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GOZD

Gozd kot evropsko pomemben habitatni tip
Definiran z biotopom in fitocenozo

Gozd kot habitat
evropsko pomembnih vrst

ptic (SPA) sesalcev dvoživk plazilcev nevretenčarjev

pSCI
(habitatni tipi +
habitati vrst)

33% SLO

SPA
(ptice)

25% SLO

SPA+pSCI 35,5% SLO, v območjih 2/3 gozdov, skupaj 50% vseh SLO gozdov v SPA ali pSCI območjih



HabitatniHabitatni tipitipi
Ugodno stanje ohranjenostiUgodno stanje ohranjenosti je doseženo, če: je doseženo, če: 
(a) sta njegovo naravno (a) sta njegovo naravno območjeobmočje in in površinapovršina, ki jih pokriva, stabilna ali pa se povečujeta; , ki jih pokriva, stabilna ali pa se povečujeta; 
(b) obstajajo specifična (b) obstajajo specifična struktura in funkcijestruktura in funkcije, ki so potrebne za njegovo dolgoročno (trajno) , ki so potrebne za njegovo dolgoročno (trajno) 

vzdrževanje, in je verjetno, da bodo obstajale tudi v predvidljivzdrževanje, in je verjetno, da bodo obstajale tudi v predvidljivi prihodnosti; vi prihodnosti; 
(c) je stanje ohranjenosti (c) je stanje ohranjenosti tipičnih vrsttipičnih vrst habitatahabitata ugodno.ugodno.
HabitatniHabitatni tipitipi: Javorovi gozdovi (: Javorovi gozdovi (TilioTilio--AcerionAcerion) v grapah in na ) v grapah in na pobočnihpobočnih gruščih*, Ruševje gruščih*, Ruševje 

z vrstama z vrstama PinusPinus mugomugo in in RhododendronRhododendron hirsutumhirsutum, Dinarski gozdovi rdečega bora na , Dinarski gozdovi rdečega bora na 
dolomitnidolomitni podlagi, podlagi, KisloljubniKisloljubni bukovi gozdovi (bukovi gozdovi (LuzuloLuzulo--FagetumFagetum))



HabitatiHabitati vrstvrst

Za Za vrstevrste je ugodno stanje ohranjenosti je ugodno stanje ohranjenosti 
doseženo, kadar: doseženo, kadar: 

(a) kažejo (a) kažejo podatki o populacijski dinamikipodatki o populacijski dinamiki vrste, vrste, 
da se vrsta dolgoročno ohranja kot trdoživa da se vrsta dolgoročno ohranja kot trdoživa 
komponenta njenega naravnega komponenta njenega naravnega habitatahabitata; ; 

(b) se naravni (b) se naravni arealareal vrste ne zmanjšujevrste ne zmanjšuje in ni in ni 
verjetno, da se bo zmanjšal v predvidljivi verjetno, da se bo zmanjšal v predvidljivi 
prihodnosti; prihodnosti; 

(c) (c) obstaja in bo verjetno obstajal še naprej obstaja in bo verjetno obstajal še naprej 
dovolj velik dovolj velik habitathabitat za dolgoročno za dolgoročno 
vzdrževanje njenih populacij.vzdrževanje njenih populacij.

Sesalci Sesalci -- netopirji: netopirji: MiniopterusMiniopterus schreibersischreibersi, , 
RhinolophusRhinolophus ferrumequinumferrumequinum, , RhinolophusRhinolophus
hipposideroshipposideros

Ptice: sokol selec, belka, ruševec, gozdni jereb, Ptice: sokol selec, belka, ruševec, gozdni jereb, 
divji petelin, mali divji petelin, mali skovikskovik, , koconogikoconogi čukčuk

Dvoživke: Dvoživke: BombinaBombina variegatavariegata, , TriturusTriturus carnifexcarnifex
Nevretenčarji: Nevretenčarji: CallimorphaCallimorpha quadripunctariaquadripunctaria*, *, 

EuphydryasEuphydryas ((EurodryasEurodryas) ) auriniaaurinia, , HypodryasHypodryas
maturnamaturna, , LycaenaLycaena dispardispar, , CordulegasterCordulegaster
herosheros, , RosaliaRosalia alpinaalpina*, *, CarabusCarabus variolosusvariolosus



