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1. UVOD
Conacija ima zakonsko podlago v 9. členu Uredbe o območjih Natura 2000 (Ur. l. RS, št.
49/04, 59/07). Jasna opredelitev cone vrste in habitatnega tipa je podana v prvi spremembi
in dopolnitvi uredbe leta 2007, ki tudi ukinja pridevnik »notranja« cona.
Cona vrste ali habitatnega tipa je grafična opredelitev cone habitatov posameznih rastlinskih
in živalskih vrst ter površine habitatnih tipov znotraj območja Natura.
Meje con se lahko spreminjajo zaradi sprememb v naravi, ki jih lahko povzročijo naravni
procesi, varstveni ukrepi in druge aktivnosti za izboljšanje stanja, dovoljeni posegi, druga
ravnanja v prostoru ter zaradi dodatnih strokovnih utemeljitev.
Na Zavodu RS za varstvo narave smo izdelavo prve conacije zaključili leta 2006. Del con za
ptice je izdelal DOPPS. Conacijo smo dopolnjevali še leta 2007, 2008 in 2010. Zadnja in
prenovljena conacija pa je bila izvedena v letih 2013 in 2014 v okviru projekta PUN 2000.
Cone vrst in HT uporabljamo za različne namene. Pri presojanju nas zanima, kje je habitat
vrste in kje so ključne strukture (npr. kotišče-porodniška kolonija) v habitatu. Pri poročanju
želimo vedeti, če se je velikost habitata vrste in s tem velikost cone spremenila. Kadar je
vrsta v neugodnem ohranitvenem stanju in njen habitat premajhen, moramo vedeti, kam
bomo širili (povečali) življenjski prostor vrste. S temi navodili uvajamo nova tipa con: cono
strukture vrste in cono širitve vrste. S temi navodili podrobneje opredeljujemo tudi kriterije
za določanje kvalitete con.

2. TIPI CON
Tabela 1: Tipi con, kaj določajo in kje jih uporabljamo.
TIP CONE

KAJ DOLOČA

OZNAKA CONE

DOSEGLJIVOST

Cona vrste/ HT

Kje je habitat
vrste/ HT

Npr.:

Spletna stran ZRSVN

3-271-SP1303

NV Atlas

Cona strukture
vrste

Kje je struktura

3-271-SP1303-S

Informacija javnega
značaja

Cona širitve vrste

Kam je habitat
vrste/HT mogoče
širiti, povečati

3-271-SP1303-P

Spletna stran ZRSVN
NV Atlas

Cona vrste/HT kar se da natančno prostorsko opredeljuje habitat vrste oz. površino, kjer se
nahaja HT. Velikost cone vrste se lahko spreminja iz dveh razlogov: kvalitete razpoložljivih
podatkov in spreminjanja habitata vrste/HT. Zaradi vse boljših podatkov postajajo cone
vrst/HT vse natančnejše – kvalitetnejše .
Izraz „struktura“določa že Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS
46/2004, 4. člen): struktura je specifična naravna situacija ali sestav, ki ga pripravi ali uporabi
žival, in je nujno potreben za razmnoževanje, vzrejo potomcev ali preživetje določenega
obdobja v letu ali dnevu (mirovanje, počivanje, hiberniranje ipd.). Cona strukture vrste
opredeli npr. gnezda, drstišča, prezimovališča in je zmeraj dobre kvalitete saj nam poda
natančno informacijo o položaju strukture.
Cone širitve opredeljujemo v primeru, ko razpolagamo z razmeroma dobrimi podatki,
vrsta/HT pa se nahaja v neugodnem ohranitvenem stanju. Cona širitve vrste grafično opredeli
površino, na kateri je potrebno v prihodnosti vzpostaviti primeren življenjski prostor za vrsto/HT.

Upravljanje v coni širitve se usmerja tako, da nastane za vrsto primeren habitat, ki bo razširil
obstoječi habitat ali ga ponovno vzpostavil. Cone širitve lahko predstavljajo rezervacijo
prostora kamor se bo premajhna cona vrste/HT zaradi dinamike gospodarjenja z naravno
dobrino načrtovano širila.

