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CILJI PROJEKTNE NALOGE 

− Kartiranje negozdnih površin habitatnih tipov, 
− opredelitev najpomembnejših območij (notranja conacija) za kvalifikacijski habitatni 

tip, 
− predlog monitoringa za kvalifikacijski habitatni tip. 
 
 
 

POVZETEK REZULTATOV 

1. Skupaj smo na 55,92 km2 velikem območju evidentirali 120 različnih habitatnih 
tipov.  

 
2. Na območju Natura 2000 “Haloze – vinorodne” smo evidentirali kvalifikacijski 

negozdni habitatni tip 6210(*) polnaravna suha travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk), ki 
pokriva 9,19 km2 površine, od tega je 2,26 km2 (24,60 %) v stanju manj ugodne 
ohranjenosti. 

 
3. Za negozdni kvalifikacijski habitatni tip 6210(*) smo opredelili notranjo cono, ki 

zavzema vse skartirane površine habitatnega tipa in predstavlja tudi večji del 
celotnega Natura 2000 območja »Haloze – vinorodne«. 

 
4. Podajamo predloge za monitoring kvalifikacijskega habitatnega tipa. 

 
5. Dodatno smo evidentirali še štiri habitatne tipe s Priloge I Direktive o habitatih, 

od teh so trije negozdni.  
 
6. Med kvalifikacijske habitatne tipe za Natura 2000 območje "Haloze – vinorodne" 

predlagamo uvrstitev habitatnega tipa 6510 nižinski ekstenzivno gojeni travniki. 
 

7. Rezultati projektne naloge so skupaj z rezultati še dveh projektnih nalog 
predstavljeni tudi v informativni zloženki. 
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1 UVOD 

 
Center za kartografijo favne in flore je nosilec projekta "Zasnova conacij izbranih Natura 

2000 območij", ki poteka v okviru projekta "Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 
2003". Del projektnih nalog predstavlja kartiranje negozdnih habitatnih tipov in 
opredelitev notranjega območja (conacija) kvalifikacijskega habitatnega tipa Natura 2000 
območja "Haloze – vinorodne" (SI3000117). 

V poročilu so predstavljeni rezultati kartiranja habitatnih tipov negozdnih površin, s 
posebnim poudarkom na kvalifikacijskem habitatnem tipu (6210(*) polnaravna suha 
travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča 
kukavičevk)). Podrobneje so predstavljeni tudi ostali negozdni habitatni tipi Priloge I 
Direktiva sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljevanju Direktiva o habitatih), ki sicer 
niso kvalifikacijski za to območje. Podana je opredelitev najpomembnejših območij 
(notranja conacija) in predlog monitoringa za kvalifikacijski habitatni tip. 
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2 OBMOČJE DELA 

Območje kartiranja je obsegalo celotno posebno ohranitveno območje (Natura 2000 
območje) "Haloze – vinorodne" (slika 1). Na jugu je omejeno s slovensko-hrvaško državno 
mejo, na zahodu sega približno do Podlehnika, na severu meji na cesto Spodnji Leskovec-
Gradišča-Dolane in dalje na cesto Brezovec-Pestike na vzhodu.  

Območje je reliefno razgibano (slika 1, 4), brez večjih sklenjenih gozdnih površin in kot 
pove že ime Natura 2000 območja, ga velik del pokrivajo vinogradi. 

Geološko podlago sestavljajo spodnjemiocenski elementi, predvsem peščeni lapor in 
peščenjak (MIOČ & ŽNIDARČIČ 1987, ANIČIČ & JURIŠA 1985). Ponekod so prisotne tudi 
karbonatne kamnine, kar se izraža tudi v pestrejši floristični sestavi območja.  

 

 
Slika 1: Območje kartiranja: Natura 2000 območje "Haloze – vinorodne" (SI3000117) 
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3 METODE DELA 

3.1 Metoda terenskega kartiranja 

Habitatni tipi so bili kartirani po veljavni tipologiji (JOGAN ET AL., 2004), ki temelji na 
rastlinskih združbah v kombinaciji s strukturnimi elementi (npr. mejice) in rabo tal (npr. 
njive). Omenjena tipologija je usklajena s Palearktično klasifikacijo, ki se uporablja v 
večini evropskih držav in vključuje tudi kodo (Physis) Palearktične klasifikacije (DEVILLERS 
& DEVILLERS-TERSCHUREN 1996). Opredelitev večine habitatnih tipov temelji na vegetaciji 
(rastlinskih združbah), le nekateri so definirani po rabi ali fiziognomskih značilnostih. 

Namen projekta je bilo kartiranje negozdnih površin, zato habitatni tipi, ki se pojavljajo 
v sklenjenih gozdnih površinah, v kartiranje niso bili zajeti. 

Zaradi lažjega dela in predstavitve rezultatov smo uporabili tudi črkovne oznake 
("oznaka HT") za posamezne habitatne tipe, ki jih tipologija sicer ne vsebuje.  

V nekaterih primerih smo zaradi natančnejše opredelitve habitatnega tipa uporabili 
kombinacijo dveh habitatnih tipov:  

− Znaku "/" sledi natančnejši opis habitatnega tipa, ki je definiran po fiziognomski 
značilnosti. Primer: oznaka SAD1/T (83.151/38.22) označuje ekstenzivno 
gojenie senožetne sadovnjake (83.151) s srednjeevropskimi mezotrofnimi do 
evtrofnimi nižinskimi travniki (38.22). 

− Oznaka "×" označuje kombinacijo dveh habitatnih tipov, ki se neločljivo 
prepletata. Primer: oznaka 34.32×31.81 (TSB×GRM) označuje srednjeevropska 
suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (34.32), ki se 
zaraščajo s srednjeevropskimi in submediteranskimi listopadnimi grmišči na 
bogatih tleh (31.81). 

V določenih primerih smo po tipologiji isti habitatni tip kartirali pod različnimi imeni. Ti 
habitatni tipi imajo različno oznako HT, koda po Palerktični klasifikaciji pa je ista. Primer: 
pod kodo 87.2, ki označuje ruderalne združbe (R), smo kartirali posebej tudi ruderalne 
združbe visokih steblik (RVS). 

Prav tako smo kartirali površine, ki jih omenjena tipologija ne izpostavlja kot posebne 
enote, pa je to zaradi popolne pokritosti obdelovanega območja smiselno oz. potrebno. V 
tabeli habitatnih tipov (priloga 1) te enote nimajo pripisane kode po Palearktični 
klasifikaciji. 

 
Take so: 
- asfaltirane ceste (C) 
- kolovozi in makadamske ceste (KOL) 
 
V nadaljevanju se uporabljajo imena habitatnih tipov dveh različnih tipologij: Natura 

2000 kvalifikacijski habitatni tipi oz. habitatni tipi Direktive o habitatih so označeni s 
štirimestno kodo (v nadaljevanju jih navajamo samo s to kodo, npr. 6210(*)), habitatni 
tipi po državno sprejeti tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) pa imajo Physis kodo. Posameznemu 
FFH habitatnemu tipu lahko ustreza več habitatnih tipov slovenske tipologije (Jogan et al. 
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2004). Pregled kartiranih habitatnih tipov, kjer so tudi kode obeh tipologij, je v prilogi 1. 
Štirimestnim kodam Natura 2000 habitatnim tipom včasih sledi zvezdica (*), ki označuje 
habitatne tipe, ki so po Direktivi o habitatih deležni prednostnega varstva. Kadar je 
zvezdica v oklepaju, pomeni prednostno varstvo le v določenih primerih, kar je razloženo 
pri samem imenu habitatnega tipa. 

 
 
 

3.2 Terensko delo 

Terensko delo smo opravili v letu 2006.  
Na terenu smo vsak posamezni habitatni tip opredelili v skladu s tipologijo in dobljene 

podatke sproti vnesli na ortofoto posnetke, stiskane v merilu 1:5000. Posamezne ploskve 
smo v večini primerov označevali tako, kot jih omejujejo jasne meje v naravi, te pa so 
najpogosteje pogojene z rabo. 

 
 
 

3.3 Digitalizacija podatkov 

Terenske podatke smo digitalizirali s pomočjo programa ArcView 3.1. Kot podlaga za 
risanje so služili enaki digitalni ortofoto posnetki, kot smo jih uporabljali pri terenskem 
delu. 

