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CILJI PROJEKTNE NALOGE 

− ugotoviti razširjenost Lorkovičevega rjavčka na širšem območju Karavank – tudi 
izven Natura 2000 območja; 

 
− na podlagi opravljenega kartiranja habitatnih tipov območja ugotoviti, ali je 

razširjenost vrste pogojena s pojavljanjem določenega habitatnega tipa in ali je le-
tega mogoče podrobno prostorsko opredeliti; 

 
− preveriti ali je ohranitveno stanje te vrste metulja lahko odvisno od rabe prostora 

ter kakšen je njen optimalen habitat; 
 

− preveriti ali je predlagano Natura 2000 območje ustrezno za zagotavljanje varstva 
karavanških populacij Lorkovičevega rjavčka; 

 
− na podlagi ugotovljenih negativnih vplivov rabe prostora pripraviti usmeritve za 

rabo prostora, ki bi omogočile dolgoročno ugodno ohranitveno stanje te vrste 
metulja. 

 
 
 

POVZETEK REZULTATOV 

− Opravili smo 130 transektnih popisov Lorkovičevega rjavčka v skupni dolžini 17 km. 
Metulja smo zabeležili na 60 transektih. 

− Lorkovičevega rjavčka smo znotraj posebnega varstvenega (Natura 2000) območja 
SI3000285 Karavanke ugotovili na proti jugu in jugozahodu eksponiranih travnatih 
pobočjih večine gorskih vrhov, ki dosegajo nad 1400 m nadmorske višine. To so 
gore Dovška Baba, Klek, Golica, Belščica, Stol, Srednji vrh, Vrtača in Begunjščica. 

− Lorkovičevega rjavčka smo našli predvsem na pobočjih z naklonom 20-50 kotnih 
stopinj. 

− Gostote osebkov so dosegale do 11 metuljev na 100 metrski odsek transekta. 
− Na območju strokovnega predloga (ČELIK S SOD., 2004) smo skartirali 56 habitatnih 

tipov oz. njihovih kombinacij. 
− Transektni popisi so bili opravljeni na površinah s 34 habitatnimi tipi oz. njihovimi 

kombinacijami. 
− Lorkovičev rjavček se najpogosteje pojavlja na površinah z različnimi tipi alpinskih 

in subalpinskih travišč na karbonatnih tleh (6170). 
− Na območju Karavank so vsa travišča nad 1400m nadmorske višine potencialni 

habitat Lorkovičevega rjavčka. Rezultati te raziskave in dosedanji podatki kažejo na 
številčno močne populacije Lorkovičevega rjavčka na Dovški babi, Golici, Stolu, 
Begunjščici in Vrtači. Na Struški, ki tudi ni bila predmet strokovnega predloga 
(ČELIK S SOD., 2004), vrste nismo potrdili, podatki iz sosednje Avstrije (RAKOSY & 
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JUTZELER, 2005) pa potrjujejo prisotnost Lorkovičevega rjavčka tudi tam, zato 
menimo, da je glavni razlog za odsotnost vrste na naši strani prepašenost in hkrati 
zaraščanje primernih habitatov z rušjem. Zaradi navedenega ocenjuemo Struško 
(Belsko planino) kot območje s poslabšanim habitatom vrste in jo kot tako 
predlagamo za vključitev v predlog osrednje cone. 

− Glede na potencialno in dejansko razširjenost Lorkovičevega rjavčka predlagamo 
oblikovanje nekoliko drugačnega varstvenega območja od sedanjega. 
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1. UVOD 

Natura 2000 območje SI3000285 Karavanke je kot posebno varstveno območje 
opredeljeno za dve kvalifikacijski vrsti metuljev – dnevnika Lorkovičevega rjavčka (Erebia 
calcaria) in nočnika črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) (Uredba o 
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) – Uradni list RS, 49/04, 110/04). 
Medtem ko je slednja vrsta v Sloveniji splošno razširjena v primernih habitatih do približno 
1000 m n.m.v. in sploh ni ogrožena (ČELIK S SOD., 2004), poznavanje njene ekologije pa 
tudi omogoča enostavno pripravo in izvedbo ukrepov za ohranjanje ugodnega 
ohranitvenega stanja vrste, je bila dosedanja situacija z Lorkovičevim rjavčkim manj 
jasna. Lorkovičev rjavček je namreč značilna montanska do subalpinska vrsta Julijskih Alp 
in Karavank, za katero ni bilo na razpolago veliko podatkov o njeni dejanski razširjenosti, 
še manj pa o njenih ekoloških zahtevah. 