3. KVALITETA CONE
S kvaliteto cone povemo, kako dobro smo uspeli (glede na podatke o pojavljanju, poznavanje
ekoloških zahtev vrste in ustreznosti podlag za izris cone) grafično opredeliti življenjski
prostor (habitat) vrste v Natura 2000 območju. Podatek o kvaliteti cone je bistven za
uporabo conacije. Kvaliteta cone se lahko zaradi pogojenosti od vhodnih podatkov, ali
sprememb v naravi, lahko spreminja.
Pri izrisu con in določanju njihove kvalitete smo upoštevali mobilnost vrste, redkost/splošno
razširjenost, količino, razporeditev in starost podatkov o pojavljanju, zanesljivost podlag za
modeliranje/izris cone (gozdarski sloji, vodarski sloji, raba tal, kartirani HT . . .). poznavanje
ekoloških zahtev vrste in strokovno presojo tistega, ki je cono narisal.
Pri določitvi kvalitete cone vrste od dobre do nezadostne je bilo upoštevano načelo
previdnosti. Za vrste/HT na nekem Natura 2000 območju za katere nimamo kvalitetnih
podatkov o pojavljanju in/ali ne poznamo ekoloških zahtev in/ali nimamo ustreznih podlag za
modeliranje (izris cone), opredelimo kvaliteto cone vrste kot nezadostne kvalitete.
Kvaliteta cone vrste nam torej pove, kako natančno znamo določiti (grafično opredeliti)
habitat (življenjski prostor) vrste/HT v Natura 2000 območju. Kvaliteta cone vrste ne
opredeli ohranjenosti habitata (cona vrste dobre kvalitete ne pomeni, da je habitat vrste
dobro ohranjen) in ne opredeli ohranitvenega stanja vrste (cona vrste dobre kvalitete ne
pomeni, da je vrsta v dobrem ohranitvenem stanju).
Tabela 2: Splošna opredelitev kvalitete cone vrste/HT

kvaliteta cone
vrste/HT

opis

DOBRA

Cona dobro opredeli habitat vrste/HT in predvidevamo, da vrsta/HT naseljuje
večino površine opredeljene cone.

SPREJEMLJIVA

Cona vrste okvirno opredeli habitat vrste/HT. Taka cona zajema tudi površine, kjer
je vrsta/HT zaradi ugodnih ekoloških danosti lahko prisotna, pa o tem nimamo
podatkov. Cona vrste/HT sprejemljive kvalitete je praviloma večja, kot bi bila
cona vrste/HT dobre kvalitete.

NEZADOSTNA

Cona vrste/HT opredeli površino, kjer bi se vrsta/HT morda lahko nahajal(a). Cona
vrste/HT nezadostne kvalitete je praviloma mnogo prevelika (lahko celo Natura
2000 območje). Iz cone so izključene le tiste površine, na katerih se vrsta/HT
zagotovo ne nahaja (npr. pozidane površine).

Za pravilno uporabo con in interpretacijo kvalitete cone vrste je dobro poznati podatke o
razširjenosti posamezne kvalifikacijske vrste v Natura 2000 območju.

4. PRIMERI DOLOČANJA KVALITETE CON VRST IN DOLOČANJA CON
STRUKTUR IN CON ŠIRITVE
PRIMER 1: CONA VRSTE DOBRE KVALITETE

kvaliteta
cone
vrste/HT

DOBRA

opis

Cona dobro opredeli habitat vrste/HT in predvidevamo, da vrsta/HT
naseljuje večino površine opredeljene cone.

Cona vrste: 3-302-SP1059; cona vrste dobre kvalitete, vrsta: strašničin mravljiščar (Maculinea
teleius), Natura 2000 območje: Osrednje slovenske gorice

Slika 1: prikaz cone za strašničinega mravljiščarja v Natura 2000 območju Osrednje slovenske gorice

Opredeljena cona za strašničinega mravljiščarja obsega travnike, določene na podlagi rabe tal (raba:
1300-travniki, 1410-zaraščujoče površine, 4220-zamočvirjeno zemljišče) in kartiranih HT (Slovenske
Gorice 2009; physis koda: 37.21, 37.31, 38.22, 53.11, 53.16, tudi križanci)), na katerih se metulj
pojavlja v letih 2003, 2008 in 2011 (ne nujno hkrati). Raziskave na območju so bile dovolj podrobne,

zato predvidevamo, da podatki o pojavljanju kažejo večino primernih lokacij. Podlage za izris cone
omogočajo razmeroma dobro ločitev med primernimi in neprimernimi travišči za vrsto. Upoštevajoč
še mobilnost vrste predvidevamo, da se vrsta pojavlja na večini površine izrisane cone vrste. Cona
vrste je torej dobre kvalitete.