 
 
 

3.4 Opredelitev notranjih območij kvalifikacijskega habitatnega 
tipa 

Kvalifikacijski habitatni tip 6210(*) polnaravna suha travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) se v Sloveniji praviloma pojavlja na pobočjih, 
na ravninah pa potencialno na suhih starih prodnih nanosih, vendar ne v Halozah. Pri 
opredelitvi notranjih con smo zato lahko poleg rezultatov kartiranja habitatnih tipov 
uporabili tudi digitalni model reliefa (DMR). Notranje cone kvalifikacijskega habitatnega 
tipa smo opredelili tako, da smo iz celotnega Natura 2000 območja s pomočjo iz DMR 
izpeljanih ekspozicij izločili ravninske dele, iz sloja habitatnih tipov pa površine, ki za 
kvalifikacijski habitatni tip niso relevantne. Tako smo dobili preostalo površino, ki jo 
predlagamo za notranjo cono za kvalifikacijski habitatni tip. 
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4 REZULTATI KARTIRANJA 

V Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" smo na površini 55,92 km2 popisali 120 
različnih negozdnih habitatnih tipov na 21308 ploskvah. Gozdne površine v kartiranje niso 
bile zajete. Črkovne oznake, kode palearktične klasifikacije in imena habitatnih tipov so 
prikazani v tabeli priloge 1, kjer je tudi označeno, ali je posamezni habitatni tip na 
seznamu Uredbe o habitatnih tipih, Direktive o habitatih ali Bernske konvencije, ter 
nekateri statistični podatki za posamezni habitatni tip znotraj obravnavanega območja 
(število ploskev, skupna površina ter delež skupne površine posameznega habitatnega 
tipa). Habitatni tipi celotnega območja so kartografsko prikazani v prilogi 2. Zaradi večje 
preglednosti karte smo posamezne skupine habitatnih tipov združili v zbirne habitatne tipe 
(priloga 1). 
Na celotnem obravnavanem območju skoraj polovico površine (49 %, slika 2) pokrivajo 
gozdovi (sklenjene gozdne površine, v prilogi 1 z oznako G in gozdni otoki – GO), 
negozdne pa 51 % območja (28,50 km2). Največje površine (6,11 %) med negozdnimi 
habitatnimi tipi predstavljajo srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso (34.322, TSB, slika 9), ki se pojavljajo enakomerno raztreseno po 
celotnem območju. Sledijo njive (6,09 %), nato vinogradi (5,14 %), srednjeevropski 
mezotrofni do evtrofni nižinski travniki (3,79), neobdelane njive in druge nekoč 
obdelovane, sedaj pa opuščene površine (3,66 %). 
Vsa polnaravna suha travišča (6210(*)) predstavljajo skupno skoraj tretjino vseh 
negozdnih površin (slika 2 in 5). 

 
 6210(*)

16,44%

6510
10,00%

6230*
0,34%

6430
0,71%

910E*
0,80%

ostalo
22,67%

gozd
49,04%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Delež gozdnih površin in površin habitatnih tipov Priloge 1 Direktive o habitatih na Natura 
2000 območju »Haloze – vinorodne« (SI3000117) leta 2006.  
 
 
Območje je zelo gričevnato, ravnine predstavljajo le 4 % celotne površine. Gozdne 

površine so v glavnem omejene na severna in severozahodna pobočja, negozdne površine 
pa na bolj prisojne lege (slika 3).  
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Slika 3: Lega (ekspozicija) gozdnih in negozdnih površin na Natura 2000 območju "Haloze – 
vinorodne" (SI3000117) leta 2006, izražena v odstotkih (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 4: Močno razgiban gričevnat svet Haloz. (foto: Darja Erjavec) 
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4.1 Naravovarstveno pomembnejši habitatni tipi 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo zavarovane habitatne tipe (Uredba o 
habitatnih tipih, Ur.l. 112/03) (tabela 1), ki so na Prilogi I Direktive o habitatih. Zaradi 
večje preglednosti smo jih razdelili na dva sklopa: 

- kvalifikacijski habitatni tip za Natura 2000 območje "Haloze – vinorodne"  
- ostali negozdni habitatni tipi, ki so na Prilogi I Direktive o habitatih in niso 

kvalifikacijski za obravnavano območje. 
Habitatne tipe smo obravnavali različno glede na stanje ohranjenosti. Kjer raba ni 

ustrezna in se bodisi zaraščajo, bodisi so vrstno manj pestri ipd., obravnavamo habitatne 
tipe kot v stanju manj ugodne ohranjenosti (v prilogi 1 v koloni "Uredba HT" in "FFH" 
označeni z znakom "-"). V stanju ugodne ohranjenosti so habitatni tipi, kjer je raba 
ustrezna.  
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Slika 5: Stanje ohranjenosti negozdnih habitatnih tipov Priloge 1 Direktive o habitatit na Natura 
2000 območju "Haloze – vinorodne" (SI3000117) leta 2006. 
 
 
Največjo površino med habitatnimi tipi Priloge I Direktive o habitatih predstavlja 

habitatni tip 6210(*) – polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, ki 
pokriva skoraj tretjino negozdnih površin, od tega je le četrtina površine habitatnega tipa 
v stanju manj ugodne ohranjenosti (slika 5). Večinoma leži na prisojnih, največkrat 
jugovzhodno izpostavljenih pobočjih (slika 6). 

Skoraj petino negozdnih površin (slika 5) predstavlja habitatni tip 6510 – nižinski 
ekstenzivno gojeni travniki, ki ga najdemo tudi na ravnih legah v dolinah. 

Zelo majhen delež pa predstavljata habitatna tipa 6230* – vrstno bogata travišča 
sprevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu, ki 
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pokriva 0,67 % negozdnih površin, in 6430 – nižinske in montanske vlagoljubne robne 
združbe z visokim steblikovjem, ki pokriva 1,39 % negozdnih površin (slika 5).  

 
 

 
Slika 6: Lega (ekspozicija) površin habitatnih tipov 6210(*) in 6510 na Natura 2000 območju 

"Haloze – vinorodne" (SI3000117) leta 2006, izražena v deležih (%); levo: primerjava s celotnim 
območjem "Haloze – vinorodne", desno: samo habitatni tipi 6210(*) in 6510. 
 
 

4.1.1 Habitatni tip 6210(*) – polnaravna suha travišča in grmiščne faze 
na karbonatnih tleh 

Za opredelitev posebnega varstvenega območja "Haloze – vinorodne" (SI3000117) je 
od negozdnih habitatnih tipov kvalifikacijski le habitatni tip 6210(*). 

 
Po strokovnih podlagah kvalifikacijskemu habitatnemu tipu s kodo 6210 (KALIGARIČ & 

TRČAK 2004a) ustrezajo po slovenski tipologiji naslednji habitatni tipi: 
(34.32) Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso s 

podrejenimi kategorijami: 
(34.322) Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 
(34.323) Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami 
(34.325) Srednjeevropska dealpinska suha travišča z vilovinami 
 
 

4.1.1.1 Splošna oznaka kvalifikacijskega habitatnega tipa 6210(*) 

Habitatni tip s kodo 6210(*) predstavljajo suha in polsuha sekundarna travišča Srednje 
Evrope, v Sloveniji izven submediteranskega območja, pretežno na karbonatni podlagi, 
tudi na flišu in kisli peščeni podlagi. Praviloma uspevajo na južnih eksponiranih legah. Tla 
so bazična na karbonatih ali nevtralna do zmerno zakisana na flišu. Večinoma so značilna 
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za gričevnat svet tradicionalne kulturne krajine in so v ekstenzivni negi, brez ali z zmernih 
gnojenjem. Značilne zanje so številne orhideje, površine z njimi predstavljajo habitatni tip, 
ki se prednostno ohranja (JOGAN ET AL., 2004). 

Po starih virih sodeč je bil ta habitatni tip nekoč eden najbolj razširjenih tipov travišč v 
Sloveniji. Pomanjkanje sredstev in logistike za obdelovanje orne zemlje (manj živine, 
odsotnost mehanizacije, bistveno manj gnojil itd.) je imela za nujno posledico znatno večji 
delež ekstenzivnih suhih travišč v primerjavi z njivami in mezotrofnimi travniki. Z izredno 
intenzifikacijo kmetijstva v 20. stoletju pa se je stanje drastično spremenilo in je ta 
habitatni tip v močnem upadanju (KALIGARIČ & TRČAK 2004a). 

 
Dopustna/Priporočljiva raba: Ekstenzivna paša ali košnja enkrat do dvakrat na leto prvič 

po odcvetu večine travniških rastlin, brez gnojenja, s sušenjem sena na travniku, na 
koncu sezone (avgust–oktober) dovoljena tudi naknadna paša. 

Odsvetovana raba: Gnojenje, opuščanje, baliranje. 
Nedopustna raba: Spreminjanje v orne površine, gnojenje, prepustitev zaraščanju, na 

nekaterih lokacijah ogroža tudi planinstvo in infrastruktura. (KALIGARIČ & TRČAK 2004a) 
 
 

4.1.1.2 Habitatni tip 6210(*) na Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" 

Na celotnem Natura 2000 območju vinorodnih Haloz je površin s tem habitatnim tipom 
16 %, oz. 32 % negozdnih površin, kar je v primerjavi z ostalimi območji v Sloveniji dokaj 
veliko.  

