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CILJI PROJEKTNE NALOGE 

− Kartiranje negozdnih površin habitatnih tipov na celotnem območju Natura 2000 
"Boč-Haloze-Donačka gora" 

− predlog opredelitve najpomembnejših območij (notranja conacija) za kvalifikacijske 
habitatne tipe, 

− predlog monitoringa za kvalifikacijske habitatne tipe. 
 
 
 

POVZETEK REZULTATOV 

1. Skupaj smo na 110,68 km2 velikem območju evidentirali 125 različnih habitatnih 
tipov.  

2. Na območju kartiranja habitatnih tipov smo evidentirali 2 kvalifikacijska negozdna 
habitatna tipa za območje Natura 2000 "Boč – Haloze – Donačka gora":  
- 6210(*) polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh 

(Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) ”, ki na Natura 2000 
območju pokriva 11,3 km2 površine (30,6 % negozdnih površin,). Od tega je 
1,7 km2 (13,9 %) v stanju manj ugodne ohranjenosti. 

- 6510 nižinski ekstenzivno gojeni travniki, ki na Natura 2000 območju pokriva 
3,03 km2 površine (8,2 % negozdnih površin), od tega je 0,30 km2 (9,73 %) v 
stanju manj ugodne ohranjenosti. 

3. Dveh kvalifikacijskih habitatnih tipov (8220) silikatna skalna pobočja z vegetacijo 
skalnih razpok in (8210) karbonatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok 
na obravnavanem območju izven gozda nismo evidentirali. Tudi v Strokovnem 
predlogu (Jogan et al. 2004) nista navedena kot kvalifikacijska habitatna tipa za 
obravnavano območje. 

4. Za negozdna kvalifikacijska habitatna tipa 6210(*) in 6510 smo predlagali 
notranji coni, ki zavzemata skoraj vse skartirane površine posameznega 
habitatnega tipa in predstavljata tudi večji del celotnega Natura 2000 območja 
"Boč – Haloze – Donačka gora". 

5. Podajamo predloge za monitoring evidentiranih kvalifikacijskih habitatnih tipov. 
6. Dodatno smo evidentirali še 3 negozdne habitatne tipe s Priloge I Direktive o 

habitatih.  
7. Rezultati projektne naloge so skupaj z rezultati še dveh sorodnih 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 in opredelitev notranjih območij 
negozdnih kvalifikacijskih habitatnih tipov Natura 2000 območja "Boč-Haloze-Donačka 
gora" (SI3000118): 6210(*) – polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih 
tleh (Festuco-Brometalia) in 6510 – nižinski ekstenzivno gojeni travniki.  

Dodatno smo skartirali tudi del Krajinskega parka Boč (KP Boč), ki leži zunaj Natura 
2000 območja. 

V poročilu so predstavljeni rezultati kartiranja habitatnih tipov negozdnih površin, s 
posebnim poudarkom na kvalifikacijskih habitatnih tipih. Podrobneje so predstavljeni tudi 
ostali negozdni habitatni tipi Priloge I Direktive o habitatih, ki sicer niso kvalifikacijski za 
Natura 2000 območje. Podan je predlog opredelitve najpomembnejših območij (notranja 
conacija) in predlog monitoringa za kvalifikacijske habitatne tipe. 

Statistični podatki o površinah so v poročilu, če ni navedeno drugače, podani le za 
Natura 2000 območje. 
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2 OBMOČJE DELA 

Območje kartiranja obsega celotno posebno ohranitveno območje "Boč–Haloze–
Donačka gora" in Krajinski park Boč, katerega meja na južni strani sega izven meje 
Natura 2000 območja. 

Razteza se v smeri vzhod–zahod vzhodno od ceste Poljčane–Rogaška Slatina do ceste 
Ptuj-Krapina (slika 1). 

Celotno območje lahko razdelimo na tri dele: najbolj zahodni del z najvišjim vrhom 
Bočem je pretežno gozdnat, malo poseljen in se od ostalega območja razlikuje tudi po 
geološki podlagi. Vzhodni del predstavlja večji del celotnega Natura 2000 območja in 
zajema del vinorodnih Haloz, gozdnih površin je manj, južno pa Natura 2000 območju 
pripada še gozdnat in hribovit del z Donačko goro in Resenikom. 

Geološko podlago na zahodnem delu predstavljajo predvsem zgornjetriasni dolomiti in 
masivni apnenci ter srednjemiocenski litotamnijski apnenec, lapor in lapornati apnenec, na 
vzhodnem delu pa prevladujejo laporji, peščenjaki in konglomerati (ANČIČ & JURIŠA 1983). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Območje kartiranja: Natura 2000 območje “Boč – Haloze – Donačka gora” 

(SI3000118) in Krajinski park Boč. 
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3 METODE DELA 

3.1 Metoda terenskega kartiranja 

Habitatni tipi (HT) 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 (DEVILLIERS & 
DEVILLIERS-TERSCHUREN, 1996), ki se uporablja v večini evropskih držav in vključuje tudi 
kodo (Physis) Palearktične klasifikacije (A classification of Palearctic habitats, Nature and 
environment, No. 78). Opredelitev večine habitatnih tipov temelji na vegetaciji (rastlinskih 
združbah), le nekateri so definirani po rabi ali fiziognomskih značilnostih. 

Namen projektne naloge je bil kartiranje le negozdnih površin, zato habitatni tipi, ki se 
pojavljajo v sklenjenih gozdnih površinah, 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 83.151/38.22 (SAD1/T) označuje ekstenzivno gojeni 
senožetni sadovnjaki (83.151) s srednjeevropskimi mezotrofnimi do evtrofnimi 
nižinskimi travniki (38.22). 

− znak "×" 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 pa imajo Physis kodo. Posameznemu FFH habitatnemu 
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tipu lahko ustreza več habitatnih tipov slovenske tipologije (JOGAN ET AL. 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 od avgusta do oktobra 2005, dodatno preverjanje pa 
spomladi in poleti 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 Predlog notranjih območij kvalifikacijskih habitatnih tipov 

Predlog notranjih območij za kvalifikacijska habitatna tipa 6210(*) – polnaravna suha 
travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) in 6510 – nižinski 
ekstenzivno gojeni travniki za obravnavano območje smo pripravili izključno na podlagi 
rezultatov kartiranja habitatnih tipov. Druge digitalne podlage, s pomočjo katerih bi lahko 
izločili za posamezen habitatni tip nerelevantne površine, (npr.digitalni model reliefa), v 
primeru Natura 2000 območja "Boč – Haloze – Donačka gora" niso bili uporabne. 
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4 REZULTATI KARTIRANJA 

V Natura 2000 območju "Boč – Haloze – Donačka gora" smo na površini 108,18 km2 
(skupaj s KP Boč 110,68 km2) popisali 125 habitatnih tipov na 23840 (s KP Boč 24100) 
ploskvah. Gozdne površine v kartiranje niso bile zajete. 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 (Ur. l. RS, 112/03), 
Direktive o habitatih ali Bernske konvencije, ter nekateri statistični podatki za posamezni 
habitatni tip (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 združilo v zbirne 
habitatne tipe (priloga 1). 