 
S podrobnejšim raziskanjem razširjenosti Lorkovičevega rjavčka v Karavankah na 

območju, ki ga je za to vrsto predlagala strokovna skupina (ČELIK S SOD., 2004) in z 
natančnejšo preučitvijo habitatskih zahtev te vrste naj bi v okviru projekta opredelili 
osrednje območje razširjenosti vrste. Dobljeni rezultati naj bi bili tudi podlaga za pripravo 
usmeritev za upravljanje z njegovim življenjskim prostorom s ciljem dolgoročnega 
zagotavljanja ugodnega ohranitvenega stanja vrste.  

 
 

1.1 Lorkovičev rjavček (Erebia calcaria Lorković, 1949) 

Lorkovičev rjavček je dnevni metulj iz družine okarjev (Satyridae) z značilnimi “očesci” 
na prednjih in zadnjih krilih, sestoječimi iz črno okolobarjene bele okrogle pege. Sodi v rod 
rjavčkov (Erebia), ki praviloma živijo v planinskem in gorskem svetu.  

 
Na temno rjavo obarvani zgornji strani kril sta proti konicama prednjega para 

metuljevih kril rdečerjavi lisi s po dvema črnobelima očescema, medtem ko je spodnja 
stran skoraj v celoti rdečerjave barve in prav tako z očescema. Zadnji par kril je na 
spodnji strani sivorjavo marmorirane barve in pri samicah izrazito svetlejši kot pri samcih, 
zgoraj pa temno rjav. Po sredi spodnje strani zadnjega para kril se razpoteza temna 
proga. Običajno očesc na zadnjem paru kril ni. Po velikosti je to manjši metulj, saj meri 
razpon njegovih kril med 32 in 36 mm. 

 
Življenjski prostor Lorkovičevega rjavčka so planinske in gorske trate ter pašniki med 

1200 in 2200 m nadmorske višine, predvsem na južno izpostavljenih gorskih pobočjih. 
Odrasli osebki se pojavljajo v eni generaciji letno in sicer od srede julija do začetka 
septembra. Največ jih vidimo v sončnih poletnih dneh na cvetočih gorskih tratah z večjim 
deležem razgaljene skalne podlage (manjše skale, grušč ipd.). Tam pogosto posedajo po 
tleh in se ogrevajo ali pa se tik nad tlemi spreletavajo gor in dol po pobočju, iščoč 
primerne cvetove za prehranjevanje ali spolno zrele partnerje za parjenje. Po parjenju 
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odložijo samice jajčeca pri tleh na hranilne rastline gosenic – travah volku (Nardus stricta) 
in verjetno bilnicah (Festuca spp.) (LORKOVIĆ, 1957). Iz jajčec se po tednu dni izležejo 
gosenice, ki aktivno rastejo do jeseni, nakar otrpnejo in prezimijo do začetka pomladi. 
Odrasle gosenice, ki so aktivne ponoči, se zabubijo v začetku poletja, po treh tednih pa se 
iz bub izležejo odrasli metulji (RAKOSY & JUTZELER, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Razširjenost Lorkovičevega rjavčka v Sloveniji (podatkovna zbirka CKFF) 
 
 
Lorkovičev rjavček (Erebia calcaria) ali kot ga imenujejo Avstrijci – karavanški rjavček, 

je endemna vrsta dnevnega metulja Jugovzhodnih Apneniških Alp. Jedro njegove 
razširjenosti predstavljajo Julijske Alpe in Karavanke, le manjše populacije živijo še v 
Kamniških Alpah (slika 1). Izven meja naše domovine živijo manjše izolirane populacije 
tega metulja še na Monte Cavallo in Monte Santo pri kraju Piave di Cadore v Venetskih 
Alpah in na severnem obrobju Karavank v Avstriji.  
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2. METODE DELA 

2.1 Območje raziskave 

Prisotnost Lorkovičevega rjavčka, značilnosti njegovega habitata in vrste same smo 
ugotavljali na območju strokovnega predloga za vrsto (ČELIK S SOD., 2004) znotraj 
posebnega varstvenega (Natura 2000) območja SI3000285 Karavanke. Območje 
strokovnega predloga sestavljajo trije med seboj ločeni deli. Prvi del območja obsega 
vrhova Dovška baba in Hruški vrh ter greben na vzhod do Jekljevega sedla. Naslednje 
samostojno območje je Golica. Struška je iz območja izpuščena, vendar so bili tudi na njej 
narejeni transektni popisi. Naprej proti vzhodu je tretji del območja, ki obsega Belščico, 
Vajnež, Stol, Vrtačo, Srednji vrh, Begunjščico in območje Zelenice. Območje raziskave je 
prikazano na sliki 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Območje raziskave razširjenosti Lorkovičevega rjavčka in kartiranja habitatnih tipov v 
Karavankah 
 