Pri tem je potrebno poudariti, da habitatni tip 6210(*) vključuje tudi grmovne faze, ki 
so v začetni stopnji zaraščanja lahko vrstno zelo pestre. Kljub temu smo jih označili kot 
habitatni tip v stanju slabše ohranjenosti (priloga 1, tabela 1), saj z zaraščanjem siceršnja 
vrstna pestrost takih travišč hitro upada in po nekaterih raziskavah se habitatni tip potem, 
ko se lesna vegetacija enkrat preveč zgosti in se jo odstrani, ni sposoben ponovno 
spontano obnoviti (WILMANNS, 1998). Razlog je v kratkoživosti semen značilnih vrst tega 
habitatnega tipa (Ibid.).  

Habitatnih tipov s kodo 6210(*), ki so v stanju ugodne ohranjenosti (slika 7), je 6,93 
km2 oz. 24 % vseh negozdnih površin, v stanju manj ugodne ohranjenosti pa je 2,26 km2 

oz. 8 % negozdnih površin (slika 5, 9, 10, tabela 1). V stanju manj ugodne ohranjenosti 
so predvsem površine, ki se zaraščajo (slika 11). 

Na celotnem območju obdelave je ta habitatni tip bolj ali manj enakomerno zastopan, 
enotnih večjih sklenjenih površin ni (slika 10). Polnaravnih suhih travišč je nekoliko manj 
po nižinah v okolici Cirkulan, Zg. Leskovca in Male Varnice, kjer je večina površin 
preoblikovanih v njive ali intenzivneje obdelane travnike.  

Kljub temu, da je delež habitatnega tipa 6210(*) na območju obdelave v primerjavi z 
drugimi območji v Sloveniji, kjer je podlaga zakisana, velik, je opazen trend zaraščanja 
travišč. Najverjetneje je to povezano z demografsko strukturo in s spremembo kmetijske 
prakse. V nekaj letih se lahko ob nespremenjenem trendu delež površin habitatnega tipa, 
ki je sedaj v stanju ugodne ohranjenosti, močno zniža in preide v stanje manj ugodne 
ohranjenosti, lahko pa se površine s tem habitatnim tipom spremenijo do te mere, da jih 
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obravnavamo kot nek drug habitatni tip, ki se ga ne varuje (npr. grmišče, grmičasti 
gozdovi).  

Drugačen, še bolj negativen scenarij s habitatnim tipom 6210(*) je možen, če se 
površine s tem habitatnim tipom preoblikujejo v obdelovane površine (na primer 
vinograde), kar smo med našim terenskim delom ponekod tudi opazili. V tem primeru bi 
bilo s stališča ohranjanja travišč ustrezneje obnoviti opuščene vinograde. Vsekakor pa je 
potrebno, da se vinogradništvo v Halozah ohranja, saj tako obstaja verjetnost, da se bo 
kosilo tudi okoliške travnike.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7: Zmerno suhi travnik s pokončno stoklaso (34.322) na negozdnih površinah na območju 
kartiranja pokriva največje površine. (foto Darja Erjavec) 
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Slika 8: Na zmerno suhih travnikih lahko jeseni najdemo drobno neopazno orhidejo, zavito škrbico 

(Spiranthes spiralis). (foto Branka Trčak) 
 
 

Tabela 1: Habitatni tipi, ki jih obravnavamo kot polnaravna suha travišča in grmovne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) (6210 (*)) na Natura 
2000 območju "Haloze – vinorodne" v letu 2006. 

Stanje– stanje ohranjenosti habitatnega tipa 
Physis koda– koda habitatnega tipa po palearktični klasifikaciji (Physis) (Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996) 
Oznaka HT – delovna črkovna oznaka posameznega HT 
Ime habitatnega tipa – ime habitatnega tipa po slovenski tipologiji (Jogan et al. 2004) 
Delež površine (%) – odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa na območju kartiranja 
Delež 6210(*) (%) – odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa od vseh habitatnih tipov s kodo 
6210(*) 

 

Stanje Physis koda Oznaka HT Ime habitatnega tipa Delež 
površine 

Delež 
6210(*) 

34.322 TSB Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso 6,11 37,18 

34.32 TS Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso 2,84 17,27 

83.151/34.32 SAD1/TS Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska suha 
in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 1,30 7,90 

83.151/34.322 SAD1/TSB Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska 
zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 1,19 7,21 

34.322 TSB+ Vrstno pestrejša srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso (in kukavičevkami) 0,61 3,73 

U
G

O
D

N
O

 

34.323 TSBR Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami 0,19 1,16 
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Stanje Physis koda Oznaka HT Ime habitatnega tipa Delež 
površine 

Delež 
6210(*) 

34.322×35.1 TSB×TA 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo 

0,04 0,26 

83.151/34.323 SAD1/TSBR Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska 
zmerno suha travišča z glotami 0,04 0,23 

34.32 TS+ Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso 0,03 0,18 

83.151/34.322 SAD1/TSB+ 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska 
zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (in 
kukavičevkami) 

0,03 0,18 

34.32×35.1 TS×TA 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo 

0,02 0,10 

34.32×31.8D TS×ZL 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami 

1,26 7,65 

34.322×31.8D TSB×ZL 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami 

0,80 4,88 

34.322 TSB- Vrstno revnejša srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso 0,60 3,67 

34.32 TS- Vrstno revnejša srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso 0,50 3,05 

34.32×31.81 TS×GRM 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Srednjeevropska in submediteranska 
listopadna grmišča na bogatih tleh 

0,43 2,62 

83.151/34.32 
×31.8D SAD1/TS×ZL 

Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska suha 
in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče 
se z listnatimi drevesnimi vrstami 

0,13 0,82 

34.32×87.2 TS×RVS Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Ruderalne združbe visokih steblik 0,07 0,42 

34.323×31.8D TSBR×ZL 
Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami×Grmičasti 
gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi 
drevesnimi vrstami 

0,05 0,28 

34.322×31.8D TSB+×ZL 

Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso (in kukavičevkami)×Grmičasti gozdovi 
listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi 
vrstami 

0,04 0,26 

34.322×31.8F TSB×ZM 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Mešani grmičasti gozdovi in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami 

0,04 0,24 

34.322×87.2 TSB×RVS Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Ruderalne združbe visokih steblik 0,03 0,16 

34.32×31.8F TS×ZM 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Mešani grmičasti gozdovi in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami 

0,02 0,14 

34.32×31.86 TS×PTER Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Sestoji orlove praproti 0,02 0,13 

34.322×83.311 TSB×NIG1 Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Nasadi avtohtonih iglavcev 0,02 0,12 

34.32×83.311 TS×NIG1 Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Nasadi avtohtonih iglavcev 0,02 0,11 
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34.32× 
31.8D/83.324 TS×ZL/GROB 

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami/Nasadi in gozdni 
sestoji robinije 

0,01 0,05 

Skupaj:    16,44 100,00 
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Slika 9: Deleži posameznih habitatnih tipov kartiranih po nacionalni tipologiji, ki ustrezajo 

habitatnemu tipu 6210(*) na Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" (SI3000117) leta 2006. 
Oznaka HT – glej tabela 1. 
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Slika 10: Razporeditev površin s habitatnim tipom 6210 (*) na Natura 2000 območju "Haloze – 
vinorodne" (SI3000117) leta 2006. 
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Slika 11: Največkrat so travišča v Halozah v stanju manj ugodne ohranjenosti zaradi opuščanja 
košnje in posledično zaraščanja. (foto: Darja Erjavec) 
 
 

4.1.2 Ostali pomembni negozdni habitatni tipi 

Na Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" je poleg že obravnavanih kvalifikacijskih 
habitatnih tipov še nekaj habitatnih tipov, ki so prav tako na Prilogi I Direktive o habitatih, 
vendar za to območje niso bili izbrani kot kvalifikacijski. To so:  

  
6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6230* Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na 

silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) 
6430 Nižinske in montanske do alpinske vlagoljubne robne združbe z visokim 

steblikovjem 
91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) 
 
V nadaljevanju bomo obravnavali le prve tri naštete skupine habitatnih tipov, zadnja 

(91E0*) je gozdni habitatni tip in je na obravnavanem območju razvit kot pas vegetacije 
ob vodotokih predvsem v nižinskih delih. 