PRIMER 2: CONA HT SPREJEMLJIVE IN DOBRE KVALITETE HKRATI

kvaliteta cone
vrste/HT

opis

Cona dobro opredeli habitat vrste/HT in predvidevamo, da vrsta/HT
DOBRA
naseljuje večino površine opredeljene cone.
Cona vrste okvirno opredeli habitat vrste/HT. Taka cona zajema tudi
površine, kjer je vrsta/HT zaradi ugodnih ekoloških danosti lahko
prisotna, pa o tem nimamo podatkov. Cona vrste/HT sprejemljive
kvalitete je praviloma večja, kot bi bila cona vrste/HT dobre
SPREJEMLJIVA kvalitete.

Cona HT: 3-029-HT6210 : cona HT dobre kvalitete, cona HT sprejemljive kvalitete; HT: Polnaravna
suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča
kukavičevk); Natura 2000 območje: Mrzlica
Slika 2: cona HT 6210 sprejemljive in dobre kvalitete hkrati, Natura 2000 območje Mrzlica

Na območju Natura 2000 območja Mrzlica sta bili za HT 6210 izrisani coni HT dobre in sprejemljive
kvalitete: prva na podlagi kartiranih HT (physis koda 34.32), druga pa na podlagi GIS sloja kmetijske
rabe tal (raba 1300-travniki, 1410-zaraščujoče površine), ker na delu Natura 2000 območja HT niso
bili kartirani. Medtem, ko cona HT dobre kvalitete za HT 6210 natančno grafično opredeli površine s
tem HT, cona HT sprejemljive kvalitete okvirno opredeli površine s HT. Slednje pomeni, da
predvidevamo, da se HT tam pojavlja, pa za to nimamo natančnih podatkov, razen teh, da se na
bližnjih traviščih (ki so po izgledu na DOF posnetku podobna) ta HT nahaja.

PRIMER 3: CONA VRSTE SPREJEMLJIVE KVALITETE

kvaliteta cone
vrste/HT

opis

Cona vrste okvirno opredeli habitat vrste/HT. Taka cona zajema tudi
površine, kjer je vrsta/HT zaradi ugodnih ekoloških danosti lahko
prisotna, pa o tem nimamo podatkov. Cona vrste/HT sprejemljive
kvalitete je praviloma večja, kot bi bila cona vrste/HT dobre
SPREJEMLJIVA kvalitete.
Cona vrste: 3-215-SP1088; hrastov kozliček; Natura 2000 območje: Mura, cona vrste sprejemljive
kvalitete
Slika 3: cona hrastovega kozlička v Natura 2000 območju Mura

Hrastov kozliček živi v različnih vrstah hrastov. Samice odlagajo jajčeca posamično v razpoke
skorje starih, navadno izpostavljenih hrastovih dreves. Prisoten je tudi v kulturni krajini s
posameznimi hrastovimi drevesi in mejicami (koridorji za selitev vrste in povezavo med
populacijami). Vrsta je redka, a jo smatramo za razširjeno po celotni Sloveniji.
Primeren habitat je iz kmetijske rabe tal mogoče razmeroma dobro izrisati. Podatki o pojavljanju
pa so skopi. Cona vrste sprejemljive kvalitete za hrastovega kozlička v Natura 2000 območju Mura
okvirno opredeli področja, kjer se nahaja ali bi se še lahko nahajal, pa tega zaradi pomanjkanja
podatkov v tem trenutku ne moremo potrditi.

PRIMER 4: CONA VRSTE NEZADOSTNE KVALITETE
kvaliteta cone
vrste/HT

opis

Cona vrste/HT opredeli površino, kjer bi se vrsta/HT morda lahko
nahajal(a). Cona vrste/HT nezadostne kvalitete je praviloma mnogo
prevelika (lahko celo Natura 2000 območje). Iz cone so izključene le
NEZADOSTNA tiste površine, na katerih se vrsta/HT zagotovo ne nahaja.