 
 

ostalo
18,91%

gozd
65,82%

6510
2,80%

6230*
1,51%

6430
0,20%

6210(*)
10,45%

91E0*
0,31%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Delež gozdnih površin in površin habitatnih tipov Priloge 1 Direktive o habitatih na Natura 
2000 območju “Boč – Haloze – Donačka gora” (SI3000118) leta 2006.  

 

Dve tretjini območja “Boč – Haloze – Donačka gora” pokrivajo gozdovi (sklenjene 
gozdne površine, v Prilogi 1 z oznako G in gozdni otoki – GO, Slika 2), negozdne površine, 
znotraj katerih obravnavamo tudi manjše nesklenjene gozdne površine, pa 34 % 
območja. Največje površine (4,5 %) 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 mezofilni 
pašniki (2,5 %, slika 3) in njive (2,3 %), z listnatimi drevesnimi vrstami zaraščajoče se 
površine (1,87 %), intenzivno gojeni in sejani travniki (1,8 %) ter vinogradi (1,7 %).  
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Slika 3: Med negozdnimi habitatnimi tipi je na Natura 2000 območju veliko tudi mezofilnih 
pašnikov. (foto: Branka Trčak) 
 
 
Od kvalifikacijskih habitatnih tipov smo za območje Natura 2000 "Boč–Haloze–Donačka 

gora" evidentirali: 
− 6210(*) – polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh in  
− 6510 – nižinske ekstenzivno gojene travnike.  

Ostalih dveh kvalifikacijskih habitatnih tipov (8220 – Silikatna skalna pobočja z 
vegetacijo skalnih razpok in 8210 – karbonatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok 
na območjih izven gozda ni. Tudi Strokovni predlog za habitatne tipe (Jogan et al. 2004) 
ju za Natura 2000 območje "Boč–Haloze–Donačka gora" ne predlaga kot kvalifikacijska 
habitatna tipa. 

Površine habitatnega tipa 6210(*) predstavljajo skupno skoraj tretjino vseh negozdnih 
površin (30,6 %, slika 2 in slika 9), habitatnega tipa 6510 pa 8,2 % negozdnih površin. 

Na celotnem Natura 2000 območju je ravninskih predelov zanemarljivo malo. Največji 
delež površine območja leži na severovzhodnih in severozahodnih legah, kjer prevladuje 
gozd, negozdnih površin pa je največ na jugovzhodno izpostavljenih legah (slika 4). 
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Slika 4: Lega gozdnih in negozdnih površin izražena v odstotkih (%) na Natura 2000 območju “Boč 
– Haloze – Donačka gora” (SI3000118) leta 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5: Območje kartiranja habitatnih tipov je značilna gričevnatost in razdrobljena struktura 
habitatnih tipov. (foto: Branka Trčak) 
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4.1 Naravovarstveno pomembnejši habitatni tipi 

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

- kvalifikacijski habitatni tipi za Natura 2000 območje “Boč – Haloze – 
Donačka gora”  

- 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 na površinah, kjer 
je raba ustrezna. 
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Slika 6: Stanje ohranjenosti negozdnih habitatnih tipov Priloge 1 Direktive o habitatit na Natura 
2000 območju “Boč – Haloze – Donačka gora” (SI3000118) leta 2006. 

 
Največjo površino med habitatnimi tipi Priloge I Direktive o habitatih predstavljajo 

polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (6210(*)) – v nadaljevanju 
6210(*), ki pokrivajo 30,58 % negozdnih površin, od tega je le 14 % v stanju manj 
ugodne ohranjenosti (slika 6). Večinoma ležijo na prisojnih, največkrat jugovzhodno 
izpostavljenih pobočjih (slika 7). Precej manj je nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov 
(6510) – v nadaljevanju 6510, ki pokrivajo 8,2 % negozdnih površin (slika 2 in slika 6) in 
so na vseh legah približno enakomerno zastopani (slika 7). Manj kot 10 % jih je v stanju 
manj ugodne ohranjenosti. Habitatna tipa 6210(*) in 6510 sta kvalifikacijska za 
obravnavano Natura 2000 območje. Manjši delež negozdnih površin predstavlja habitatni 
tip (6230*) – vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na 
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silikatnih tleh v montanskem pasu – v nadaljevanju 6230*, ki pokrivajo 4,4 % negozdnih 
površin, in habitatni tip 6430 – nižinske in montanske do alpinske vlagoljubne robne 
združbe z visokim steblikovjem – v nadaljevanju 6430, ki pokrivajo 0,6 % negozdnih 
površin (Slika 6).  

 

 
Slika 7: Lega (ekspozicija) površin habitatnih tipov 6210(*) in 6510 Priloge I Direktive o habitatih 

na Natura 2000 območju "Boč – Haloze – Donačka gora" (SI3000118) leta 2006, izražena v 
deležih (%) Levo: primerjava s celotnim območjem “Boč– Haloze – Donačka gora”, desno: samo 
habitatni tipi 6210(*) in 6510. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 8: Bezgova prstasta kukavica z dvema barvnima oblikama (Dactylorhiza sambucina) se na 
Natura 2000 območju “Boč–Haloze–Donačka gora” pojavlja na travnikih obeh kvalifikacijskih 
habitatnih tipov (foto: Branka Trčak) 
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4.1.1 Kvalifikacijski habitatni tipi 

Za opredelitev posebnega varstvenega območja "Boč – Haloze – Donačka gora" 
(SI3000118) so kvalifikacijski naslednji negozdni habitatni tipi (Ur.l. RS 49/14 in 110/04): 

- (6510) Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki, 
- (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-

Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk), 
- (8220) Silikatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok, 
- (8210) Karbonatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok. 

V nadaljevanju zaradi večje preglednosti habitatne tipe navajamo s štirimestnimi 
kodami Direktive o habitatih. 

 
 

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

Po strokovnih podlagah kvalifikacijskemu habitatnemu tipu 6210 (KALIGARIČ & TRČAK 
2004a) ustrezajo po slovenski tipologiji naslednji habitatni tipi: 

(34.32) Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, ki 
ima podrejene kategorije: 

(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. 
 