 

4.1.2.1 Habitatni tip 6510 – nižinski ekstenzivno gojeni travniki 

4.1.2.1.1 Splošna oznaka habitatnega tipa 6510 
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Po strokovnih podlagah (KALIGARIČ & TRČAK 2004c) kvalifikacijskemu habitatnemu tipu s 
kodo 6510 ustrezajo po slovenski tipologiji naslednji habitatni tipi: 

 
(38.2) Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki s podrejenimi kategorijami: 
(38.221) Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in 

nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 
(38.222) Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s 

prevladujočo visoko pahovko 
 
Habitatni tip predstavljajo mezofilni zmerno do intenzivno gnojeni travniki na 

prepustnih, bogatih, bolj ali manj svežih do vlažnih tleh od nižin do submontanskega pasu 
na rahlo kislih do nevtralnih tleh. To so visokoproduktivni, floristično srednje bogati 
travniki z vrstami Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Anthriscus sylvestris, 
Heracleum sphondylium, Daucus carota, Crepis biennis, Knautia arvensis, Leucanthemum 
vulgare, Pimpinella major, Trifolium dubium, Geranium pratense (JOGAN ET AL. 2004). 

V Sloveniji je ta habitatni tip še relativno pogost, a je zaradi intenziviranja rabe vse bolj 
ogrožen. Površine se namreč zelo hitro spreminjajo v vrstno revne intenzivno gnojene 
travnike oz. v njive (KALIGARIČ & TRČAK 2004c).  

 
Dopustna/Priporočljiva raba: Košnja dvakrat do trikrat na leto, zmerno dognojevanje, 

ohranjanje režima vlažnosti. 
Odsvetovana raba: Izsuševanje, zaraščanje, pretirano gnojenje. 
Nedopustna raba: Izsuševanje, sprememba v orne površine, dosejavanje drugih vrst 

trav in metuljnic, baliranje, infrastruktura (KALIGARIČ & TRČAK 2004c). 
 

4.1.2.1.2 Habitatni tip 6510 na območju "Haloze – vinorodne" 

Površine z nižinskimi ekstenzivno gojenimi travniki so na obravnavanem območju 
enakomerno razporejene po vsem območju, nekoliko večje površine so opazne le na 
ravninskih delih v okolici Cirkulan. 

Kvalifikacijskemu habitatnemu tipu s kodo 6510 pripada po nacionalno predpisani 
tipologiji kartiranja 15 različnih habitatnih tipov na območju kartiranja, med katerimi gre 
tudi za kombinirane habitatne tipe. Prikazani so v tabeli 2. Po površini (slika 13) 
prevladujejo čisti srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki (Physis koda 
38.22), kar je nadrejena kategorija preostalima dvema habitatnima tipoma in je 
uporabljena v primerih, ko nobena od podrejenih kategorij glede na opis habitatnega tipa 
v tipologiji ne ustreza stanju na terenu. Sledi mu kseromezofilna oblika (38.221), ki je 
značilna za nekoliko bolj suhe in izpostavljene lege, in se v veliki meri pojavlja tudi v 
kombinaciji z ekstenzivno gojenimi senožetnimi sadovnjaki (83.151/38.221). Na podobno 
velikem deležu površine (8,58 %) se pojavlja prav tako kseromezofilna oblika, vendar v 
kombinaciji z visokimi steblikami ruderalnih združb. V tem primeru gre v glavnem za 
prisotnost čedalje uspešnejše enoletne suholetnice (Erigeron annuus) (slika 12), ki se je 
po pripovedovanju domačinov uspešno naselila leta 2003, po tem, ko so travnike pokosili 
in je nastopila suša. Zaradi slabe krmne vrednosti rastline oz. njene neužitnosti živine z 
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njo ne morejo nakrmiti, posledično pa lahko takšni travniki postanejo za kmetovalce 
neuporabni in se zaradi opuščanja začno zaraščati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 12: Kseromezofilni nižinski travnik (38.221), na katerem se je razširila ruderalna vrsta 
enoletna suholetnica (Erigeron annuus), je v stanju manj ugodne ohranjenosti. (foto: Darja 
Erjavec)  
 
 
Površin s habitatnim tipom s kodo 6510, ki so v stanju manj ugodne ohranjenosti, je 

relativno malo (slika 5, 13), gre pa predvsem za zaraščajoče se površine in površine, ki so 
slabše vzdrževane in zato vrstno manj pestre.  

Z intenziviranjem rabe (močno gnojenje in intenzivna košnja) se vrstna pestrost teh 
travnikov manjša, na koncu preidejo v intenzivno gojene ter dosejevane ali v celoti sejane 
travnike, ki so kartirani s Physis kodo 81. 

Slika 15 prikazuje površine s habitatnimi tipi s kodo 6510 skupaj s takimi intenzivno 
gojenimi travniki. Z veliko mero verjetnosti lahko trdimo, da je v preteklosti večina površin 
z danes intenzivno gojenimi travniki ustrezala habitatnim tipom s kodo 6510. 

Glede na to, da je večina travnikov te kategorije v stanju dobre ohranjenosti 
in da so na območju značilno prisotni, predlagamo uvrstitev habitatnega tipa 
6510 nižinski ekstenzivno gojeni travniki med kvalifikacijske habitatne tipe za 
Natura 2000 območje "Haloze – vinorodne". Zaradi pokritosti celotnega 
območja s tem habitatnim tipom, menimo, da je notranje območje (notranja 
cona) za ta habitatni tip enaka območju celotnega Natura 2000 območja 
"Haloze – vinorodne". 
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Tabela 2: Habitatni tipi, ki jih obravnavamo kot nižinske ekstenzivno gojene travnike (6510) na 
Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" v letu 2006 

Stanje– stanje ohranjenosti habitatnega tipa 
Physis koda– koda habitatnega tipa po palearktični klasifikaciji (Physis) (Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996) 
Oznaka HT –črkovna oznaka posameznega HT 
Ime habitatnega tipa – ime habitatnega tipa po slovenski tipologiji (Jogan et al. 2004) 
Delež površine (%) – odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa na območju kartiranja 
Delež 6510 (%)– odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa od vseh habitatnih tipov s kodo 6510 

 
Stanje Physis koda Oznaka HT Ime habitatnega tipa Delež 

površine 
Delež 
6510 

38.22 T Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 3,79 37,93 

38.221 T1 Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 

2,91 29,09 

83.151/38.221 SAD1/T1 Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropski 
kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 

1,04 10,41 

83.151/38.22 SAD1/T Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropski 
mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 

0,50 5,04 

38.222 T2 Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko 

0,34 3,43 

38.221×35.1 T1×TA Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko×Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno 
mejo 

0,10 0,96 

38.221 T1+ Vrstno pestrejši srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki 
na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovko 

0,04 0,40 

83.15/38.22 SAD/T Sadovnjaki/Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travniki 

0,02 0,23 

U
G

O
D

N
O

 

83.15/38.221 SAD/T1 Sadovnjaki/Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko 

0,01 0,13 

38.221×87.2 T1×RVS Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko×Ruderalne združbe visokih steblik 

0,86 8,58 

38.222 T2- Vrstno revnejši srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki 
na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko 

0,10 1,00 

38.22×87.2 T×RVS Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travniki×Ruderalne združbe visokih steblik 

0,09 0,85 

38.221×31.8D T1×ZL Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče 
se z listnatimi drevesnimi vrstami 

0,07 0,71 

38.221 T1- Vrstno revnejši srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki 
na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovko 

0,07 0,65 
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38.22×31.8D T×ZL Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travniki×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se 
z listnatimi drevesnimi vrstami 

0,06 0,60 

Skupaj:    9,94 100,00 
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Slika 13: Deleži posameznih habitatnih tipov kartiranih po nacionalni tipologiji, ki ustrezajo 
habitatnemu tipu 6510 na Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" (SI3000117) leta 2006. 
Oznaka HT – glej tabela 2. 
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Slika 14: Razporeditev površin s habitatnim tipom 6510 na Natura 2000 območju "Haloze – 
vinorodne" (SI3000117) leta 2006.  
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Slika 15: Razporeditev površin s habitatnim tipom 6510 skupaj z intenzivno gnojenimi travniki na 
Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" (SI3000117) leta 2006 
 
 

4.1.2.2 Habitatni tip 6230* – vrstno bogata travišča s prevladujočim volkom 
(Nardus stricta) na silikatnih tleh 

4.1.2.2.1 Splošna oznaka habitatnega tipa 6230* 

 
Po strokovnih podlagah (KALIGARIČ & TRČAK 2004b) ustrezajo habitatnemu tipu s kodo 

6230* po slovenski tipologiji naslednji habitatni tipi: 
 
35.1 Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo  
36.31 Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim volkom  
 
35.1 Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 
Mezofilna travišča s sklenjeno rušo na zakisanih tleh v atlantskih in subatlantskih 

nižavjih, gričevnatih in gorskih območjih severne, srednje in južne Evrope pod gozdno 
mejo. Tudi kot dealpinska vegetacija z volkom. (JOGAN ET AL., 2004). 
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36.31 Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim volkom 
Sklenjena travišča na globokih, kislih tleh v alpinskem in subalpinskem pasu s 

prevladujočimi vrstami Nardus stricta, Festuca nigrescens, Festuca rubra agg., Poa 
violacea, Carex sempervirens, Anthoxanthum odoratum (JOGAN ET AL., 2004). 