Ker se metulj pojavlja zgolj na gorskih tratah in pašnikih, gozdnega prostora nismo 

pregledovali, kakor tudi ne travnikov pod 1200 m nadmorske višine. 
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2.2 Ugotavljanje razširjenosti in številčnosti Lorkovičevega rjavčka 
na območju  

Avgusta in v prvi polovici septembra leta 2005 ter julija in avgusta v letu 2006 smo 
znotraj Natura 2000 območja SI3000285 Karavanke intenzivno izvajali opazovanja in 
popise prisotnosti Lorkovičevega rjavčka. Kot osnovo za načrtovanje popisovanja smo 
uporabili digitalni ortofoto posnetek območja (DOF5), stiskan v merilu 1:5000 in 
predhodno pripravljene popisne liste, na katere smo neposredno na terenu beležili 
opažanja. Vrsto smo popisovali po delno prilagojeni transektni metodi (Pollard and Yates, 
1993), ki se uporablja za popisovanje dnevnih metuljev. V uporabljeni metodi lokacija in 
dolžina transekta nista bili določeni v naprej, temveč so bili transekti vrisani na iztiskano 
karto DOF5 območja na mestu samem, ob popisovanju. V vsakem transektu smo v 
prostoru 5 m naprej ter po 2,5 m levo in desno od osi transekta popisali število opaženih 
Lorkovičevih rjavčkov. Transektne popise smo izvajali po primernih habitatih na gorskih 
pobočjih med 1200 in 2200 m nadmorske višine in z naklonom med 0 do 50 kotnih 
stopinj. 

 
 
 

2.3 Ugotavljanje nekaterih drugih značilnosti Lorkovičevega 
rjavčka in habitata vrste 

Transektnega popisovanja nismo omejili zgolj na ugotavljanje prisotnosti vrste, temveč 
smo beležili nekatere habitatske parametre v okolju, kjer smo te metulje popisovali 
(osnovni vremenski podatki ob popisovanju, višina travne ruše, prisotnost in količina 
kamenja in skal, raba, druge opažene vrste metuljev..). Hkrati smo popisali tudi hranilne 
rastline, če so bili Lorkovičevi rjavčki opaženi pri prehranjevanju z nektarjem na cvetovih. 

 
 
 

2.4 Kartiranje habitatnih tipov 

Na celotnem območju smo zaradi poskusa podrobnejše opredelitve habitatnega tipa, v 
katerem živi Lorkovičev rjavček, skartirali travniške habitatne tipe v primernih nadmorskih 
višinah.  

 
Meje območja kartiranja smo določili po mejah strokovnega predloga za vrsto 

Lorkovičev rjavček. Območje sestavljajo trije med seboj ločeni deli. Prvi del območja 
obsega vrhova Dovška baba in Hruški vrh ter greben na vzhod do Jekljevega sedla. 
Naslednje samostojno območje je Golica. Struška je iz območja izpuščena. Naprej proti 
vzhodu se začne tretji del območja, ki obsega Belščico, Vajnež, Stol, Vrtačo, Srednji vrh, 
Begunjščico in območje Zelenice. Območje kartiranja je prikazano na sliki 2. Večina 
površin leži nad gozdno mejo.  
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Habitatni tipi so bili skartirani po uveljavljeni tipologiji (JOGAN S SOD. 2004). Tipologija 
temelji na rastlinskih združbah v kombinaciji s strukturnimi elementi (npr. mejice) in rabo 
tal (npr. njive). Omenjena tipologija je usklajena s Palearktično klasifikacijo (DEVILLERS & 
DEVILLERS-TERSCHUREN 1996), ki se uporablja v večini evropskih držav in vključuje tudi 
kodo (PA koda) 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. 

 
Zaradi lažjega dela in predstavitve rezultatov smo v poročilu uporabljali tudi črkovne 

oznake (oznaka HT) za posamezne habitatne tipe, ki jih tipologija sicer ne vsebuje. Vse 
oznake so navedene v Prilogi 2. 

 
Zaradi popolne pokritosti območja smo skartirali tudi nekatere površine, za katere v 

uporabljeni tipologiji ni ustreznih kategorij in so zato brez kode. V pričujočem poročilu so 
taki samo kolovozi in makadamske ceste (KOL). Ozkih planinskih poti nismo kartirali. 

 
Terensko delo smo opravili v primerni sezoni v obdobju od konca julija 2005 do 

septembra 2006. Meje med habitatnimi tipi smo zarisali kot so v naravi, kjer so bile dovolj 
jasno vidne na ortofoto posnetku. Meje med habitatnimi tipi, ki so v naravi sicer vidne, na 
posnetku pa ne, smo, kjer je teren dopuščal varno hojo, zarisovali s pomočjo GPS naprave 
Garmin GPSMAP 60Cx. 