4.1.1.1.1 Splošna oznaka habitatnega tipa 6210(*) 

Habitatni tip 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 južno izpostavljenih legah. Tla so 
bazična na karbonatih ali nevtralna do zmerno zakisana na flišu. Večinoma so značilna za 
gričevnat svet tradicionalne kulturne krajine in so v ekstenzivni negi, brez ali z zmernim 
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. 
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Nedopustna raba: spreminjanje v orne površine, gnojenje, prepustitev zaraščanju, na 
nekaterih lokacijah ogroža tudi planinstvo in infrastruktura (KALIGARIČ & TRČAK 2004a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 9: Kvalifikacijski habitatni tip za Natura 2000 območje “Boč – Haloze – Donačka gora”: 
6210(*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia). 
(foto: Branka Trčak) 
 
 

4.1.1.1.2 Habitatni tip 6210(*) na Natura 2000 območju "Boč – Haloze – Donačka 
gora" 

Na Natura 2000 območju "Boč – Haloze – Donačka gora" je površin s habitatnim tipom 
6210(*) relativno veliko, saj predstavljajo približno 10% celotnega območja oz. 31% 
negozdnih površin (Slika 2). 

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 za habitatni tip 
značilnih rastlinskih vrst (Ibid.).  

Površin habitatnih tipov s kodo 6210(*), ki so v stanju ugodne ohranjenosti, je približno 
9,7 km2 oz. 26 % vseh negozdnih površin, v stanju manj ugodne ohranjenosti pa je 1,6 
km2 oz. 4,2 % negozdnih površin (slika 6, slika 12 in tabela 1). Glavni razlog za stanje 
manj ugodne ohranjenosti je opuščanje rabe, kar ima za posledico zaraščanje. 
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Na celotnem območju je habitatnih tipov s kodo 6210(*) manj oz. jih ni predvsem tam, 
kjer so večje sklenjene gozdne površine: na zahodnem delu območja v okolici Boča in 
Plešivca, na severnem delu v okolici Jelovic severno od Brega pri Majšperku, na južnem 
delu na gozdnih delih v okolici Donačke gore in južno od vasi Stoperce ter na skrajnem 
jugovzhodnem delu območja okrog Mašinčovega kogla.  

Na zahodnem delu, kjer je pretežno dolomitna podlaga, je predvsem na račun gozda 
manj tudi zmerno suhih travišč. Na tem območju so ta travišča pomembna kot habitat 
velikonočnice (Pulsatilla grandis, slika 11), ki je tudi kvalifikacijska rastlinska vrsta za 
Natura 2000 območje "Boč – Haloze – Donačka gora".  

V primerjavi s stanjem v drugih predelih Slovenije ocenjujemo, da je površin s 
habitatnim tipom 6210(*) na obravnavanem območju veliko. Površine, ki so v stanju manj 
ugodne ohranjenosti, so take predvsem zaradi opuščanja košnje in posledično zaraščanja. 
Na splošno je zaraščanje trend na večini območij, kjer ta habitatni tip najdemo. O 
močnem trendu zaraščanja na tem območju zaenkrat ne moremo govoriti, vendar bi v 
prihodnosti bilo potrebno spremljati stanje travišč in v primeru poslabšanja stanja 
primerno ukrepati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 10: Poleti in jeseni na zmerno suhih travnikih cveti tudi gorska nebina (Aster amellus). (foto: 
Branka Trčak) 
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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 “Boč – Haloze – Donačka gora” 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 4,48 42,83

34.32 TS 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso 1,66 15,88

83.151/34.322 SAD1/TSB 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska 
zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 1,51 14,48

83.151/34.32 SAD1/TS 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska 
suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 0,87 8,32

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

0,16 1,55

34.323 TSBR Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami 0,15 1,40

34.322 TSB+ 
Vrstno pestrejša srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso (in kukavičevkami) 0,11 1,02

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

0,05 0,49

U
G

O
D

N
O

 

83.151/34.323 SAD1/TSBR 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska 
zmerno suha travišča z glotami 0,02 0,17

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 

0,62 5,97

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 

0,27 2,54

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

0,16 1,55

34.322 TSB- 
Vrstno revnejša srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso 0,12 1,12

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

0,07 0,71

34.32 TS- 
Vrstno revnejša srednjeevropska suha in polsuha travišča 
s prevladujočo pokončno stoklaso 0,07 0,65

M
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J 
U

G
O

D
N
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34.322×31.81 TSB×GRM 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Srednjeevropska in submediteranska 
listopadna grmišča na bogatih tleh 

0,05 0,44

M
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J 
U

G
O

D
N O

 

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 

0,04 0,35

 

©Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, september 2006 



Jakopič, M., D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2006. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov s 
predlogom conacije Natura 2000 območja Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118).  

20

Stanje Physis koda Oznaka HT Ime habitatnega tipa Delež 
površine

Delež 
6210(*)

34.32×35.14 TS×CEP 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Sestoji navadne šašulice 0,02 0,19

34.32×31.1F TS×ZM 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Mešani grmičasti gozdovi in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami 

0,01 0,14

34.32×31.871 TS×PTER 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Sestoji orlove praproti 0,01 0,06

83.32/34.32 NLI/TS 
Nasadi listopadnih dreves/Srednjeevropska suha in 
polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 0,01 0,05

34.32×87.2 TS×RVS 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso×Ruderalne združbe visokih steblik 0,01 0,05

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 

0,00 0,02

Skupaj:  10,45 100,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 11: V Sloveniji zelo redka vrsta velikonočnica (Pulsatill grandis) je kvalifikacijska vrsta za 
Natura 2000 območje "Boč – Haloze – Donačka gora" in uspeva na suhih travnikih (6210*), ki so 
prav tako kvalifikacijski habitatni tip za to območje. Če velikonočnice na Boču ne obiščemo 
dovolj zgodaj spomladi, jo lahko vidimo le še plodečo. (foto: Branka Trčak) 
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Slika 12: Deleži posameznih habitatnih tipov kartiranih po nacionalni tipologiji (JOGAN ET AL. 2004), 
ki ustrezajo habitatnemu tipu 6210(*) Direktive o habitatih na Natura 2000 območju “Boč – 
Haloze – Donačka gora” (SI3000118) leta 2006. Oznaka HT – glej tabelo 1. 
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Slika 13: Razporeditev površin s habitatnim tipom s kodo 6210 (*) na Natura 2000 območju “Boč – 
Haloze – Donačka gora” (SI3000118) leta 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 14: Boč je najvišji vrh Natura 2000 območja “Boč – Haloze – Donačka gora”. 
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4.1.1.2 Habitatni tip 6510 – nižinski ekstenzivno gojeni travniki 

4.1.1.2.1 Splošna oznaka habitatnega tipa 6510 

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 podrejenima kategorijama: 
(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 agg., Pimpinella major, Trifolium dubium (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 2004). 

 
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) 
 

4.1.1.2.2 Habitatni tip 6510 na območju “Boč – Haloze – Donačka gora” 

Površine s habitanim tipom 6510 so dokaj enakomerno razporejene po vsem 
negozdnem delu Natura 2000 območja. Manj jih je predvsem v nižinskih položnejših delih, 
kjer so površine intenzivneje obdelane. 