 
Volkovja so predvsem odraz enega ekološkega parametra, to je kislosti prsti ob 

primerno nizki količini hranil in nezasenčenosti rastišča. Na druge parametre sestoji volka 
s spremljajočo floro niso občutljivi, saj uspevajo od nižin (kolinski pas) do alpinskega 
pasu. Uspevajo tudi od zelo vlažnih rastišč, kjer se družijo npr. z ločki, pa tja do suhih 
travišč. Bolj jim ustreza silikatna kamninska podlaga, uspevajo pa tudi na skrilavcih, ter na 
tleh, ki so zakisana, ker je zaradi debele plasti prsti izgubljen stik z matično podlago. 
(KALIGARIČ & TRČAK 2004b). 

V Sloveniji je v subalpinskem in alpinskem pasu bore malo primernih ekoloških razmer 
za uspevanje naravnih volkovij – obsežnejša so le tista v Karavankah ter lokalno v Alpah 
in so prav zato pomembna. Veliko volkovij se pojavlja nad antropogeno znižano gozdno 
mejo, sicer pa v montanskem pasu. Ta rastišča so najbolj ogrožena zaradi spontanega 
zaraščanja po opuščanju košnje in/ali paše (Karavanke, Pohorje, Koroška). Sicer pa 
takšna rastišča ogroža predvsem intenzifikacija zimskošportnega turizma (uravnavanje 
(»planiranje«) smučišč, umetno zasneževanje in evtrofikacija s snežnim cementom, fizično 
poškodovanje travne ruše, ozelenjevanje z neprimernimi semenskimi mešanicami), do 
določene mere pa tudi planinske dejavnosti, ki s seboj prinesejo evtrofizacijo, efekt 
pohojenosti, spremljajočo urbanizacijo itd. Rastišča v nižinah ogroža intenzifikacija rabe 
(ki praviloma vključuje tudi dodajanje apnenca za zniževanje kislosti prsti), evtrofikacija in 
zaraščanje (KALIGARIČ & TRČAK 2004b). 

 
Dopustna/Priporočljiva raba: Nad gozdno mejo kakršnakoli raba v smislu vzdrževanja 

nepotrebna, dopustna pa je ekstenzivna paša; pod gozdno mejo: ekstenzivna paša ali 
košnja vsaj vsaka tri leta. 

Odsvetovana raba: Dognojevanje, intenzivni smučarski turizem, vnos apna, množični 
planinski turizem, pohodi, vožnja z gorskimi kolesi, umetno zasneževanje in. 

Nedopustna raba: Zaraščanje, gnojenje (tudi uporaba snežnega cementa), dosejevanje 
z neustreznimi semenskimi mešanicami, vožnja izven cest, motokros, gradbeni posegi 
(KALIGARIČ & Trčak 2004b). 
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Slika 16: Volk (Nardus stricta) je lahko prepoznavna trava, značilna za zakisana travišča. (foto: 
Branka Trčak) 
 

4.1.2.2.2 Habitatni tip 6230* na območju "Haloze – vinorodne" 

Habitatnih tipov s to kodo je na obravnavanem območju manj kot 1 % negozdnih 
površin, od katerih so skoraj vse v stanju ugodne ohranjenosti. 

Habitatni tip uspeva tako na nekoliko bolj vlažni kot na suhi kisli podlagi, zaradi česar je 
tudi možno, da ga je nekoč bilo več v nižinah, kjer so danes intenzivneje obdelane 
površine.  

Delež površin habitatnega tipa v stanju ugodne in manj ugodne ohranjenosti je grafično 
prikazan na sliki 17, lega na območju kartiranja pa na sliki 18. 

Zaradi majhnih, neznačilnih površin habitatnega tipa 6230* na obravnavanem območju 
smatramo, da njigova uvrstitev med kvalifikacijske habitatne tipe za območje Natura 2000 
Haloze – vinorodne ni potrebna. 
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Tabela 3: Habitatni tipi, ki jih obravnavamo kot vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim 

volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (6230*) na Natura 2000 območju 
"Haloze – vinorodne" v letu 2006 

Stanje– stanje ohranjenosti habitatnega tipa 
Physis koda– koda habitatnega tipa po palearktični klasifikaciji (Physis) (Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996) 
Oznaka HT – črkovna oznaka posameznega HT 
Ime habitatnega tipa – ime habitatnega tipa po slovenski tipologiji (Jogan et al. 2004) 
Delež površine (%) – odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa na območju kartiranja 
Delež 6230* (%) – odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa od vseh habitatnih tipov s kodo 6230* 

 
Stanje Physis koda Oznaka HT Ime habitatnega tipa Delež 

površine
Delež 
6230*

TA 35.1 Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 0,15 43,25

T1×TA 38.221×35.1 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko×Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno 
mejo 

0,10 28,00

TSB×TA 34.322×35.1 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno 
mejo 

0,04 12,44

SAD1/TA 83.151/35.1 Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Suha volkovja in 
podobna kisla travišča pod gozdno mejo 0,03 8,89

U
G

O
D

N
O

 

TS×TA 34.32×35.1 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Suha volkovja in podobna kisla travišča pod 
gozdno mejo 

0,02 4,83

M
AN

J 
U

G
O

D
N

O
 

TA×ZL 35.1×31.8D Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 0,01 2,59

Skupaj:    0,34 100,0
0
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Slika 17: Deleži posameznih habitatnih tipov kartiranih po nacionalni tipologiji, ki ustrezajo 
habitatnemu tipu s kodo 6230* Direktive o habitatih na Natura 2000 območju "Haloze – 
vinorodne" (SI3000117) leta 2006. Oznaka HT – glej tabela 3. 
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Slika 18: Razporeditev površin s habitatnim tipom 6230* na Natura 2000 območju "Haloze – 
vinorodne" (SI3000117) leta 2006. 
 
 

4.1.2.3 Habitatni tip 6430 – nižinske in montanske hidrofilne robne združbe z 
visokim steblikovjem 

4.1.2.3.1 Splošna oznaka habitatnega tipa 6430 

V Strokovnih podlagah za opredelitev Natura 2000 območij (KALIGARIČ & WRABER 2004) 
za habitatne tipe je bil habitatni tip razdeljen na nižinsko in gorsko obliko. Na 
obravnavanem območju gre le za nižinsko obliko in zato lastnosti gorske ne bomo 
navajali. 

 
Po strokovnih podlagah (KALIGARIČ & WRABER 2004) kvalifikacijskemu habitatnemu tipu 

s kodo 6430 ustrezajo po naši tipologiji naslednji habitatni tipi: 
(37.1) Nižinska visoka steblikovja 
(37.7) Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 
(37.8) Subalpinska in alpinska visoka steblikovja (gorska oblika) 
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(37.1) Nižinska visoka steblikovja 
Gosti sestoji visokih ali srednjevisokih higrofilnih steblik, ki se v pasovih pojavljajo na s 

hranili bogatih naplavinah vodotokov v nižinah. Lahko so visoka steblikovja kot stadij 
zaraščanja na opuščenih vlažnih travnikih in pašnikih (JOGAN ET AL., 2004).  

 
(37.7) Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 
Zeliščna vegetacija, ki obroblja gozdove, rečne in potočne bregove, kanale ipd., vendar 

le na globokih, s hranili, posebno še z dušikom bogatih tleh. Značilne vrste so: 
Chaerophyllum bulbosum, Galium aparine, Urtica dioica, Artemisia spp. ter neofiti kot 
Fallopia spp., Rudbeckia spp., Helianthus tuberosus. (JOGAN ET AL., 2004). 

 

4.1.2.3.2 Habitatni tip 6430 na območju "Haloze – vinorodne" 

V Strokovnih podlagah za opredelitev Natura 2000 območij za habitatne tipe (KALIGARIČ 
& WRABER 2004) je bil tudi ta habitatni tip razdeljen na nižinsko in gorsko obliko. Površin s 
tem habitatnim tipom je na obravnavanem območju le 1,4 % negozdnih površin in vse so 
v stanju ugodne ohranjenosti.  

 
Površine s habitatnim tipom 6430, ki smo jih zabeležili na območju "Haloze – 

vinorodne", so navedene v tabeli 4.  
 