Ukrepi iz FHH v ZG in ZONUkrepi iz FHH v ZG in ZON
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Preprečiti poslabšanje Preprečiti poslabšanje habitatovhabitatov in in 
motenje vrstmotenje vrst

Kriteriji: sprememba območja, funkcij in strukture Kriteriji: sprememba območja, funkcij in strukture habitatahabitata in spremembe v populaciji in in spremembe v populaciji in 
relevantnih motnjah glede na začetno stanjerelevantnih motnjah glede na začetno stanje
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Razmerje ZG : ZON Razmerje ZG : ZON –– zagotavljanje ugodnega zagotavljanje ugodnega 
stanja ohranitvestanja ohranitve

Program razvoja gozdov
v Sloveniji

Gozdnogospodarski načrti
ZGS ZG: Participacija deležnikov (javne predstavitve)

ZON: Naravovarstvene smernice (ZRSVN)območij

enot

Gozdnogojitveni načrti

ZON: Presoja sprejemljivosti (MOPE)??

Terenski gozdarji v dialogu z lastniki

Odločba

Sofinanciranje
v korist

ekološkim
funkcijam gozdov

Izbira drevja za posek
gozdar + lastnik



Potek načrtovanja in učinkiPotek načrtovanja in učinki
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Prilagoditev gospodarjenja ekološkim zahtevamPrilagoditev gospodarjenja ekološkim zahtevam

************večjevečje--**MetuljiMetulji

**********************Ruševec, Ruševec, 
belkabelka

****************************Divji Divji 
petelin, g. petelin, g. 
jerebjereb

********************večjevečje****Dvoživke, Dvoživke, 
kačji kačji 
pastirjipastirji

******************************Netopirji, Netopirji, 
sovesove

****************************Hrošči, Hrošči, 
detli, detli, 
muharjimuharji

****************************HabitatniHabitatni
tipitipi

BioritemBioritemMokriščaMokriščaEkoceliceEkoceliceVisoka Visoka 
lesna lesna 
zalogazaloga

PomladitPomladit--
vene vene 

površinepovršine

Stare Stare 
razvojne razvojne 

fazefaze

Drevesne Drevesne 
vrstevrste

Ekološke Ekološke 
zahtevezahteve



Sonaravno grajen gozdVložek

Gospodarski učinki

Ekološki učinki

Socialni učinki

Vložek Spremenjen gozd

Gospodarski učinki

Ekološki učinki

Socialni učinki

Razlikovalni kriteriji modelov gozda: vrstna sestava drevja (DV)Razlikovalni kriteriji modelov gozda: vrstna sestava drevja (DV), način , način 
obnove/velikost obnove/velikost pomladitvenihpomladitvenih površin (O/PP), lesna zaloga (LZ), površin (O/PP), lesna zaloga (LZ), 

ekoceliceekocelice (E), (E), mokriščamokrišča (M), prilagoditev bioritmu (BR), preprečevanje (M), prilagoditev bioritmu (BR), preprečevanje 
požarov (PŽ)požarov (PŽ)

Naravni gozd

Socialni učinki

Gospodarski učinki

Ekološki učinkiVložek
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PomembnaPomembna splosplošna načela šna načela sonaravnegasonaravnega gospodarjenja gospodarjenja 
za ugodno stanje ohranitve gozdov kot ekosistemovza ugodno stanje ohranitve gozdov kot ekosistemov