Habitatnemu tipu 6510 pripada na območju kartiranja po nacionalno predpisani 
tipologiji kartiranja 13 različnih habitatnih tipov oz. njihovih kombinacij. Prikazani so v 
Tabeli 2. Po površini prevladuje kseromezofilna oblika habitatnega tipa (Physis koda 
38.221, slika 15), ki jo najdemo na bolj izpostavljenih in pobočnih legah. Po površini sledi 
kategorija (38.22), ki je prejšnjemu habitatnemu tipu nadrejena in je pri kartiranju 
uporabljena tedaj, ko površine ne moremo uvrstiti v eno od podrejenih (bolj natančno 
opredeljenih) kategorij.  

V stanju manj ugodne ohranjenosti je manj kot 10 % vseh površin habitatnih tipov s 
kodo 6510, kar nas ne sme zavesti, saj ob intenzivnejši rabi vrstna pestrost teh travnikov 
hitro upade. Tako osiromašene travnike pri kartiranju uvrstimo pod Physis kodo 81 
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(intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki). Slika 17 prikazuje 
razporeditev površin s habitatnim tipom 6510 skupaj s takimi intenzivno gojenimi travniki. 
Z veliko mero verjetnosti lahko trdimo, da bi v preteklosti večino površin z danes 
intenzivno gojenimi travniki uvrstili prav v habitatni tip s kodo 6510. 

 
 

Tabela 2: Habitatni tipi, ki jih obravnavamo kot nižinske ekstenzivno gojene travnike (6510) na 
Natura 2000 območju “Boč – Haloze – Donačka gora” 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 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 

38.221 T1 Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 1,11 39,73

38.22 T Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 0,99 35,37

83.151/38.22
1 SAD1/T1 

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

0,25 9,09

38.222 T2 Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko 0,09 3,22

83.151/38.22 SAD1/T Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropski 
mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 0,06 2,29

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 

0,01 0,29

U
G

O
D

N
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38.221×35.1 T1×TS 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko×Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso 

0,01 0,27

38.22 T- Vrstno revnejši srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travniki 0,23 8,32

38.221× 
31.81 T1×GRM 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko×Srednjeevropska in submediteranska listopadna 
grmišča na bogatih tleh 

0,03 0,89
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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 

<0,01 0,14

38.22×31.81 T×GRM 
Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travniki×Srednjeevropska in submediteranska listopadna 
grmišča na bogatih tleh 

<0,01 0,13

38.22×87.2 T×RVS Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travniki×Ruderalne združbe visokih steblik <0,01 0,12

 

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

<0,01 0,12

Skupaj:    2,80 100,00
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Slika 15: Deleži posameznih habitatnih tipov kartiranih po nacionalni tipologiji (Jogan et al. 2004), 
ki ustrezajo habitatnemu tipu 6510 Direktive o habitatih na Natura 2000 območju “Boč – Haloze 
– Donačka gora” (SI3000118) leta 2006. Oznaka HT – glej tabelo 2. 
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Slika 16: Razporeditev površin s habitatnim tipom 6510 na Natura 2000 območju “Boč – Haloze – 
Donačka gora” (SI3000118) leta 2006.  
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Slika 17: Razporeditev površin s habitatnim tipom 6510 skupaj z intenzivno gnojenimi travniki na 
Natura 2000 območju “Boč – Haloze – Donačka gora” (SI3000118) leta 2006 
 
 

4.1.1.3 Ostali kvalifikacijski habitatni tipi 

Kvalifikacijskih habitatnih tipov 8220 – silikatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih 
razpok in 8210 – karbonatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok na obravnavanem 
območju v sklopu kartiranja negozdnih habitatnih tipov nismo evidentirali. Skalovja so 
znotraj sklenjenih gozdnih površin tako na Boču kot tudi na Donački gori, vendar jih v 
kartiranje habitatnih tipov nismo zajeli. Predloga za njegovo vključitev v Natura 2000 
območje "Boč–Haloze–Donačka" gora tudi v strokovnem predlogu za habitatne tipe (JOGAN 

ET AL, 2004a) ni. 
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4.1.2 Ostali pomembni negozdni habitatni tipi 

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

4.1.2.1.1 Splošna oznaka habitatnega tipa 6230* 

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

 
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., 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. 
Heliofilni sestoji (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). 
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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. 

Nedopustna raba: Zaraščanje, gnojenje (tudi uporaba snežnega cementa), dosejevanje 
z neustreznimi semenskimi mešanicami, vožnja izven cest, motokros, gradbeni posegi 
(KALIGARIČ & TRČAK 2004b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 18. Volk (Nardus stricta) je značilna vrsta zakisanih negnojenih travišč. (foto: Branka Trčak) 
 
 

4.1.2.1.2 Habitatni tip 6230* na območju “Boč – Haloze – Donačka gora” 

Površin habitatnih tipov s to kodo je na obravnavanem območju 1,6 km2, kar je manj 
kot 5 % negozdnih površin. V stanju manj ugodne ohranjenosti je zanemarljiv odstotek 
teh površin (4,4 %, slika 2 in slika 20). Pogosto najdemo površine s tem habitatnim tipom 
ob robovih gozdov, kjer je večja osenčenost in so tla nekoliko bolj zakisana od okoliških. 
Na območju kartiranja se je habitatni tip pojavljal na bolj osojnih in manj na južno 
izpostavljenih legah (slika 19). 

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. 
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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 
“Boč – Haloze – Donačka gora” 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 s sod. 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 

35.1 TA Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 1,05 69,37

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

0,16 10,70

83.151/35.1 SAD1/TA Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Suha volkovja in 
podobna kisla travišča pod gozdno mejo 

0,13 8,44

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

0,05 3,38

35.11 TN Mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo 0,04 2,42

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 

0,01 0,54

38.221×35.1 T1×TS Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko×Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso 

0,01 0,51

U
G

O
D

N
O

 

35.12 TK Zakisana travišča s šopuljami in bilnicami 0,00 0,21

35.1 TA- Vrstno revnejša suha volkovja in podobna kisla travišča pod 
gozdno mejo 

0,03 2,06

35.1×31.8D TA×ZL Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 0,03 2,02

35.1×31.86 TA×PTER Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno 
mejo×Sestoji orlove praproti 

0,00 0,25

M
AN

J 
U

G
O

D
N

O
 

35.1×31.81 TA×GRM Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno 
mejo×Srednjeevropska in submediteranska listopadna grmišča 
na bogatih tleh 

0,00 0,11

Skupaj:    1,51 100,00
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Slika 19: Lega (ekspozicija) površin habitatnega tipa 6230* na Natura 2000 območju “Boč – Haloze 
– Donačka gora” (SI3000118) leta 2006, izražena v deležih (%). 
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Slika 20: Deleži posameznih habitatnih tipov kartiranih po nacionalni tipologiji (JOGAN ET AL. 2004), 
ki ustrezajo habitatnemu tipu 6230* na Natura 2000 območju “Boč – Haloze – Donačka gora” 
(SI3000118) leta 2006. Oznaka HT – glej tabelo 3. 
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Slika 21: Razporeditev površin s habitatnim tipom 6230* na Natura 2000 območju “Boč – Haloze – 
Donačka gora” (SI3000118) leta 2006. 
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4.1.2.2 Habitatni tip 6430 – nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne 
združbe z visokimi steblikami 

4.1.2.2.1 Splošna oznaka habitatnega tipa 

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. 