Tabela 4: Habitatni tipi, ki jih obravnavamo kot nižinske in montanske do alpinske vlagoljubne 
robne združbe z visokim steblikovjem (6430) na Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" v 
letu 2006 

Stanje– stanje ohranjenosti habitatnega tipa 
Physis koda– koda habitatnega tipa po palearktični klasifikaciji (Physis) (Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996) 
Oznaka HT – črkovna oznaka posameznega HT 
Ime habitatnega tipa – ime habitatnega tipa po slovenski tipologiji (Jogan et al. 2004) 
Delež površine (%) – odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa na območju kartiranja 
Delež 6430 (%) – odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa od vseh habitatnih tipov s kodo 6430 

 

Stanje Physis koda Oznaka HT Ime habitatnega tipa Delež 
površine 

Delež 
6430 

37.1 VSN Nižinska visoka steblikovja 0,48 68,56 

37.72 VSG Zasenčeni nitrofilni gozdni robovi (obronki) 0,08 10,78 

37.1×53.21 VSN×MC Nižinska visoka steblikovja×Združbe visokih šašev 0,07 9,51 

37.7 VS Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 0,04 6,16 

37.714 PET Zasenčeni obvodni zastori z repuhom 0,02 3,47 

U
G

O
D

N
O

 

37.715 VSR Obrečno visoko steblikovje 0,01 1,52 

Skupaj:    0,70 100,00
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Slika 19: Deleži posameznih habitatnih tipov kartiranih po nacionalni tipologiji, ki ustrezajo 
habitatnemu tipu s kodo 6430 Direktive o habitatih na Natura 2000 območju "Haloze – 
vinorodne" (SI3000117) leta 2006. Oznaka HT – glej tabela 4. 
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Slika 20: Razporeditev površin s habitatnim tipom 6430* na Natura 2000 območju "Haloze – 
vinorodne" (SI3000117) leta 2006 
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5 PREDLOG NOTRANJIH OBMOČIJ KVALIFIKACIJSKEGA IN 
PREDLAGANEGA HABITATNEGA TIPA 

5.1 Predlog notranjih območij habitatnega tipa 6210(*) 

Opredelitev notranjih območij (con) posameznih vsebin (kvalifikacijskih vrst /habitatnih 
tipov) na Natura 2000 območjih je potrebna za učinkovito in racionalno izvajanje določil 
za načrtovanje in izvajanje posegov na teh območjih, ki jih predpisujeta Uredba o 
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS 49/04 in 110/04) in 
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Ur. l. 130/04, 53/06). Dokler conacije niso izdelane je oteženo prostorsko 
načrtovanje in izvajanje kakršnihkoli posegov in tudi varstvenih ukrepov. 

 
Kartiranje habitatnih tipov je natančno opredelilo vse površine z negozdnimi 

kvalifikacijskimi habitatnimi tipi ter zagotovilo podatke o njihovi natančni legi in velikosti 
ter stanju. Zato je opredeljevanje ozkih notranjih območij nesmiselno. Določitev širše 
notranje cone pomeni tudi povečanje možnosti za lažje nadomeščanje uničenih površin s 
kvalifikacijskim habitatnim tipom ob morebitnih posegih. Habitatni tip 6210(*) se v 
Sloveniji pogosto pojavlja v tradicionalni kulturni krajini v kombinaciji z drugimi 
naravovarstveno pomembnimi travišči, zato je zanj značilna območja težko natančno 
zarisati. V Sloveniji se praviloma pojavlja na pobočjih, v ravninskih delih pa potencialno na 
starih, suhih prodnih nanosih.  

 
Za notranjo cono predlagamo zaokoroženo ozemlje, z vsemi bolj ali manj enakomerno 

razpršenimi ploskvami kvalifikacijskega habitatnega tipa. Notranjo cono smo opredelili 
tako, da smo iz Natura 2000 območja »Haloze-vinorodne« na podlagi rezultatov kartiranja 
in s pomočjo digitalnega modela reliefa izločili površine, ki za kvalifikacijski habitatni tip 
niso bistvene tako s stališča upravljanja z zavarovanim območjem kot tudi s stališča 
presoj. Izločene površine območja so v nižinskih ravninskih delih, ki so intenzivneje 
obdelana in so površine preoblikovane v njive ter intenzivneje gojene travnike in 
posledično brez kvalifikacijskega habitatnega tipa. Gre za površine v okolici Cirkulan, Zg. 
Leskovca ter del severnega obrobja območja ob cesti pri Strmcu pri Podleskovcu. Na teh 
območjih v primerih posegov presoje vplivov posegov na kvalifikacijski habitatni tip niso 
potrebne. Presoja sprejemljivosti pa je znotraj predlagane notranje cone nujna, saj so tam 
zajete vse površine kvalifikacijskega habitatnega tipa. Predlagana conacija je kartografsko 
prikazana na sliki 21. 
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Slika 21: Predlog notranje cone za habitatni tip 6210(*) polnaravna suha travišča in grmiščne faze 

na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) na Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" 
(SI3000117) 
 
 
 

5.2 Predlog notranjih območij habitatnega tipa 6510 

Površine habitatnega tipa 6510 so zelo enakomerno raztresene po celotnem območju 
Natura 2000 (slika 14). Nemogoče je izločiti površine, ki bi bile za habitatni tip bolj 
pomembne oz. nepomembne, zato predlagamo notranje območje (notranjo cono) za ta 
habitatni tip enako območju celotnega Natura 2000 območja "Haloze – vinorodne". 
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6 PREDLOG MONITORINGA 

Stanje kvalifikacijskega habitatnega tipa na Natura 2000 območju "Haloze – vinorodne" je 
možno spremljati na več načinov. V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov, ki 
zagotavljajo čim bolj zanesljivo in reprezentativno informacijo za celotno območje. 
 
1 Ponovno kartiranje habitatnih tipov na celotnem območju  
Metoda da popolno informacijo o tem, kaj se je s posamezno ploskvijo zgodilo v 
določenem časovnem obdobju, omogoča ugotavljanje trendov, hkrati pa je možno dobiti 
informacijo o spreminjanju habitatnih tipov. Glede na trende in ogroženost 
kvalifikacijskega habitatnega tipa je potrebno določiti ustrezen interval ponovnih kartiranj 
in s tem zagotoviti pravočasno ukrepanje v primeru poslabšanja stanja ohranjenosti.  
 
2 Kartiranje vzorčnih ploskev z upoštevanimi ugodnimi in manj ugodnimi stanji 
ohranjenosti 
Vzorčenje naj bi zajemalo 5 % površin kvalifikacijskega habitatnega tipa v stanju ugodne 
in 5 % v stanju manj ugodne ohranjenosti, pri čemer morajo biti ploskve prostorsko 
enakomerno porazdeljene (topološko, ekspozicijsko, naklonsko). Pri tem je pomembno, da 
podatek o tem katere površine se vzorči, ni javen, saj so zaradi tega možni zunanji vplivi 
na ohranjanje teh površin, kar pa zmanjšuje reprezentativnost vzorca in onemogoča 
pregled nad celotnim območjem. 
Dobra stran te metode je, da se stanje redno spremlja in se prej opazi morebitne 
negativne trende, manj je tudi terenskega dela. Z metodo dobimo povprečno stanje 
območja o stanju kvalifikacijskega habitatnega tipa, natančno stanje imamo le za 5 % 
ploskev, za ostale lahko o stanju le sklepamo.  
 
3 Vsakoletno testiranje novih naključno izbranih ploskev 
Metoda je podobna predhodni, z razliko, da se ne spremlja istih ploskev, ampak se 
naključno (s pomočjo računalnika) na novo pred vsakim vzorčenjem izbere ploskve, ki se 
jih pregleda na terenu. Izbrane morajo biti tako ploskve v stanju ugodne in manj ugodne 
ohranjenosti z enakomerno prostorsko porazdelitvijo.  
 
Enake metode predlagamo tudi za spremljanje stanja habitatnega tipa, ki ga predlagamo 
za uvrstitev na seznam kvalifikacijskih habitatnih tipov. 
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8 PRILOGE 

Priloga 1: Tabela habitatnih tipov Natura 2000 območja »Haloze – vinorodne« 
(SI3000117) leta 2006.  

 
Priloga 2: Karta Habitatni tipi 
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Priloga 1 
 
Habitatni tipi na Natura 2000 območju »Haloze – vinorodne« (SI3000117) leta 2006.  
 