V goratih predelih praviloma ni drobne parcelacije kot posledice rabe, kakršna je 
značilna za nižine. Tako so tudi meje med posameznimi habitatnimi tipi pogosteje 
zabrisane oziroma prihaja do prepletov dveh ali več habitatnih tipov. Tipičen tak primer so 
habitatni tip 4060 Alpske in borealne resave, ki nikjer ne tvorijo večjih sklenjenih površin, 
so pa zelo pogost element v različnih tipih travišč (slika 9). Zato tega za Karavanke 
kvalifikacijskega habitatnega tipa nismo nikjer kartirali samostojno, temveč vedno v 
kombinaciji z drugimi habitatnimi tipi. 

 
 
 

2.5 Urejanje podatkov  

S terenskim delom pridobljene podatke smo v pisarni digitalizirali. S pomočjo 
primernega programskega orodja (npr. ArcGis za prostorske podatke) smo podatke tudi 
obdelali. 
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3. REZULTATI 

3.1 Razširjenost Lorkovičevega rjavčka znotraj Natura 2000 
območja SI3000285 Karavanke 

Lorkovičevega rjavčka smo znotraj posebnega varstvenega (Natura 2000) območja 
SI3000285 Karavanke ugotovili na proti jugu, jugovzhodu in jugozahodu eksponiranih 
travnatih pobočjih večine gorskih vrhov, ki segajo nad 1600 m nadmorske višine. To so 
gore Dovška Baba, Klek, Golica, Belščica, Stol, Srednji vrh, Vrtača in Begunjščica. Na 
pobočju Hruškega vrha tega metulja med transektnimi popisi sicer nismo registrirali, a je 
bil ob drugi priložnosti en osebek vseeno opažen. Kljub ustrezni nadmorski višini, 
navidezno primernim habitatom na pobočjih gora Rožca in Struška ter relativni bližini 
ostalih karavanških populacij te vrste rjavčka na njih nismo registrirali. Glede na to, da je 
bila vrsta registrirana na severni (avstrijski) strani teh gora (RAKOSY & JUTZELER, 2005) 
ocenjujemo, da metuljev na tem območju nismo opazili zaradi popašenosti trav v času 
izvajanja transektnih popisov v mesecu avgustu. Menimo, da metulja na Struški nismo 
uspeli opaziti tudi zaradi pomanjkanja primernega habitata, saj je območje deloma 
intenzivno popašeno, deloma pa zaraščeno z ruševjem. Vrste na Košuti v letu 2006 niso 
našli. Podatki iz raziskave na Košuti so povzeti po Pilotni naravovarstveni študiji na ožjem 
območju Karavanke Natura 2000 v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z 
inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst (GOVEDIČ S SOD., 2006), ki je potekala 
vzporedno s tem projektom. 
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Slika 3: Višinska razporeditev Lorkovičevega rjavčka na območju raziskave 
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Slika 4: Najdbe Lorkovičevega rjavčka na avstrijski (RAKOSY & JUTZELER 2005) in slovenski strani 
obravnavanega območja 
 
 
Odrasle osebke smo opazili na nadmorskih višinah med 1424 in 1933 metri. 

Ugotovljena razširjenost Lorkovičevega rjavčka znotraj območja je prikazana kartografsko 
s sliko 4. Izkazalo se je, da vrsta ne živi v celotnem Natura 2000 območju Karavanke, 
temveč zgolj znotraj območja, ki je bil za posebno varstveno območje predlagan s 
strokovnimi podlagami (ČELIK S SOD., 2004). 

 
Razširjenost in gostoto metulja smo na projektnem območju ugotavljali na 130 

transektih v skupni dolžini nekaj manj kot 17.300 metrov. Metulja smo zabeležili na 60 
transektih v različnih gostotah. Le-te so bile odvisne od popašenosti in strukture 
habitatnega tipa, dosegale pa so do 11 metuljev na 100 metrski odsek transekta (slika 5). 
Analize so poleg omenjenih 130 transektov narejene še na 10 transektih s Košute, ki so 
bili narejeni v okviru projekta Natura 2000 Karavanke (GOVEDIČ S SOD., 2006). V obeh 
projektih skupaj je bilo torej narejenih 140 transektnih popisov skupne dolžine 19,1 km. 