Habitatnemu tipu s kodo 6430 ustrezajo po slovenski tipologiji (JOGAN ET AL., 2004) 
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). 
 
(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 laciniata, Helianthus tuberosus. (JOGAN ET AL., 2004). 

4.1.2.2.2 Habitatni tip 6430 na območju “Boč – Haloze – Donačka gora” 

Površine s habitatnim tipom 6430, ki smo jih zabeležili na območju “Boč – Haloze – 
Donačka gora”, so navedene v tabeli 4.  
Površine habitatnega tipa so majhne in zelo raztresene; skupaj predstavljajo manj kot 
odstotek negozdnih površin in so vse v stanju ugodne ohranjenosti. 
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Tabela 4: Habitatni tipi, ki jih obravnavamo kot nižinske in montanske do alpinske vlagoljubne 
robne združbe z visokim steblikovjem (6430) na Natura 2000 območju “Boč – Haloze – Donačka 
gora” 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 

6210(*) 

 

Stanje Physis koda Oznaka HT Ime habitatnega tipa Delež 
površine

Delež 
6230 

37.72 VSG Zasenčeni nitrofilni gozdni robovi (obronki) 0,08 41,69

37.7 VS Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 0,05 24,38

37.1 VSN Nižinska visoka steblikovja 0,04 19,60

37.715 VSR Obrečno visoko steblikovje 0,02 11,35

U
G

O
D

N
O

 

37.714 PET Zasenčeni obvodni zastori z repuhom 0,01 2,97

Skupaj:    0,20 100,00
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Slika 22: Deleži posameznih habitatnih tipov kartiranih po nacionalni tipologiji (JOGAN ET AL. 2004), 
ki ustrezajo habitatnemu tipu 6430 Direktive o habitatih na Natura 2000 območju “Boč – Haloze 
– Donačka gora” (SI3000118) leta 2006. Oznaka HT – glej tabelo 4. 
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Slika 23: Razporeditev površin s habitatnim tipom 6430 na Natura 2000 območju “Boč – Haloze – 
Donačka gora” (SI3000118) leta 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 24: Visoko steblikovje ob robu gozda. (foto: Branka Trčak).  
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5 PREDLOG NOTRANJIH OBMOČIJ KVALIFIKACIJSKIH 
HABITATNIH TIPOV 

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l.49/04) določa, da 
se znotraj Natura 2000 območja lahko določijo notranja območja (cone), s katerimi se 
prostorsko opredelijo tisti deli območja, ki so bistveni deli habitatov posameznih rastlinskih 
in živalskih vrst ter posameznih habitatnih tipov, zaradi katerih je Natura 2000 območje 
opredeljeno. Na osnovi rezultatov kartiranja habitatnih tipov smo izdelali predlog za 
notranji coni obeh kvalifikacijskih habitatnih tipov. 

 
 
 

5. 1 Habitatni tip 6210(*) 

Habitatni tip 6210(*) se v Sloveniji pogosto pojavlja v tradicionalni kulturni krajini v 
kombinaciji z drugimi naravovarstveno pomembnimi travišči, predvsem nižinskimi 
ekstenzivno gojenimi travniki (6510), 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 rek.  

Na območju Natura 2000 "Boč–Haloze–Donačka" gora so površine na negozdnih delih 
dokaj enakomerno raztresene, zato je nemogoče enostavno omejiti "najpomembnejši" del 
območja. 

Predvsem za potrebe presoj menimo, da opredelitev ozkih notranjih območij za 
kvalifikacijski habitatni tip ni niti smiselna niti potrebna, saj imamo informacijo o natančni 
legi in velikosti ter stanju ohranjenosti vsake posamezne površine. Nikjer ni določeno, 
kolikšen delež površin kvalifikacijskega habitatnega tipa notranja cona mora pokrivati, 
hkrati pa Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja (Ur.l.130/04) določa območje zanemarljivega pomena, ki za habitatni 
tip 6210(*) znaša 1% vseh površin habitatnega tipa (oz. ob določeni notranji coni 1% 
površin habitatnega tipa znotraj le-te). Tako bodo s tem, da ostanejo v notranji coni vse 
površine, presoje oz. posegi samo olajšani. Prav tako nam večja notranja cona pušča več 
možnosti za nadomeščanje ob morebitnih posegih uničenih površin habitatnega tipa 
znotraj cone. 

Za potrebe managementa lahko iz celotnega Natura 2000 območja izločimo površine, ki 
za kvalifikacijski habitatni tip niso bistvene, preostali del pa predstavlja območje, kjer je 
kvalifikacijski habitatni tip bolj ali manj enakomerno raztreseno prisoten. Rezultat takšne 
conacije sta dve notranji območji, ki sta med sabo ločeni z obsežnejšim kompleksom 
gozda v okolici Boča. Tako vzhodno leži večja površina, ki zajema dobršen del Natura 
2000 območja. Iz nje so izločene večje sklenjene površine, kjer kvalifikacijskega 
habitatnega tipa ni ali je prisoten v zanemarljivem obsegu. 

Manjši del predlaganega notranjega območja zajema površine kvalifikacijskega 
habitatnega tipa južno od Boča, ki so pomembne predvsem zaradi spleta različnih 
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ekoloških dejavnikov, ki oblikujejo specifične razmere: pretežno dolomitna oz. apnenčasta 
podlaga v vzhodnem delu Slovenije, količina padavin in nadmorska višina.  

Obe za notranjo cono predlagni območji imata bolj ali manj enakomerno razpršene 
površine kvalifikacijskega habitatnega tipa.  

Notranjo cono smo opredelili tako, da smo iz Natura 2000 območja "Boč – Haloze – 
Donačka gora" na podlagi rezultatov kartiranja izločili površine, ki za kvalifikacijski 
habitatni tip niso bistvene tako s stališča upravljanja z zavarovanim območjem kot tudi s 
stališča presoj. Izločene površine zajemajo predvsem večje sklenjene gozdne površine, 
kjer se kvalifikacijski habitatni tip ne pojavlja. Predlagana conacija je kartografsko 
prikazana na sliki 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 25: Predlog notranje cone za habitatni tip 6210(*) za Natura 2000 območje “Boč – Haloze – 
Donačka gora” (SI3000118) 
 
 
 

5.2 Habitatni tip 6510 

Habitatni tip 6510 se v Sloveniji prav tako kot 6210(*), pogosto pojavlja v tradicionalni 
kulturni krajini v kombinaciji z drugimi naravovarstveno pomembnimi travišči. Tudi v 
Halozah se oba kvalifikacijska habitatna tipa pogosto pojavljata en ob drugem. Tako je 
tudi samo za habitatni tip 6510 ozka notranja območja težko in pravzaprav nesmiselno 
zarisati. 