Physis koda– koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (Devilliers & Devilliers-Terschuren 1996) 
Oznaka HT- črkovna oznaka posameznega HT 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (Jogan et al. 2004) 
Uredba HT – Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. 112/03). Številke pomenijo skupine habitatnih tipov iz priloge 1 Uredbe, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju na ozemlju RS: 2- 
habitatni tipi sladkih voda, 3 – habitatni tipi grmišč in travišč, 4 – gozdni habitatni tipi, 5 - habitatni tipi barij in močvirij, 6 - habitatni tipi goličav 
FFH – koda habitatnih tipov Priloge I Direktive o habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), katerih ohranitev je v 
interesu skupnosti in so označeni kot posebna območja ohranitve (* – prednostni habitatni tipi po Direktivi o habitatih; (*) – prednostni habitatni tip, kadar na njem uspevajo 
kukavičevke (Orchidaceae) po Direktivi o habitatnih tipih) 
Bern – habitatni tipi Resolucije 4 (1996) Bernske konvencije (Appendix 8 - Resolution No. 4 (1996) of the Standing Committee listing endangered natural habitat requiring specific 
conservation measures) 
Št. pl. - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Površina – površina posameznega HT na območju kartiranja (v hektarih) 
Delež površine (%) – odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa na območju kartiranja 
Zbirni HT – zaradi večje preglednosti karte (priloga 2), smiselno združene skupine habitatnih tipov  
Znak "-" pred številko v stolpcu Uredba, FFH ali BERN pomeni, da habitatni tip ni v stanju ugodne ohranjenosti (ponavadi kombinacija s habitatnimi tipi, ki niso na seznamih) 

 

Physis koda Oznaka HT Habitatni tip Uredba 
HT FFH Bern Št. pl. Površina Delež 

površine Zbirni HT 

- C Asfaltne ceste      142 35,01 0,63 
Pozidane površine s 
pripadajočimi površinami 

- KOL Kolovozi in makadamske ceste      691 62,66 1,12 
Pozidane površine s 
pripadajočimi površinami 

22.1 SV Stalna jezera, ribniki in ostale stoječe vode      10 0,42 0,01 
Tekoče, stoječe in občasne 
stoječe vode 

22.13 SV3 Evtrofne vode      47 1,94 0,03 
Tekoče, stoječe in občasne 
stoječe vode 

24.1 P1 Potoki s pretežno naravnimi bregov      753 38,64 0,69 
Tekoče, stoječe in občasne 
stoječe vode 

24.1 P2 Regulirani potoki      53 1,88 0,03 
Tekoče, stoječe in občasne 
stoječe vode 

31.81 GRM 
Srednjeevropska in submediteranska listopadna grmišča na bogatih 
tleh      298 32,17 0,58 

Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

31.811 RUB Mezofilna grmišča črnega trna in robide      11 0,83 0,01 
Grmovne in zaraščajoče se 
površine 
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Physis koda Oznaka HT Habitatni tip Uredba 
HT FFH Bern Št. pl. Površina Delež 

površine Zbirni HT 

31.86 PTER Sestoji orlove praproti      254 40,31 0,72 
Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

31.87 POS Gozdne čistine      33 3,83 0,07 
Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

31.8C LES Leščevje      4 0,47 0,01 
Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

31.8D ZL 
Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi 
drevesnimi vrstami      504 175,37 3,14 

Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

31.8D/44.91 ZL/ALN 
Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi 
drevesnimi vrstami/Močvirna črnojelševja      10 3,95 0,07 

Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

31.8D/83.324 ZL/GROB 
Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi 
drevesnimi vrstami/Nasadi in gozdni sestoji robinije      10 2,26 0,04 

Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

31.8F ZM 
Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z listnatimi in 
iglastimi drevesnimi vrstami      12 2,36 0,04 Gozdne površine 

34.32 TS 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso 3 6210(*) B 769 158,74 2,84 Suha in polsuha travišča 

34.32 TS- 
Vrstno revnejša srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso -3 6210(*) -B 100 28,05 0,50 Suha in polsuha travišča 

34.32 TS+ 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso 3 6210* B 6 1,66 0,03 Suha in polsuha travišča 

34.32×31.81 TS×GRM 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Srednjeevropska in submediteranska listopadna grmišča na 
bogatih tleh 

-3 -6210(*) -B 77 24,06 0,43 Suha in polsuha travišča 

34.32×31.86 TS×PTER 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Sestoji orlove praproti -3 -6210(*) -B 5 1,24 0,02 Suha in polsuha travišča 

34.32×31.8D TS×ZL 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) -B 174 70,35 1,26 Suha in polsuha travišča 

34.32×31.8D/ 
83.324 TS×ZL/GROB 

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami/Nasadi in gozdni sestoji robinije 

-3 -6210(*) -B 2 0,47 0,01 Suha in polsuha travišča 

34.32×31.8F TS×ZM 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) -B 3 1,32 0,02 Suha in polsuha travišča 
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Physis koda Oznaka HT Habitatni tip Uredba 
HT FFH Bern Št. pl. Površina Delež 

površine Zbirni HT 

34.32×35.1 TS×TA 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 3 6210(*), 

6230* B 6 0,93 0,02 Suha in polsuha travišča 

34.32×83.311 TS×NIG1 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Nasadi avtohtonih iglavcev -3 -6210(*) -B 4 1,02 0,02 Suha in polsuha travišča 

34.32×87.2 TS×RVS 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Ruderalne združbe visokih steblik -3 -6210(*) -B 16 3,82 0,07 Suha in polsuha travišča 

34.322 TSB 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso 3 6210(*) B 1144 341,83 6,11 Suha in polsuha travišča 

34.322 TSB- 
Vrstno revnejša srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso -3 -6210(*) -B 113 33,70 0,60 Suha in polsuha travišča 

34.322 TSB+ 
Vrstno pestrejša srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso (in kukavičevkami) 3 6210* B 90 34,31 0,61 Suha in polsuha travišča 

34.322×31.8D TSB+×ZL 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso (in kukavičevkami)×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210* -B 6 2,36 0,04 Suha in polsuha travišča 

34.322×31.8D TSB×ZL 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) -B 126 44,84 0,80 Suha in polsuha travišča 

34.322×31.8F TSB×ZM 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) -B 4 2,20 0,04 Suha in polsuha travišča 

34.322×35.1 TSB×TA 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 3 6210(*), 

6230* B 7 2,39 0,04 Suha in polsuha travišča 

34.322×83.311 TSB×NIG1 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Nasadi avtohtonih iglavcev -3 -6210(*) -B 5 1,12 0,02 Suha in polsuha travišča 

34.322×87.2 TSB×RVS 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso×Ruderalne združbe visokih steblik -3 -6210(*) -B 8 1,51 0,03 Suha in polsuha travišča 

34.323 TSBR Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami 3 6210(*) B 72 10,65 0,19 Suha in polsuha travišča 

34.323×31.8D TSBR×ZL 
Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami×Grmičasti gozdovi 
listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami -3 -6210(*) -B 7 2,62 0,05 Suha in polsuha travišča 

35.1 TA Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 3 6230*   55 8,31 0,15 Travišča na zakisanih tleh 

35.1×31.8D TA×ZL Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo -3 -6230*   2 0,50 0,01 Travišča na zakisanih tleh 

35.14 CEP Sestoji navadne šašulice      13 0,68 0,01 Travišča na zakisanih tleh 
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Physis koda Oznaka HT Habitatni tip Uredba 
HT FFH Bern Št. pl. Površina Delež 

površine Zbirni HT 

37.1 VSN Nižinska visoka steblikovja 3 6430   263 27,09 0,48 Visoko steblikovje 

37.1×53.21 VSN×MC Nižinska visoka steblikovja×Združbe visokih šašev 3 6430   13 3,76 0,07 Visoko steblikovje 

37.2 TVE Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki 3  B 26 4,50 0,08 Barjanske in močvirske združbe 

37.211 TOL Mehko osatovje 3  B 18 3,27 0,06 Visoko steblikovje 

37.219 TSCI Gozdno sitčevje 3  B 41 3,13 0,06 Mokrotni travniki 

37.7 VS Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 3 6430   32 2,44 0,04 Visoko steblikovje 

37.714 PET Zasenčeni obvodni zastori z repuhom 3 6430   20 1,37 0,02 Visoko steblikovje 

37.715 VSR Obrečno visoko steblikovje 3 6430   8 0,60 0,01 Visoko steblikovje 

37.72 VSG Zasenčeni nitrofilni gozdni robovi (obronki) 3 6430   48 4,26 0,08 Visoko steblikovje 

38.1 TP Mezofilni pašniki      214 112,16 2,01 Obdelane površine 

38.1×31.8D TP×ZL 
Mezofilni pašniki×Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče 
se z listnatimi drevesnimi vrstami      3 1,39 0,02 Obdelane površine 

38.13 TR Ruderalizirana opuščena travišča      4 0,49 0,01 Obdelane površine 

38.22 T Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 3 6510   1008 212,06 3,79 Gojeni travniki 

38.22 T- Vrstno revnejši srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki -3 -6510   50 15,29 0,27 Gojeni travniki 

38.22×31.8D T×ZL 
Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki×Grmičasti 
gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi 
vrstami 