ohranjati gozdove blizu njihovim ohranjati gozdove blizu njihovim klimaksnimklimaksnim strukturamstrukturam in hkrati in hkrati 
zagotavljati njihove gospodarske in socialne funkcijezagotavljati njihove gospodarske in socialne funkcije
ohranjati naravno ohranjati naravno vrstno sestavovrstno sestavo (rastišču tuje vrste naj ne presegajo (rastišču tuje vrste naj ne presegajo 
2020--30%) 30%) 
omogočiti omogočiti naravno obnovonaravno obnovo (pod zastorom) s kontrolo številčnosti divjadi(pod zastorom) s kontrolo številčnosti divjadi
malo do srednje velike površinemalo do srednje velike površine pri pomlajevanju gozdov z pri pomlajevanju gozdov z 
oponašanjem procesov ob naravnih motnjahoponašanjem procesov ob naravnih motnjah
ohranjati razmeroma ohranjati razmeroma visoko lesno zalogovisoko lesno zalogo v gozdovihv gozdovih
zasnovati in ohranjati je treba zasnovati in ohranjati je treba ekoceliceekocelice in majhne ključne in majhne ključne habitatehabitate, ki jih , ki jih 
gradijo zlasti mrtvo in votlo  drevje različnih debelingradijo zlasti mrtvo in votlo  drevje različnih debelin
določen delež gozdov je treba določen delež gozdov je treba prepustiti naravnemu razvojuprepustiti naravnemu razvoju (tradicija (tradicija 
gozdnih rezervatov)gozdnih rezervatov)
prilagoditiprilagoditi dejavnostdejavnost bioritmubioritmu gozdagozda
preprečiti je treba preprečiti je treba gozdne požaregozdne požare

PodlagaPodlaga zaza zasnovozasnovo merilmeril in in kazalcevkazalcev ugodnegaugodnega stanjastanja ohranjenostiohranjenosti



PPosebne usmeritve za osebne usmeritve za habitatehabitate gozdnih vrstgozdnih vrst

V sploV splošnem je mogoče na gozd vezane vrste uvrstiti v vrste, ki šnem je mogoče na gozd vezane vrste uvrstiti v vrste, ki 
zahtevajo gozdno zgradbo:zahtevajo gozdno zgradbo:

kotkot jeje potrebnapotrebna zaza ohranitevohranitev ugodnegaugodnega stanjastanja gozdnegagozdnega
habitatnegahabitatnega tipatipa v v splošnemsplošnem smislusmislu ((sonaravnosonaravno gospodarjenjegospodarjenje) ) --
večinavečina vrstvrst, , nprnpr. . RosaliaRosalia alpinaalpina
kiki jeje blizublizu zrelihzrelih stopenjstopenj gozdagozda ((dominirajodominirajo KK--vrstevrste) ) -- nprnpr. . 
DendrocoposDendrocopos leucotosleucotos, , FicedulaFicedula parvaparva, , RhysodesRhysodes sulcatussulcatus ......
kki i jeje bližjabližja zgodnejzgodnejšim šim sukcesijskimsukcesijskim stopnjamstopnjam (e.g. (e.g. BonasaBonasa bonasiabonasia, , 
CallimorphaCallimorpha quadripunctariaquadripunctaria in in drugidrugi metuljimetulji ......))

PosebnePosebne usmeritveusmeritve zaza obvarovanjeobvarovanje mokriščmokrišč ((tuditudi vodotokovvodotokov) v ) v 
gozdugozdu ((nprnpr. . RanaRana latasteilatastei, , BombinaBombina variegatavariegata, , CordulegasterCordulegaster herosheros))

VrsteVrste, , kiki zahtevajozahtevajo posameznaposamezna mrtvamrtva aliali oslabljenaoslabljena ((votlavotla) ) drevesadrevesa
kotkot posebneposebne ključneključne habitatehabitate ((npr.npr.StrixStrix uralensisuralensis, , AegoliusAegolius funereusfunereus, , 
DendrocoposDendrocopos mediusmedius, , DendrocoposDendrocopos tridactylustridactylus, , FicedulaFicedula albicollis,Osmodermaalbicollis,Osmoderma
eremitaeremita, , CerambixCerambix cerdocerdo, , CucujusCucujus cinaberinuscinaberinus……))

DrugeDruge posebneposebne zahtevezahteve ((nprnpr. . BarbastellaBarbastella barbastellusbarbastellus, , MyotisMyotis bechsteiniibechsteinii, , 
UrsusUrsus arctosarctos zahtevajozahtevajo obširnaobširna gozdnagozdna območjaobmočja, , metuljimetulji zahtevajozahtevajo
posebneposebne rastlinskerastlinske vrstevrste in in gozdnegozdne roboverobove:: LeptideaLeptidea morseimorsei, , NymphalisNymphalis
vaualbumvaualbum, , HypodryasHypodryas maturnamaturna,, EriogasterEriogaster cataxcatax, , ErannisErannis ankerariaankeraria) ) ipdipd..