  
Po ugotovljenih gostotah in številu vseh opaženih metuljev ob terenskem obisku 

posameznih gora ter velikosti primernega habitata ocenjujemo, da so trenutno 
najugodnejši življenjski pogoji za Lorkovičevega rjavčka v Karavankah na Dovški Babi, 
Golici, Stolu in Begunjščici. Kot številčno najmočnejšo ocenjujemo populacijo na 
Begunjščici, saj je bilo tam opaženih ob transektnem popisovanju 25. julija 2005 skupno 
95 metuljev. Kjub temu, da skoraj nikakšrne biološke (dolgoživost posameznih osebkov, 
areal gibanja posameznega osebka ipd.), etološke ali populacijske raziskave te vrste 
metulja še niso bile opravljene in je ocenjevanje številčnosti osebkov v populacijah 
zaenkrat zgolj špekulacija brez trdne podlage menimo, da naj bi na Begunjščici trenutno 
živelo med 1000 in 10000 teh metuljev. Zaradi nekaj manjše površine primernih habitatov 
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sta verjetno tudi populaciji na Golici in Dovški Babi veliki po nekaj 1000 osebkov. Podobno 
je morda tudi na Stolu, vendar zaradi strmejših pobočij in posledično manjšega števila 
opravljenih transektnih popisov grobe ocene številčnosti v populaciji ne moremo podati. 

  
Zaradi navedenega predlagamo, da se posebno varstveno območje za Lorkovičevega 

rjavčka ustrezno korigira oziroma razširi, kajti na nekaterih mejnih območjih je prisoten na 
avstrijski strani, a ga pri nas med raziskavo nismo opazili, domnevamo pa, da živi tudi 
tam. Iz pregleda razširjenosti (slika 4) izhaja, da je avstrijsko ime za tega metulja – 
karavanški rjavček povsem utemeljeno, kajti v Avstriji je metulj res razširjen samo v 
Karavankah, populacije na severni oziroma avstrijski strani Karavank pa se neposredno 
navezujejo na populacije tega metulja pri nas (RAKOSY & JUTZELER, 2005). 
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Slika 5: Razporeditev števila osebkov glede na gostoto Lokovičevega rjavčka na transektno enoto. 
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Slika 6: Grafični prikaz opravljenih transektov na projektnem območju in ugotovljenih gostot 

Lorkovičevega rjavčka (število osebkov/100m odseka transektov) 
 
 
S pomočjo digitalnega modela reliefa Slovenije (DMR) smo tudi ugotovili, da se vrsta 

zadržuje na travnatih pobočjih z naklonom med 16 in 44 kotnih stopinj (0) (Slika 7). 
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Slika 7: Razširjenost Lorkovičevega rjavčka na območju raziskave glede na naklon pobočij 
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Razporeditev primernih habitatov po pretežno južnih pobočjih karavanških gora je 
pogojevala izvedbo transektnih popisov vrste in posledično opredelila tudi njeno 
pojavljanje na teh ekspozicijah (slika 8). Iz grafa izhaja, da se vrsta nahaja  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

sever

vzhod

jug

zahod

transekti z Lorkovičevim rjavčkom (n=60)
transekti brez najdbe (n=80)
vsi transekti (n=140)

Slika 8: Razširjenost Lorkovičevega rjavčka na območju raziskave glede na ekspozicijo 
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3.2 Rezultati kartiranja habitatnih tipov 

Na skupni površini nekaj manj kot 17 km2 smo popisali 56 habitatnih tipov oz. njihovih 
kombinacij. Oznake, kode palearktične klasifikacije in imena habitatnih tipov so prikazani v 
Prilogi 2. V isti tabeli je označeno, ali je posamezni habitatni tip na seznamu Uredbe o 
habitatnih tipih, Direktive o habitatih ali Bernske konvencije. Navedeni so 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 3. Zaradi večje preglednosti karte smo posamezne skupine 
habitatnih tipov združili v zbirne habitatne tipe. 

 
Območje kartiranja leži večinoma nad gozdno mejo. Naravna gozdna meja bi bila v 

Karavankah višja, vedar so v preteklosti gozdove izkrčili za pašnike. Za vzdrževanje 
pašnikov je potrebno redno čiščenje površin, ki bi se sicer zarasle. Čiščenje poteka 
periodično, zato so številne površine opredeljene kot zaraščajoče se bodisi s smreko, ali 
pa ruševjem. Enako smo označili tudi površine, kjer na pašnikih rastejo velike smreke, ki 
pa so tako redke, da ne moremo govorit o sestojih, med njimi je travniški habitatni tip bolj 
ali manj nespremenjen. Te površine sicer ne dajejo videza zaraščanja v ožjem pomenu 
besede, njihov dolgoročen obstoj pa je kljub temu odvisen od človeka. 

 
Na celotnem območju kartiranja prevladujejo habitatni tipi, uvrščeni na Prilogo 1 

Direktive o habitatih. Vsi ti so označeni s štirimestno kodo in jih v nadaljevanju zaradi 
večje preglednosti navajamo s to kodo. Vse kode so navedene in obrazložene v Prilogi 2.  

