširjena in pogosta vrsta, ogrožalo pa bi ga
lahko:

•

neprimerno gospodarjenje z gozdovi (sekanje dreves tik nad tlemi, pretirano
čiščenje odmrlega lesa iz gozdov) in izsekovanje gozdov,

•

puščanje posekanih dreves čez poletje v gozdu, ker samice vanje odložijo
jajčeca, ki bodo propadla, ko se bo les uporabilo za kurjavo ali predelavo.

Ali veš?
•

Bukov kozliček
nima drugega
para kril, zato
ne more leteti.
Ceste in vodotoki
mu predstavljajo
nepremostljivo
oviro.
2 temni pegi na
vsaki pokrovki
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Hrastov kozliček
Kje živi?
Vezan je na različne vrste hrastov, predvsem stara drevesa v svetlejših gozdnih
robovih in parkih. Napaden hrast prepoznamo po tem, da ima kakšno debelejšo
vejo suho in neolistano, na deblu in suhih vejah pa so 1-3 centimetre velike ovalne
luknje. Samica odlaga jajčeca med nagubano skorjo in razpoke hrastovih dreves.
Iz teh se razvijejo ličinke, ki se prehranjujejo z lesom 3-4 leta. Odrasli hrošči živijo
le nekaj tednov. Običajno so aktivni v mraku, ko prilezejo iz zavetja starih lukenj,
samčke pa lahko vidimo tudi čez dan, ko hodijo gor in dol po deblu.

Kaj ga ogroža?
Nekoč je bil ta hrošč splošno razširjen, danes pa je postal zelo redek zaradi:

•

izsekovanja hrastovih gozdov,

•

sekanja napadenih dreves, saj so gozdarji gledali nanj kot na škodljivca.

Ali veš?
•
nagrbančen
ovratnik

telo je črno rjavo,
le konec pokrovk je
izrazito rjav
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Drevo, v katerem
je naseljen
hrastov kozliček,
ima značilen
izgled, ki močno
privablja ostale
osebke te vrste,
da se tu parijo in
odlagajo jajčeca.

Črtasti medvedek
Kje živi?
Poseljuje senčne, vlažne, nekoliko hladnejše predele v gozdovih od nižin do
gozdne meje. Pogost je tudi v bližini grmišč, kamnolomov, na skalnatih pobočjih
poraslimi z grmišči, kjer je veliko hranilnih rastlin, na katerih odrasli metulji podnevi
srkajo nektar (konjska griva, osati in druge medonosne rastline, ki cvetijo pozno
poleti v gozdu in ob gozdnem robu). Odrasli osebki se pojavljajo od julija do
avgusta. Mlade gosenice se hranijo z listi mrtvih kopriv in drugih zelišč v podrasti,
po prezimitvi pa se hranijo z listi leske, robide in nekaterih drugih grmovnih vrst.
Preobrazba poteka v začetku poletja, tako da odrasle metulje vidimo julija in
avgusta.

Kaj ga ogroža?
V Sloveniji vrsta ni ogrožena, ogrožalo pa bi ga pomanjkanje medonosnih rastlin
zaradi:

•

redne košnje gozdnega roba,

•

zaraščanja odprtih površin.

Ali veš?
•

Črtasti medvedek
zlaga med
počivanjem krila
plosko vzdolž
telesa, kar je
značilnost nočnih
metuljev.

•

Podnevi se hrani,
ponoči pa se pari
in rad prileti k
svetilki.

drugi par
kril rdeč
s črnimi
lisami

prvi par
kril črn
z belimi
lisami

15

Vejicati netopir
Kje živi?
Rad ima listopadne in mešane gozdove v bližini vode, naseli pa se tudi v parkih.
Hrani se v glavnem s pajki, pa tudi gosenicami in ostalimi žuželkami, ki jih pobere
z listov, vejic in s tal. Samice se poleti združujejo v večje skupine (porodniške
kolonije) na toplih podstrešjih in v zvonikih. Zimo preživi v jamah ali zapuščenih
rovih, kjer se običajno drži sam zase, zato ga težko opazimo.

Kaj ga ogroža?
Ogroža ga predvsem:

•

zapiranje dostopa do zatočišč (podstrešij in jam) in vznemirjanje na zatočišču
(obnova podstrešja, obiskovalci jam),

•

osvetljevanje zatočišč,

•

uporaba pesticidov in sekanje gozda okrog zatočišč.

Ali veš?

gladkonosi
netopir - gobček
podoben mišjemu

zajeda na zadnjem
robu ušesa
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•

O vejicatem
netopirju vemo
še zelo malo,
saj se ga pri nas
raziskuje šele
zadnjih 20 let.

•

Ena največjih
porodniških
kolonij pri nas je v
gradu Rihemberk.