Od celotnega območja smo oddelili velike sklenjene gozdne površine in majhne ploskve 
kvalifikacijskega habitatnega tipa znotraj gozdnih površin. Območje notranje cone je zelo 
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podobno notranji coni za habitatni tip 6210(*), kar nas še utrjuje v prepričanju, da je 
potrebno ohranjati obstoječo mozaičnost in območje kot celoto. 

Kot je navedeno pri opisu (4.1.1.2., str 19) ključnih značilnosti habitatnega tipa 6510, 
se ta pojavlja v dveh oblikah: predvsem na pobočjih je razvita bolj suha oblika, običajno v 
dolinah pa oblika, ki uspeva na zmerno vlažnih tleh. V Halozah so tla na pobočjih revna s 
hranilnimi snovmi, kar omogoča ohranjanje vrstno pestrih travnikov. V dolinah, kjer so tla 
globlja in za kmetijstvo primernejša, so številni nekdaj vrstno pestri travniki danes 
uvrščeni med intenzivno gojene ali sejane travnike (Physis koda 81). S stališča presoj teh 
travnikov ne moremo obravnavati skupaj s travniki s kodo 6510. Njihov pomen je večji s 
stališča upravljanja z zavarovanim območjem, saj so prav to površine, na katerih bo 
mogoče nadomeščati morebitne izgubljene površine vlažne oblike kvalifikacijskega 
habitatnega tipa. Predlagano notranje območje je kartografsko prikazano na sliki 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 26: Predlog notranje cone za habitatni tip 6510 nižinski ekstenzivno gojeni travniki za Natura 
2000 območje “Boč – Haloze – Donačka gora” (SI3000118) 
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6 PREDLOG MONITORINGA 

Stanje obeh evidentiranih kvalifikacijskih habitatnih tipov lahko na obravnavanem 
območju spremljamo z istimi metodami. V nadaljevanju predstavljamo nekaj predlogov, 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 bi bili zaradi tega 
možni zunanji vplivi na ohranjanje teh površin, kar pa bi zmanjševalo reprezentativnost 
vzorca in onemogočalo 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 površin, 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. 

 
Za oba kvalifikacijska habitatna tipa je potrebno v prihodnosti vzpostaviti metodo za 

natančnejše merjenje kvalitete oz. stopnje ohranjenosti. Za habitatni tipa 6210(*) bi lahko 
bila eno od dobrih meril prisotnost in gostota orhidej. 
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8 PRILOGE 

Priloga 1: Tabela habitatnih tipov Natura 2000 območja "Boč – Haloze – Donačka 
gora" (SI3000118) leta 2006.  

 
Priloga 2: Karta Habitatni tipi 
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Priloga 1 
 
Habitatni tipi na Natura 2000 območju "Boč – Haloze – Donačka gora" (SI3000118) 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. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja (v hektarih) 
Delež skupne površine (%) – odstotek skupne površine posameznega habitatnega tipa na območju kartiranja 
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 Opis habitatnega tipa Uredba HT FFH Bern Št. Ploskev Površina Delež površine Zbirni HT 

- C Asfaltne ceste    127 32,72 0,30 Pozidane površine s pripadajočimi 
površinami 

- KOL Kolovozi in makadamske ceste    810 80,67 0,73 Pozidane površine s pripadajočimi 
površinami 

22.1 SV Stalna jezera, ribniki in ostale stoječe vode    4 0,10 0,00 Tekoče, stoječe in občasne stoječe 
vode 

22.1 SV3 Evtrofne vode    20 0,30 0,00 Tekoče, stoječe in občasne stoječe 
vode 

22.1/53.131 SV3/TYL Evtrofne vode/Őirokolistno rogozovje    4 0,12 0,00 Tekoče, stoječe in občasne stoječe 
vode 

22.2 OV Občasne stoječe vode    1 0,03 0,00 Tekoče, stoječe in občasne stoječe 
vode 

24.1 P1 Potoki s pretežno naravnimi bregov    972 42,66 0,39 Tekoče, stoječe in občasne stoječe 
vode 

24.1 P2 Regulirani potoki    44 1,74 0,02 Tekoče, stoječe in občasne stoječe 
vode 

31.81 GRM Srednjeevropska in submediteranska listopadna grmišča na 
bogatih tleh    393 32,76 0,30 Grmovne in zaraščajoče se površine 

31.811 RUB Mezofilna grmišča črnega trna in robide    60 3,37 0,03 Grmovne in zaraščajoče se površine 

31.86 PTER Sestoji orlove praproti    466 45,87 0,41 Grmovne in zaraščajoče se površine 
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Physis koda Oznaka HT Opis habitatnega tipa Uredba HT FFH Bern Št. Ploskev Površina Delež površine Zbirni HT 

31.86x31.8D PTERxZL Sestoji orlove praprotixGrmičasti gozdovi listavcev in 
površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami    28 6,29 0,06 Grmovne in zaraščajoče se površine 

31.871 POS1 Gozdne čistine z vegetacijo visokih steblik    40 8,78 0,08 Grmovne in zaraščajoče se površine 

31.872 POS2 Gozdne čistine z grmovno vegetacijo    37 12,33 0,11 Grmovne in zaraščajoče se površine 

31.8C LES Leščevje    18 1,52 0,01 Grmovne in zaraščajoče se površine 

31.8D ZL Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami    787 206,61 1,87 Grmovne in zaraščajoče se površine 

31.8D/44.91 ZL/ALN Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami/Močvirna črnojelševja    5 0,26 0,00 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    27 4,17 0,04 Grmovne in zaraščajoče se površine 

31.8F ZM Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami    35 18,67 0,17 Grmovne in zaraščajoče se površine 

31.8G ZI Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, zaraščajoče se z 
iglastimi drevesnimi vrstami    2 0,22 0,00 Grmovne in zaraščajoče se površine 

34.32 TS Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso 3 6210(*) B 903 180,44 1,63 Suha in polsuha travišča 

34.32 TS- Vrstno revnejša srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso -3 -6210(*) -B 37 7,40 0,07 Suha in polsuha travišča 

34.322 TSB Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso 3 6210(*) B 1726 486,07 4,39 Suha in polsuha travišča 

34.322 TSB- Vrstno revnejša srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso -3 -6210(*) -B 56 12,66 0,11 Suha in polsuha travišča 