 
Na območju kartiranja smo zabeležili naslednje za Natura 2000 Karavanke kvalifikacijske 
habitatne tipe (Uradni list RS, 49/04, 110/04): 

 
- (4060) Alpske in borealne resave 
- (6170) Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh 
- (6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) 

na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu 
Evrope) 

- (8120) Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea 
rotundifolii) 

- (8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok 
- prednostni habitatni tipi po Direktivi o habitatih 
- (*) prednostni habitatni tip, kadar na njem uspevajo kukavičevke 

(Orchidaceae) po Direktivi o habitatnih tipih 
 

Naslednjih za Natura 2000 Karavanke kvalifikacijskih habitatnih tipov (Uradni list RS, 
49/04, 110/04) nismo evidentirali: 
 
- (6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-

Brometalia) (naveden samo v Uradnem listu RS, št. 49/04)  
- (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
- (6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki 
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- (8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem 
pasu. 

 
Območje kartiranja leži previsoko za habitatna tipa 6210(*) in 6510. Na območju ni 

košenih gorskih travnikov, ki bi jih lahko uvrstili v kategorijo 6520. Edina košena površina 
je v okolici Roblekovega doma na Begunjščici, ki pa je zakisana. Strokovni predlog za 
habitatne tipe (JOGAN S SOD. 2004) za habitatni tip 8160* navaja območje Belce v 
zahodnem delu Karavank, ki leži izven območja kartiranja. 

 
 

3.2.1 Zahodni del območja kartiranja (od Dovške babe do Jekljevega 

sedla) 

Na celotnem zahodnem delu območja od Dovške babe do Jekljevega sedla prevladujejo 
kisloljubna travišča s prevladujočim volkom (Nardus stricta), ki se ponekod mešajo z 
vrstami subalpinskih in alpinskih travišč na karbonatih (slika 9) Te površine smo označili s 
kombinacijo habitatnih tipov (Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča x Alpinska in 
subalpinska travišča s prevladujočim volkom, Alpinska in subalpinska travišča z 
rjastorjavim šašem na karbonatni podlagi x Alpinska in subalpinska travišča s 
prevladujočim volkom).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 9: Na celotnem grebenu zahodnega dela območja uspevajo kisloljubna travišča s 
prevladujočim volkom (6230*) 
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3.2.2 Golica 

Na Golici prevladujejo travišča iz habitatnega tipa 6170, ki pa so jim na večjem delu 
površin, predvsem kjer so tla nekoliko globlja, primešane vrste habitatnega tipa 6230* 
(slika 11), čeprav ne vedno tudi volk (Nardus stricta). Pogoste so tudi zaplate habitatnega 
tipa 4060 (oz. 31.48 po palearktični kalasifikaciji), ki pa nikjer niso tako velike, da bi jih 
bilo mogoče kartirati samostojno (slika 10). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 10: Habitatni tip Alpske in borealne resave (4060) je prisoten takorekoč po celotnem območju 
kartiranja, vendar v majhnih zaplatah  
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Slika 11: Na pobočjih Golice se mešata habitatna tipa Alpinska in subalpinska travišča na 
karbonatnih tleh (6170) in Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus 
stricta) na silikatnih tleh (6230*) 

 

3.2.3 Vzhodni del območja (od Belščice do Zelenice) 

Na celotnem vzhodnem delu območja prevladujejo alpinska in subalpinska travišča na 
karbonatni podlagi (6170), tudi tu pa so na nakaterih delih tla zakisana. Na takih mestih 
prav tako kot na bolj zahodnih delih Karavank uspeva volk (Nardus stricta). Več zakisanih 
površin je od Belščice do Vajneževega sedla (slika 13), naprej proti vzhodu pa so zakisane 
površine majhne. Na najvišjih delih grebena prevladujejo suha termofilna subalpinsko-
alpinska travišča (PA koda 36.43) oz. ponekod blazinasta travišča čvrstega šaša (PA koda 
36.433), značilna zanje je nesklenjena vegetacija. Kjer so tla le malo globlja, jih 
nadomestijo alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim šašem na karbonatni podlagi 
(PA koda 36.48, slika 14). Podobni habitatni tipi so tudi na Begunjščici. Tu je na vršnem 
delu grebena močno opazen škodljiv vpliv pretirane paše oz. zadrževanja ovc na nekaterih 
delih (slika 18), na večji površini je vegetacija skoraj povsem uničena. 