-3 -6510   24 3,34 0,06 Gojeni travniki 

38.22×87.2 T×RVS 
Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki×Ruderalne 
združbe visokih steblik -3 -6510   23 4,77 0,09 Gojeni travniki 

38.221 T1 
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih 
tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 3 6510   623 162,63 2,91 Gojeni travniki 

38.221 T1- 
Vrstno revnejši srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko 

-3 -6510   13 3,64 0,07 Gojeni travniki 

38.221 T1+ 
Vrstno pestrejši srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko 

3 6510   9 2,23 0,04 Gojeni travniki 

38.221×31.8D T1×ZL 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih 
tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko×Grmičasti 
gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi 
vrstami 

-3 -6510   14 3,99 0,07 Gojeni travniki 
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Physis koda Oznaka HT Habitatni tip Uredba 
HT FFH Bern Št. pl. Površina Delež 

površine Zbirni HT 

38.221×35.1 T1×TA 
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih 
tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko×Suha volkovja 
in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 

3 6510, 
 6230*   22 5,38 0,10 Gojeni travniki 

38.221×87.2 T1×RVS 
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih 
tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko×Ruderalne 
združbe visokih steblik 

-3 -6510   550 47,97 0,86 Gojeni travniki 

38.222 T2 
Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh 
s prevladujočo visoko pahovko 3 6510   48 19,16 0,34 Gojeni travniki 

38.222 T2- 
Vrstno revnejši srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na 
srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko -3 -6510   10 5,61 0,10 Gojeni travniki 

4 G Gozdovi      572 2625,37 46,94 Gozdne površine 

44.1 SOB Obrežna vrbovja 4  B 4 0,71 0,01 Gozdne površine 

44.1×44.32 SOB×ALNO Obrežna vrbovja×Črnojelševja in jesenovja ob hitro tekočih vodah 4 91E0* B 37 3,00 0,05 Gozdne površine 

44.3 OLV Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah 4 91E0* B 245 39,19 0,70 Gozdne površine 

44.32 ALNO Črnojelševja in jesenovja ob hitro tekočih vodah 4 91E0* B 21 1,70 0,03 Gozdne površine 

44.33 ALNP Črnojelševja in jesenovja ob počasi tekočih vodah 4 91E0* B 8 0,88 0,02 Gozdne površine 

44.91 ALN Močvirna črnojelševja      75 6,40 0,11 Gozdne površine 

44.92 SAL Močvirna in barjanska vrbovja      42 1,83 0,03 Gozdne površine 

53.11 PH Navadna trstičja      18 3,00 0,05 Barjanske in močvirske združbe 

53.13 TY Rogozovja      1 0,08 0,00 Barjanske in močvirske združbe 

53.14B IR Sestoji z močvirsko peruniko      6 0,21 0,00 Barjanske in močvirske združbe 

53.21 MC Združbe visokih šašev      87 12,47 0,22 Barjanske in močvirske združbe 

53.5 JUN Močvirja z ločki      14 0,98 0,02 Barjanske in močvirske združbe 

81 TSEJ Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki      387 106,87 1,91 Obdelane površine 

82.11 N Njive      1850 340,34 6,09 Obdelane površine 

82.2 OZ Njive z omejki in ozarami      78 3,86 0,07 Obdelane površine 

83.13 JUG Orehovi nasadi      9 1,19 0,02 Obdelane površine 

83.15 SAD Sadovnjaki      288 18,56 0,33 Obdelane površine 

83.15/38.13 SAD/TR Sadovnjaki/Ruderalizirana opuščena travišča      9 0,97 0,02 Obdelane površine 

83.15/38.22 SAD/T Sadovnjaki/Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 3 6510   13 1,28 0,02 Gojeni travniki 
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Physis koda Oznaka HT Habitatni tip Uredba 
HT FFH Bern Št. pl. Površina Delež 

površine Zbirni HT 

83.15/38.221 SAD/T1 
Sadovnjaki/Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko 

3 6510   3 0,70 0,01 Gojeni travniki 

83.15/81 SAD/TSEJ Sadovnjaki/Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki      5 0,40 0,01 Obdelane površine 

83.151 SAD1 Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki      237 26,53 0,47 Obdelane površine 

83.151/31.86 SAD1/PTER Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Sestoji orlove praproti      6 1,85 0,03 Obdelane površine 

83.151/34.32 SAD1/TS 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska suha in 
polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 3 6210(*) B 348 72,67 1,30 Suha in polsuha travišča 

83.151/34.32 
×31.8D SAD1/TS×ZL 

Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska suha in 
polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso×Grmičasti gozdovi 
listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) B 15 7,50 0,13 
Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

83.151/34.322 SAD1/TSB 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska zmerno 
suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 3 6210(*) B 353 66,31 1,19 Suha in polsuha travišča 

83.151/34.322 SAD1/TSB+ 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska zmerno 
suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (in kukavičevkami) 3 6210* B 9 1,66 0,03 Suha in polsuha travišča 

83.151/34.323 SAD1/TSBR 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska zmerno 
suha travišča z glotami 3 6210(*) B 8 2,09 0,04 Suha in polsuha travišča 

83.151/35.1 SAD1/TA 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Suha volkovja in podobna 
kisla travišča pod gozdno mejo 3 6230*   8 1,71 0,03 Travišča na zakisanih tleh 

83.151/38.1 SAD1/TP Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Mezofilni pašniki      44 18,27 0,33 Obdelane površine 

83.151/38.13 SAD1/TR 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Ruderalizirana opuščena 
travišča      39 6,52 0,12 Obdelane površine 

83.151/38.22 SAD1/T 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropski mezotrofni 
do evtrofni nižinski travniki 3 6510   147 28,18 0,50 Gojeni travniki 

83.151/38.221 SAD1/T1 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropski 
kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih 
legah s prevladujočo visoko pahovko 

3 6510   283 58,20 1,04 Gojeni travniki 

83.151/87.2 SAD1/RVS 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Ruderalne združbe visokih 
steblik      5 0,63 0,01 Obdelane površine 

83.151×31.8D SAD1×ZL 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki×Grmičasti gozdovi listavcev 
in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami      40 8,95 0,16 

Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

83.151×87.2 SAD1×RVS 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Ruderalne združbe visokih 
steblik      7 1,62 0,03 Obdelane površine 
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Physis koda Oznaka HT Habitatni tip Uredba 
HT FFH Bern Št. pl. Površina Delež 

površine Zbirni HT 

83.21 VIN Vinogradi      1612 287,42 5,14 Obdelane površine 

83.211 VIN1 Tradicionalno gojeni vinogradi      40 12,38 0,22 Obdelane površine 

83.22 SADG Nizkodebelni in grmičasti sadovnjaki      10 4,04 0,07 Obdelane površine 

83.311 NIG1 Nasadi avtohtonih iglavcev      83 24,72 0,44 Gozdne površine 

83.32 NLI Nasadi listopadnih dreves      4 1,07 0,02 Gozdne površine 

83.324 GROB Nasadi in gozdni sestoji robinije      20 2,77 0,05 Gozdne površine 

84.2 MSK Mejice in manjše skupine dreves in grmov      1006 119,69 2,14 
Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

84.3 GO Gozdni otoki      126 117,08 2,09 Gozdne površine 

85.3 VRT Vrtovi      338 7,82 0,14 Obdelane površine 

85.5 POK Pokopališča      2 1,05 0,02 
Pozidane površine s 
pripadajočimi površinami 

86 U Pozidana območja (mesta, vasi, industrijska območja)      7 2,82 0,05 
Pozidane površine s 
pripadajočimi površinami 

86.2 VAS Vasi, robni deli predmestij in posamezne stavbe      2144 173,95 3,11 
Pozidane površine s 
pripadajočimi površinami 

86.3 IND Delujoča industrijska območja      2 3,22 0,06 
Pozidane površine s 
pripadajočimi površinami 

86.6 OR Ruševine, opuščeni objekti in arheološke izkopanine      7 0,24 0,00 
Pozidane površine s 
pripadajočimi površinami 

87.1 ON Neobdelane njive in druge dotlej obdelovane površine      1351 204,94 3,66 Obdelane površine 

87.2 R Ruderalne združbe      121 5,71 0,10 
Pozidane površine s 
pripadajočimi površinami 

87.2 RVS Ruderalne združbe visokih steblik      238 23,01 0,41 Visoko steblikovje 

87.2×31.8D RVS×ZL 
Ruderalne združbe visokih steblik×Grmičasti gozdovi listavcev in 
površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami      5 1,04 0,02 

Grmovne in zaraščajoče se 
površine 

89.22 K Kanali      141 2,07 0,04 
Tekoče, stoječe in občasne 
stoječe vode 

 Skupaj:         21.30
8 5592,47 100,00  
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