Možna shema upravljavskih načrtov za območja
Natura 2000

Natura 2000 krajinski upravljavski načrt
Vključen sistem spremljave stanja

Še ne obstaja
Možen v parkih

Wildlife management plan
Lovski načrti - obstajajo

Za vrste dodatka IV

Gozdnogospodarski načrt
Monitoring je vključen

Upravljavski nacrt za travinja in mokrisca
Še ne obstaja

Odločba
(Dovoljenje za sečnjo)

Po ZG

Pogodba
Po ZG ali ZON

Posamična izbira drevja pred posekom

Pogodba
Po ZON



KajKaj hočemohočemo??

STANJE I

Zdajšnje 
stanje

STANJE II

= Ugodno 
stanje 

ohranjenosti

1. Ohraniti procese, kakršni so
2. Preprečiti pričakovane neugodne procese
3. Vpeljati nove procese in katere

Stopnja angažiranosti zelo odvisna od stopnje potrebnih sprememb



InštrumentiInštrumenti

Predpisi
in 
dovoljevanje

Načrti

Komunikacija
Participacija

Pravniki, 
uradniki in 
inšpektorji

Strokovnjaki

Strokovnjaki
Deležniki
Uradniki



SklepiSklepi
Cilje Cilje NaturaNatura 2000 območij uresničujemo z ohranjanjem “ugodne” strukture gozd2000 območij uresničujemo z ohranjanjem “ugodne” strukture gozdnih in nih in 
drugih ekosistemov glede na ekološke zahteve vrst in omejitvijo drugih ekosistemov glede na ekološke zahteve vrst in omejitvijo motečih dejavnosti.motečih dejavnosti.
Pričakujemo lahko presoji določenih aktivnosti glede na varstvenPričakujemo lahko presoji določenih aktivnosti glede na varstvene cilje, zlasti pa e cilje, zlasti pa 
presojo graditve gozdnih prometnic.presojo graditve gozdnih prometnic.
V gozdovih lahko ugodno stanje ohranitve dosegamo z obstoječimi V gozdovih lahko ugodno stanje ohranitve dosegamo z obstoječimi inštrumenti (načrti inštrumenti (načrti 
za gospodarjenje z gozdovi, administrativni ukrepi, pogodbeno vaza gospodarjenje z gozdovi, administrativni ukrepi, pogodbeno varstvo, dialog z rstvo, dialog z 
lastniki).lastniki).
Teorija in praksa pripravljanja načrtov za gospodarjenje z gozdoTeorija in praksa pripravljanja načrtov za gospodarjenje z gozdovi naj se upošteva in vi naj se upošteva in 
izkoristi tudi pri pripravi načrtov za izkoristi tudi pri pripravi načrtov za NaturaNatura 2000 območja pri drugih vsebinah.2000 območja pri drugih vsebinah.
Dobro poznane ekološke zahteve Dobro poznane ekološke zahteve habitatnihhabitatnih tipov in vrst je mogoče vgraditi v tipov in vrst je mogoče vgraditi v 
temeljne elemente načrtov: funkcije, cilji, usmeritve, ukrepi.temeljne elemente načrtov: funkcije, cilji, usmeritve, ukrepi.
Prizadevati si je treba postaviti kriterije za “Prizadevati si je treba postaviti kriterije za “nadstandardnonadstandardno” upoštevanje ekoloških ” upoštevanje ekoloških 
funkcij in tako izkoristiti morebitne subvencije iz EU skladov.funkcij in tako izkoristiti morebitne subvencije iz EU skladov.
Pri spremljanju Pri spremljanju habitatovhabitatov in vrst (in vrst (monitoringmonitoring) je treba izkoristiti obstoječo mrežo za ) je treba izkoristiti obstoječo mrežo za 
ugotavljanje stanja gozda in dodati morebitne nove parametre.ugotavljanje stanja gozda in dodati morebitne nove parametre.
NaturaNatura 2000 območja in kvalifikacijske vrste na teh območjih je treba 2000 območja in kvalifikacijske vrste na teh območjih je treba poskušati poskušati 
uporabiti kot blagovne znamke za turizem v regiji ali celo za vsuporabiti kot blagovne znamke za turizem v regiji ali celo za vsebino turizma, če je ebino turizma, če je 
primerno načrtovana in nadzorovana.primerno načrtovana in nadzorovana.