 
Od Stola proti Zelenici so obširna melišča, na stabilnejših delih deloma poraščena s 

travnato vegetacijo, mestoma pa tudi z ruševjem. Najnižji deli območja so Smokuška 
planina (slika 18) in Zelenica, kjer so površine dokaj evtrofizirane zaradi paše, na Zelenici 
pa tudi spremenjene, deloma sejane, zaradi smučišča (slika 12). 
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Slika 12: Zelenica z Begunjščice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 13: Zaplate volka (Nardus stricta) zahodno od Vajneževega sedla 
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Slika 14: Blazinasta travišča čvrstega šaša (Carex firma) na grebenu Belščice 
 
 
 

3.3 Habitatske zahteve vrste 

Nekatere izmed habitatskih zahtev Lorkovičevega rjavčka smo ugotavljali z metodo 
transektnega popisovanja. Transekti z in brez opažanj vrste so grafično predstavljeni s 
sliko 3. Lorkovičev rjavček naseljuje na območju Karavank gorske trate in pašnike (slika 
16). Osnovni travniški habitatni tip, v katerem so bili registrirani osebki Lorkovičevega 
rjavčka so alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh (koda 6170). Vzorčenje je 
tudi pokazalo, da živi vrsta tudi na območjih zakisanih travišč, ki jih uvrščamo med vrstno 
bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v 
montanskem pasu (in submontanskem pasu celinske Evrope) (koda 6230*). Prisotnost 
Lorkovičevega rjavčka v odstotkovnih deležih posameznega habitatnega tipa na območju 
je prikazana s sliko 15. 

 
Metulje pogosto srečamo na razgaljenih prstenih ali kamenitih tleh, kjer se ogrevajo, ali 

pa v nizkem letu nad tlemi jadrajo vzdolž pobočja in iščejo razmnoževalne partnerje. 
Nemalokrat jih opazimo sedeče na cvetovih, kjer srkajo nektar. Med raziskavo smo 
ugotovili, da se metulji prehranjujejo z medičino predvsem na cvetovih rožnatovijolične in 
rumene barve cvetic kot so glavinci (Centaurea spp.), jesenska vresa (Calluna vulgaris), 
arnika (Arnica montana) in najpogosteje na abraščevolistnem grintu (Senecio 
abrotanifolius) (slika 17). 
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Slika 15: Delež posameznega habitatnega tipa glede na prisotnost Lorkovičevega rjavčka (statistika 
v Prilogi 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 16: Habitat Lorkovičevega rjavčka na pobočju Stola 
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Slika 17: Lorkovičev rjavček na cvetu abraščevolistnega grinta (Senecio abrotanifolius) 
 
 

Ugotovili smo, da je gostota oziroma število metuljev neposredno povezano z naklonom 
in posledično rabo opazovane površine. Ker je na teh površinah edina raba paša, se tako 
na metuljih odraža njen neposreden vpliv. Na območjih z večjimi nakloni in z dobro razvito 
travniško vegetacijo, torej na območjih, kjer paša skoraj ni mogoča, je bilo namreč 
metuljev največ, nekaj manj na območjih z zmerno popašenostjo trav, najmanj pa na 
mestih prepašenosti. Slika 7 prikazuje razširjenost Lorkovičevega rjavčka na območju 
raziskave glede na naklon pobočij. Trave na površinah z nižjim naklonom in globljo prstjo 
pase na območju praviloma govedo, na strmejših legah in z manj prsti pa drobnica – 
ovce. Prav tako smo več metuljev Lorkovičevega rjavčka registrirali na površinah, 
bogatejših s cvetočimi in medonosnimi rastlinskimi vrstami kot pa na površinah zgolj s 
travami. Kjer se travnate površine občutneje zaraščajo bodisi z gozdom ali pa z ruševjem, 
teh rjavčkov praviloma ni. Prav tako metuljev ni na meliščih in skalnatih površinah z več 
kot 50 odstotno razgaljenostjo kamnine. 

 
Osnovni travniški habitatni tip, v katerem so bili registrirani osebki Lorkovičevega 

rjavčka so alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh (koda 6170). Vzorčenje je 
tudi pokazalo, da živi vrsta tudi na območjih zakisanih travišč, ki jih uvrščamo med vrstno 
bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v 
montanskem pasu (in submontanskem pasu celinske Evrope) (koda 6230*).  
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Najpogostejše spremljajoče vrste metuljev na območju so tri druge vrste rjavčkov: 
temni (Erebia pronoe) na območjih z globljimi tlemi in višjo travnato vegetacijo, gorski 
(Erebia epiphron) v višjih legah ter štajerski rjavček (Erebia stirius) v predelih z nad 25 
odstotno razgaljenostjo apnenčaste kamnine. 