34.322 TSB+ Vrstno pestrejša srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso (in kukavičevkami) 3 6210* B 31 12,71 0,11 Suha in polsuha travišča 

34.322x31.81 TSBxGRM 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxSrednjeevropska in submediteranska 
listopadna grmišča na bogatih tleh 

-3 -6210(*) -B 23 5,69 0,05 Suha in polsuha travišča 

34.322x31.8D TSBxZL 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxGrmičasti gozdovi listavcev in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) -B 78 28,74 0,26 Suha in polsuha travišča 

34.322x31.8F TSBxZM 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxMešani grmičasti gozdovi in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) -B 1 0,24 0,00 Suha in polsuha travišča 

34.322x35.1 TSBxTA 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxSuha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo 

3 6210(*), 
6230* B 57 17,57 0,16 Suha in polsuha travišča 

34.323 TSBR Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami 3 6210(*) B 96 16,32 0,15 Suha in polsuha travišča 
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Physis koda Oznaka HT Opis habitatnega tipa Uredba HT FFH Bern Št. Ploskev Površina Delež površine Zbirni HT 

34.323x31.8D TSBRxZL 
Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotamixGrmičasti 
gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi 
drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) -B 29 8,77 0,08 Suha in polsuha travišča 

34.32x31.1F TSxZM 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxMešani grmičasti gozdovi in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) -B 6 1,57 0,01 Suha in polsuha travišča 

34.32x31.81 TSxGRM 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxSrednjeevropska in submediteranska 
listopadna grmišča na bogatih tleh 

-3 -6210(*) -B 83 17,56 0,16 Suha in polsuha travišča 

34.32x31.871 TSxPTER Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxSestoji orlove praproti -3 -6210(*) -B 4 0,71 0,01 Suha in polsuha travišča 

34.32x31.8D TSxZL 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxGrmičasti gozdovi listavcev in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami 

-3 -6210(*) -B 193 67,95 0,61 Suha in polsuha travišča 

34.32x35.1 TSxTA 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxSuha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo 

3 6210(*), 
6230* B 19 5,53 0,05 Suha in polsuha travišča 

34.32x35.14 TSxCEP Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxSestoji navadne šašulice -3 -6210(*) -B 5 2,13 0,02 Suha in polsuha travišča 

34.32x87.2 TSxRVS Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklasoxRuderalne združbe visokih steblik -3 -6210(*) -B 3 0,54 0,00 Suha in polsuha travišča 

35.1 TA Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo 3 6230*  590 113,91 1,03 Travišča na zakisanih tleh 

35.1 TA- Vrstno revnejša suha volkovja in podobna kisla travišča pod 
gozdno mejo -3 -6230*  12 3,38 0,03 Travišča na zakisanih tleh 

35.11 TN Mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo 3 6230* B 15 4,85 0,04 Travišča na zakisanih tleh 

35.12 TK Zakisana travišča s šopuljami in bilnicami 3 6230*  3 0,34 0,00 Travišča na zakisanih tleh 

35.14 CEP Sestoji navadne šašulice    91 7,69 0,07 Travišča na zakisanih tleh 

35.1x31.81 TAxGRM 
Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno 
mejoxSrednjeevropska in submediteranska listopadna 
grmišča na bogatih tleh 

-3 -6230*  3 0,18 0,00 Travišča na zakisanih tleh 

35.1x31.86 TAxPTER Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno 
mejoxSestoji orlove praproti -3 -6230*  3 0,41 0,00 Travišča na zakisanih tleh 

35.1x31.8D TAxZL 
Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno 
mejoxGrmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se 
z listnatimi drevesnimi vrstami 

-3 -6230*  13 3,30 0,03 Travišča na zakisanih tleh 

35.2 TAN Srednjeevropska travišča z nesklenjeno rušo na silikatih    5 0,17 0,00 Travišča na zakisanih tleh 

37.1 VSN Nižinska visoka steblikovja 3 6430  63 4,19 0,04 Visoko steblikovje 

37.2 TVE Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki 3  B 158 14,76 0,13 Mokrotni travniki 

37.2 TVE- Vrstno revnejši mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali 
pašniki -3  -B 18 3,02 0,03 Mokrotni travniki 
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Physis koda Oznaka HT Opis habitatnega tipa Uredba HT FFH Bern Št. Ploskev Površina Delež površine Zbirni HT 

37.21 TV1 Mezotrofni mokrotni travniki 3  B 10 3,90 0,04 Mokrotni travniki 

37.211 TOL Mehko osatovje 3  B 59 4,30 0,04 Visoko steblikovje 

37.219 TSCI Gozdno sitčevje 3  B 42 1,84 0,02 Mokrotni travniki 

37.25 TVSN Vlažni travniki, zaraščajoči se z visokimi steblikami 3  B 9 1,52 0,01 Mokrotni travniki 

37.3 TVM Oligotrofni mokrotni travniki 3  B 4 0,43 0,00 Mokrotni travniki 

37.7 VS Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 3 6430  83 5,20 0,05 Visoko steblikovje 

37.714 PET Zasenčeni obvodni zastori z repuhom 3 6430  10 0,63 0,01 Visoko steblikovje 

37.715 VSR Obrečno visoko steblikovje 3 6430  34 2,42 0,02 Visoko steblikovje 

37.72 VSG Zasenčeni nitrofilni gozdni robovi (obronki) 3 6430  107 8,96 0,08 Visoko steblikovje 

38.1 TP Mezofilni pašniki    594 291,38 2,63 Obdelane površine 

38.13 TR Ruderalizirana opuščena travišča    472 35,70 0,32 Obdelane površine 

38.22 T Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 3 6510  765 109,06 0,99 Gojeni travniki 

38.22 T- Vrstno revnejši srednjeevropski mezotrofni do evtrofni 
nižinski travniki -3 -6510  134 27,03 0,24 Gojeni travniki 

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

3 6510  544 126,70 1,14 Gojeni travniki 

38.221x31.81 T1xGRM 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovkoxSrednjeevropska in submediteranska 
listopadna grmišča na bogatih tleh 

-3 -6510  8 3,19 0,03 Gojeni travniki 

38.221x31.8D T1xZL 

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

-3 -6510  3 0,43 0,00 Gojeni travniki 

38.221x35.1 T1xTA 

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

3 6510, 
6230*  2 0,89 0,01 Travišča na zakisanih tleh 

38.221x35.1 T1xTS 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovkoxSrednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso 

3 6510, 
6230*  3 0,83 0,01 Suha in polsuha travišča 

38.222 T2 Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko 3 6510  37 9,77 0,09 Gojeni travniki 

38.22x31.81 TxGRM 
Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travnikixSrednjeevropska in submediteranska listopadna 
grmišča na bogatih tleh 

-3 -6510  4 0,41 0,00 Gojeni travniki 
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Physis koda Oznaka HT Opis habitatnega tipa Uredba HT FFH Bern Št. Ploskev Površina Delež površine Zbirni HT 