TRAVIŠČA
Kakšna travišča najdemo na Natura 2000 območju
Dolina Branice?
Na območju Dolina Branice so travišča nastala v daljni preteklosti, ko je človek
izkrčil gozd. Vzdrževal jih je z redno košnjo in pašo. Glede na tip podlage,
dostopnost vode in način kmetovanja se travišča zelo razlikujejo med seboj.
Nekaterim rastlinam ustrezajo vlažni travniki ob Branici, druge imajo raje suhe
kraške travnike. Samo na tistih travnikih, ki niso gnojeni, pa uspevajo naše domače
orhideje – kukavice.
V okviru omrežja Natura 2000 se na območju Dolina Branice varuje suha in skalna
travišča ter sestoje brina. Tak tip življenjskega prostora pa je bolj kot za samo
dolino Branice značilen za Kras.
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Veliki podkovnjak
Kje živi?
Najbolj mu ustrezajo topla južna pobočja in doline s stoječo ali s tekočo vodo.
Hrano si išče v pokrajini, kjer se kot mozaik prepletajo listopadni gozdovi in aktivni
pašniki. Glavna hrana so mu hrošči, ki se hranijo z iztrebki živine, lovi pa tudi nočne
metulje in nekatere druge velike žuželke. Veliki podkovnjaki zimo preživijo v jamah,
kjer kot suhe hruške visijo s stropa. Poleti se samice združujejo v porodniške
kolonije, ki so običajno na podstrešjih in v zvonikih, ki jih greje sonce, le redko pa v
jamah.

Kaj ga ogroža?
Ogroža ga predvsem:

•

zapiranje dostopa do zatočišč (podstrešij in jam) in vznemirjanje na zatočišču
(obnova podstrešja, obiskovalci jam, osvetljevanje),

•

uporaba pesticidov, opuščanje paše ter zaraščanje krajine.

Ali veš?
med
počivanjem
obda telo s
prhutmi

podkvasto
oblikovana
kožna guba
okrog nosu
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•

Najvišja zabeležena starost
velikega podkovnjaka je 30
let.

•

Ista zatočišča obiskujejo leto
za letom. Znan je primer,
ko se je ista samica vračala
na stalno prezimovališče
nepretrgano 19 let.

Suha travišča
Kje so?
To so suha in polsuha travišča, ki so nastala na toplih pobočjih in vetru
izpostavljenih grebenih. Trava ne raste bujno, zato se take travnike kosi le enkrat
letno ali pa se na njih pase živino. Na majhnem pašniku lahko najdemo več kot 80
različnih vrst rastlin, kar ta travišča uvršča med najbolj pestra travišča v Evropi.

Kaj jih ogroža?
•

opuščanje paše in košnje (ker se zarastejo z gozdom), pogozdovanje,
intenzivno gnojenje, intenzivna paša,

•

pozidava, vožnja z vozili, spreminjanje v površine za šport...
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Brinovje
Kje je?
Če se preneha s košnjo in pašo, se travniki in pašniki začno zaraščati. Brinovje je
vmesna faza v zaraščanju suhih kraških travišč. Če se na takem območju ne bo več
paslo ali kosilo, bodo tu začele rasti tudi drevesne vrste in sčasoma bo nastal gozd.

Kaj ga ogroža?
Zaradi zaraščanja odprtih travišč se trenutno delež brinovja povečuje, njegov obstoj
pa lahko ogrozi:
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•

opuščanje paše in košnje (ker se zaraste z gozdom), pogozdovanje,

•

odstranjevanje brinovja, pozidava, spreminjanje v površine za šport…

KAJ LAHKO STORIM?
Cilji omrežja Natura 2000
Osnovni cilj, katerega želimo doseči v okviru omrežja Natura 2000, je zagotavljanje
raznovrstnosti živega sveta (biotske raznovrstnosti) na območju Evrope. Biotska
raznovrstnost nam nudi številne dobrine in storitve, čeprav se mnogih ne
zavedamo, dokler jih ne izgubimo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagotavlja nam hrano, kurivo, kisik, zavetje in gradbene materiale,
čisti zrak in vodo, razstruplja in razgrajuje odpadke,
blaži poplave, suše, temperaturne ekstreme in moč vetra,
ustvarja rodovitno prst in jo obnavlja,
oprašuje rastline - tudi gojene, kot so sadno drevje, zelenjava ipd.,
zmanjšuje možnosti bolezni rastlin in živali, pa tudi kmetijskih pridelkov,
ohranja genske vire, ki so ključni za razvoj novih sort, zdravil in drugih
proizvodov,
omogoča kulturne in estetske koristi
omogoča sposobnost prilagajanja na spremembe.

Zagotavljanje biotske raznovrstnosti je zagotavljanje življenja.