Cona vrste: 3-212-SP1074; vrsta: hromi volnoritec; Natura 2000 območje: Slovenska Istra; cona vrste
nezadostne kvalitete

Slika 4: hromi volnoritec v Natura 2000 območju Slovenska Istra

Hromi volnoritec poseljuje toploljubna listopadna grmišča, gozdne jase in gozdne obronke ter robove
listnatih gozdov, v katerih prevladujejo hrast, črni trn in glog.
V Istri je primernega življenjskega prostora za hromega volnoritca veliko, podatkov o prisotnosti vrste
pa skorajda ni. Podlage (raba tal, kartirani HT) za izris cone vrste ne zadoščajo, saj niso dovolj
natančne. Cono vrste torej določimo na način, da iz Natura 2000 območja Slovenska Istra izločimo
površine (s pomočjo kmetijske rabe tal), kjer se hromi volnoritec ne pojavlja: strnjen gozd, pozidane
površine, intenzivno obdelane površine in preostalo površino določimo za cono vrste. Cona vrste
slabe kvalitete nam v tem primeru pove le, kje se hromi volnoritec ne pojavlja.

PRIMER 5: CONA STRUKTURE HT

Cona struktur vrste: 3-009-HT8310-S, cona HT: 3-009-HT8310; Natura 2000 območje: Lučka jama;
Jame, ki niso odprte za javnost; cona struktur vrste dobre kvalitete; cona vrste dobre kvalitete

Slika 5: Cona strukture HT8310-S in cona HT8310 v Natura 2000 območju Lučka jama

Habitatni tip 8310 označuje površino, kjer se pod zemljo nahaja jama (celotno Natura 2000 območje).
Vhod v jamo je še posebaj pomemben, zato je opredeljen kot cona strukture tega habitatnega tipa.
Cone struktur vrste/HT so vedno dobre kvalitete, saj nam podajajo natančno informacijo o
položaju strukture.

PRIMER 6: CONA STRUKTURE VRSTE

Cona struktur vrste: 3-284-SP1303-S, cona vrste: 3-284-SP1303, sprejemljiv kvalitete; Območje
Natura 2000: Dacarjevo Brezno - Žiganja vas; vrsta: mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)

Slika 6: Cona struktur vrste malega podkovnjaka v Natura 2000 območju Dacarjevo brezno-Žiganja
vas

V primeru območja Dacarjevo Brezno – Žiganja vas sta označeni dve strukturi za malega podkovnjaka,
ki predstavljata dve cerkvi (Žiganja vas, Spodnje Duplje; označeni z rdečo puščico). Posebnost tega
primera je, da je ena izmed struktur izven Natura 2000 območja, vendar je bistvenega pomena za
preživetje in ohranitev populacije malega podkovnjaka, ki je kvalifikacijska vrsta za Natura 2000
Dacarjevo brezno-Žiganja Vas. Gre pravzaprav za eno populacijo netopirjev, ki prebiva v obeh
cerkvah.

PRIMER 7: CONA ŠIRITVE VRSTE

Cona širitve vrste: 3-141-SP1071-P; območje Natura 2000: Duplica; vrsta: barjanski okarček
(Coenonympha oedippus); cona vrste: dobra kvaliteta; cona širitve vrste: dobra kvali

Slika 7: cona širitve vrste za barjanskega okarčka v Natura 2000 območju Duplica

Populacija barjanskega okarčka je v območju Duplice izolirana od bližnje populacija na Ljubljanskem
barju. Dejstvi, da znamo narisati cono vrste dobre kvalitete na območju Duplice in da je barjanski
okarček v slabem ohranitvenem stanju, sta pogoja, da lahko opredelimo cono širitve vrste v tem
območju. Cona širitve vrste grafično opredeli površino, na kateri imamo namen v prihodnosti
vzpostaviti primeren življenjski prostor za metulja in omogočiti boljše pogoje za povečanje
populacije na tem območju. Dejavnosti in posege v območju cone širitve vrste usmerjamo na način,
da si zagotovimo možnost vzpostavitve primernega življenjskega prostora za barjanskega okarčka v
prihodnosti.
Cone širitve vrste so vedno dobre kvalitete