38.22x31.8D TxZL 
Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travnikixGrmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče 
se z listnatimi drevesnimi vrstami 

-3 -6510  4 1,00 0,01 Gojeni travniki 

38.22x87.2 TxRVS Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travnikixRuderalne združbe visokih steblik -3 -6510  4 0,38 0,00 Gojeni travniki 

4 G Gozdovi    784 7087,83 64,04 Gozdne površine 

44.1 SOB Obrežna vrbovja 4  B 18 1,06 0,01 Gozdne površine 

44.12 SOB1 Vrbovja nižavja in gričevij 4  B 4 1,23 0,01 Gozdne površine 

44.3 OLV Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah 4 91E0* B 271 28,19 0,25 Gozdne površine 

44.32 ALNO Črnojelševja in jesenovja ob hitro tekočih vodah 4 91E0* B 34 4,91 0,04 Gozdne površine 

44.91 ALN Močvirna črnojelševja    117 10,42 0,09 Gozdne površine 

44.92 SAL Močvirna in barjanska vrbovja    14 0,75 0,01 Gozdne površine 

53.11 PH Navadna trstičja    1 0,03 0,00 Barjanske in močvirske združbe 

53.13 TY Rogozovja    2 0,04 0,00 Barjanske in močvirske združbe 

53.131 TYL Őirokolistno rogozovje    2 0,04 0,00 Barjanske in močvirske združbe 

53.16 PHAL Trstično pisankovje    1 0,35 0,00 Barjanske in močvirske združbe 

53.21 MC Združbe visokih šašev    31 2,55 0,02 Barjanske in močvirske združbe 

53.21x37.21 MCxTV1 Združbe visokih šaševxMezotrofni mokrotni travniki 3  B 3 0,71 0,01 Barjanske in močvirske združbe 

53.5 JUN Močvirja z ločki    9 0,36 0,00 Barjanske in močvirske združbe 

81 TSEJ Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki    844 196,35 1,77 Obdelane površine 

81.2 TSEJ2 Vlažni intenzivno gojeni travniki    25 10,89 0,10 Obdelane površine 

82.11 N Njive    1740 247,49 2,24 Obdelane površine 

82.2 OZ Njive z omejki in ozarami    129 4,55 0,04 Obdelane površine 

83.13 JUG Orehovi nasadi    4 1,12 0,01 Obdelane površine 

83.15 SAD Sadovnjaki    118 8,23 0,07 Obdelane površine 

83.151 SAD1 Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki    646 65,62 0,59 Obdelane površine 

83.151/34.32 SAD1/TS Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska 
suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 3 6210(*) B 486 94,15 0,85 Suha in polsuha travišča 

83.151/34.322 SAD1/TSB Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska 
zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 3 6210(*) B 811 163,82 1,48 Suha in polsuha travišča 

83.151/34.323 SAD1/TSBR Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropska 
zmerno suha travišča z glotami 3 6210(*) B 8 1,93 0,02 Suha in polsuha travišča 

83.151/34.32x31.8D SAD1/TSxZL 

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

-3 -6210(*) -B 8 3,90 0,04 Grmovne in zaraščajoče se površine 
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83.151/35.1 SAD1/TA Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Suha volkovja in 
podobna kisla travišča pod gozdno mejo 3 6230*  85 13,80 0,12 Travišča na zakisanih tleh 

83.151/38.1 SAD1/TP Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Mezofilni pašniki    205 47,53 0,43 Obdelane površine 

83.151/38.22 SAD1/T Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki/Srednjeevropski 
mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 3 6510  62 6,95 0,06 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  162 28,01 0,25 Gojeni travniki 

83.151x31.8D SAD1xZL Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjakixGrmičasti gozdovi 
listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi 
vrstami 

  65 17,79 0,16 Obdelane 
površine 

83.151x31.8D 

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  162 28,01 0,25 Gojeni travniki 

83.151x31.8F SAD1xZM 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjakixMešani grmičasti 
gozdovi in površine, zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi 
drevesnimi vrstami 

 2 0,54 0,00 Obdelane 
površine 83.151x31.8F SAD1xZM 

83.21 VIN Vinogradi    1328 186,98 1,69 Obdelane površine 

83.211 VIN1 Tradicionalno gojeni vinogradi    8 1,66 0,02 Obdelane površine 

83.22 SADG Nizkodebelni in grmičasti sadovnjaki    9 2,83 0,03 Obdelane površine 

83.3 NAS Drevesni nasadi    2 0,34 0,00 Obdelane površine 

83.311 NIG1 Nasadi avtohtonih iglavcev    68 34,39 0,31 Gozdne površine 

83.312 NIG2 Nasadi in gozdni sestoji alohtonih vrst iglavcev    3 0,38 0,00 Gozdne površine 

83.32 NLI Nasadi listopadnih dreves    14 2,82 0,03 Gozdne površine 

83.32/34.32 NLI/TS Nasadi listopadnih dreves/Srednjeevropska suha in polsuha 
travišča s prevladujočo pokončno stoklaso -3 -6210(*) -B 4 0,55 0,00 Gozdne površine 

83.324 GROB Nasadi in gozdni sestoji robinije    17 2,06 0,02 Gozdne površine 

84.1 LIN Drevoredi    2 0,10 0,00 Pozidane površine s pripadajočimi 
površinami 

84.2 MSK Mejice in manjše skupine dreves in grmov    906 86,20 0,78 Grmovne in zaraščajoče se površine 

84.3 GO Gozdni otoki    177 208,14 1,88 Gozdne površine 

85.3 VRT Vrtovi    250 5,80 0,05 Obdelane površine 

85.5 POK Pokopališča    2 0,35 0,00 Pozidane površine s pripadajočimi 
površinami 

86 U Pozidana območja (mesta, vasi, industrijska območja)    7 1,05 0,01 Pozidane površine s pripadajočimi 
površinami 

86.2 VAS Vasi, robni deli predmestij in posamezne stavbe    2028 152,60 1,38 Pozidane površine s pripadajočimi 
površinami 
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86.413 KAM Opuščeni kamnolomi    6 1,03 0,01 Pozidane površine s pripadajočimi 
površinami 

86.6 OR Ruševine, opuščeni objekti in arheološke izkopanine    5 0,04 0,00 Pozidane površine s pripadajočimi 
površinami 

87.1 ON Neobdelane njive in druge dotlej obdelovane površine    1003 143,47 1,30 Obdelane površine 

87.2 R Ruderalne združbe    292 14,50 0,13 Pozidane površine s pripadajočimi 
površinami 

87.2 RVS Ruderalne združbe visokih steblik    108 7,60 0,07 Visoko steblikovje 

89.22 K Kanali    34 0,46 0,00 Tekoče, stoječe in občasne stoječe 
vode 

Skupaj       11068,39 100,00  
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