Kako zagotovimo biotsko
raznovrstnost?
K zagotavljanju biotske raznovrstnosti
prispevamo tako, da ohranjamo
naravna življenjska okolja (habitate)
ter prosto živeče živalske in rastlinske
vrste.
Z različnimi ukrepi poskušamo doseči:

•

da se območje razširjenosti vrst in
habitatnih tipov v prihodnje ne bo
zmanjševalo,

•

da bodo prosto živeče živalske
in rastlinske vrste imele dovolj
velik življenjski prostor in druge
ustrezne pogoje, da se bodo
dolgoročno same ohranjale.
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Imam parcelo s potokom, kal...
Imate zemljišče na območju Natura 2000 Dolina Branice,
ki leži na bregu reke Branice, preko njega teče potok ali je
na njem kal?
Varovane vrste živali, katerih razvoj je vezan na potoke, kale in druga vodna okolja,
boste pomagali ohranjati tako, da:

•

ohranjajte kale in druge tipe malih stoječih voda ter vsakih nekaj let v zimskem
času iz njih odstranite usedline,

•

mlakužo ali večjo lužo, ki se pojavi na vašem zemljišču ali poti, ohranite vsaj eno
sezono,

•

ohranjajte naravno obliko brežin in struge potoka z naravnimi plitvinami in
prodišči,

•

ohranjajte sklenjeno obrežno vegetacijo vsaj na enem bregu,

•

brežine čistite jeseni ali pozimi,

•

ohranjajte čisto vodo v Branici, potokih, kalih in drugih vodnih okoljih.

Več o vzdrževanju kalov lahko izveste na Zavodu RS za varstvo narave, OE Nova
Gorica.
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Imam parcelo z gozdom...
Imate zemljišče na območju Natura 2000 Dolina Branice
poraščeno z gozdom?
Varovane vrste gozdnih živali in njihovo življenjsko okolje boste pomagali ohranjati
tako, da:

•

ohranjajte obstoječ obseg gozda,

•

gozd vzdržujte tako, da bodo v njem drevesa različnih starosti in tudi kakšna
debelejša sušica,

•

ohranite hrast, ki ima značilen »cerdo« izgled ali odraslo drevo z duplom,

•

les, ki je bil posekan jeseni ali pozimi, odpeljite iz gozda pred junijem,

•

les, ki je bil posekan spomladi ali poleti, odpeljite iz gozda čim prej,

•

zagotavljajte obnovo gozdov po naravni poti in omogočajte naravno
pomlajevanje listavcev,

•

ohranjajte vrstno pester gozdni rob, gozdne vrzeli in jase,

•

ohranjajte luže, kaluže in druge manjše stoječe vode v gozdu ali na gozdnem
robu.

Podrobne usmeritve so podane v gozdno gospodarskih načrtih, zato več o tem lahko
izveste na pristojni območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.
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Imam kmetijske površine...
Imate travnik, sadovnjak ali njivo na območju Natura
2000 Dolina Branice?
Varovane rastlinske in živalske vrste ter njihovo življenjsko okolje boste pomagali
ohranjati tako, da:

•

ohranjajte mozaičnost kmetijskih površin,

•

ohranjajte obseg suhih in vlažnih travnikov ter obnavljajte visokodebelne
sadovnjake,

•

kmetijske površine v zaraščanju očistite, pri tem pa ohranjajte relief zemljišča,

•

ohranjajte in vzdržujte omejke, žive meje, protivetrne pasove, brinovje,
obvodno vegetacijo, posamezna drevesa ali skupine dreves v kmetijski krajini,

•

izvajajte ekstenzivno pašo z nizko obtežbo,

•

gnojite le z živinskimi gnojili,

•

rabo pesticidov omejite na najnižjo možno mero, pri izboru pa dajte prednost
tistim s čim krajšim časom razgradnje,

Več o ukrepih prilagojene kmetijske prakse in kmetijsko okoljskih plačilih (KOP)
lahko izveste na pristojni enoti Kmetijsko gozdarskega zavoda.
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Pri nas so netopirji...
Skrbite za cerkev ali imate poslopje na območju Natura
2000 Dolina Branice v katerem imajo zatočišče netopirji?
Poleg vejicatih netopirjev in velikih podkovnjakov živi na širšem območju doline
Branice še več kot 10 drugih vrst netopirjev. Vse so v Sloveniji zavarovane, saj
je njihov obstoj dolgoročno ogrožen, če jim ne bomo pomagali. Varovane vrste
netopirjev boste pomagali ohranjati tako, da:

•

obnovo in vzdrževanje objektov izvajate spomladi, še preden se v objekt
naselijo netopirji, ali konec poletja, ko mladiči odrastejo in netopirji zapustijo
objekt,

•

pri obnovi objekta predvidite zatočišče in preletne odprtine za netopirje, lahko
pa namestite tudi netopirnice,

•

če želite preprečiti vstop golobom na podstrešje ali zvonik, uporabite tako
mrežo, ki bo omogočala prelet netopirjev,

•

v času, ko so v stavbi netopirji, le-te ponoči ne osvetljujte ali vsaj ne osvetljujte
tiste strani, kjer imajo netopirji izletalno odprtino,

•

uporabljajte le nujno potrebno razsvetljavo in ta naj ima čim nižji delež UV
svetlobe.

Podrobnejše napotke o sobivanju z netopirji lahko dobite pri Zavodu RS za varstvo
narave ali Slovenskemu društvu za proučevanje in varstvo netopirjev.
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