 
 
 

3.4 Ogroženost 

Lorkovičev rjavček trenutno v Karavankah ni ogrožena vrsta, saj je primernega 
habitatnega tipa v ustreznih nadmorskih višinah – gorskih trat in pašnikov – zaenkrat 
dovolj. Te travniške površine se ohranjajo delno po naravni poti zaradi lege na strmih 
pobočjih, delno pa z rabo, ki jo predstavlja poletna paša živine. Mestoma so manjši deli 
območja sicer prepašeni in evrofizirani (sliki 18 in 19) in tam raba metulje vsekakor 
ogroža, npr. na območju planin Dovška Rožca, Struška in Smokuška planina. Ali jih 
posredno ogrožajo tudi večje količine živalskih iztrebkov na mestih, kjer prihaja do večjih 
in dlje časa trajajočih zgostitev pašne živine v enoletnem obdobju ni bilo mogoče 
ugotoviti. Posledično bi namreč lahko vnos večje količine gnojila vplival na vrstno sestavo 
travne ruše in tako tudi na vrste rastlin s katerimi se prehranjujejo gosenice tega rjavčka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 18: Nekateri deli območja so prepašeni (Smokuška planina) 
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Slika 19: Pretirana paša oz. zadrževanje ovc je na nekaterih površinah privedlo do uničenja 
naravne vegetacije (ovršni del Begunjščice) 

 
 
Metulje ponekod ogroža tudi zaraščanje travišč z ruševjem in smrečjem (slika 20), 

medtem ko morebitnega vpliva planinstva nanje nismo opazili. Ocenjujemo, da je lahko ta 
dejavnost, če bi se odvijala zelo množično in izven utečenih planinskih poti, ogrožajoča. 
Posledično se namreč lahko prično primerni travnati habitati zaradi erozije manjšati, s 
hojo po tratah izven stalnih poti pa lahko nedoločeno količino juvenilnih stadijev tudi 
neposredno usmrtimo. 
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Slika 20: Zaraščanje z ruševjem ter smrečjem ponekod zmanjšuje primeren habitat Lorkovičevega 
rjavčka (jugovzhodno pobočje Dovške Babe) 
 
 
Lorkovičev rjavček je zaradi majhnega območja razširjenosti in zato potencialne, 

ponekod tudi dejanske ogroženosti zavarovana živalska vrsta v celotni Evropski Uniji. 
Uvrščen je namreč na prilogi II in IV Direktive sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih). Ker 
predstavljajo populacije v Sloveniji verjetno več kot 80 % vseh populacij tega metulja, jih 
je večina vključenih v posebna varstvena območja, ki tvorijo del ekološkega omrežja 
Natura 2000. Zaradi potencialne ogroženosti je pri nas uvrščen na prilogi 1A in 1B Uredbe 
o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, 46/04, 109/04, 84/05), 
medtem ko dejanska ogroženost vrste zaenkrat ni bila opažena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Rebeušek, F., M. Jakopič & M. De Groot, 2006: Popis in kartiranje habitata Lorkovičevega rjavčka (Erebia calcaria) s 
predlogom conacije Natura 2000 območja Karavanke (SI3000285) 

27

3.5 Predlog conacije 

Terenske raziskave so pokazale, da živi Lorkovičev rjavček znotraj obravnavanega 
območja na gorskih tratah in pašnikih med 1.400 in 2.000 m nadmorske višine. Menimo, 
da je oblikovanje notranjega varstvenega območja smiselno samo za površine na 
nadmorskih višinah nad 1.400 m. Ker nekaterih vmesnih območij Karavank, kjer se vrsta 
pojavlja zgolj na avstrijski strani, strokovni predlog ne vključuje (ČELIK S SOD., 2004), 
predlagamo na slovenski strani oblikovanje vsaj robnega območja za to vrsto. V to 
območje bi bilo potrebno vključiti vse travnate površine nad 1.400 m v obmejnem pasu z 
Avstrijo. Predlog spremenjenega Natura 2000 varstvenega območja za Lorkovičevega 
rjavčka je grafično predstavljen s sliko 21, pri katerem so v območje vključene travnate 
površine nad 1.400 vse do gore Kepe na zahodu, izključeno pa območje vzhodno od reke 
Tržiške Bistrice. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 21: Predlog notranje cone in spremembe meja Natura 2000 območja Karavanke za 

Lorkovičevega rjavčka 
  
Kot notranje območje (cono) po 9. členu Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Ur.l. 

RS 49/2006) za Lorkovičevega rjavčka predlagamo vse travnate površine nad nadmorsko 
višino 1.400 m, ki ležijo znotraj posebnega varstvenega območja Karavanke v sedanjih 
mejah. Ostale površine znotraj območja z na novo predlaganimi mejami naj predstavljajo 
zunanjo cono varstvenega območja, v kateri pa je potrebno določiti varstveni režim, kibo 
prav tako prispeval k dolgoročnemu vzdrževanju ugodnega ohranitvenega stanja vrste v 
Karavankah. Predlog conacije Natura 2000 območja Karavanke za Lorkovičevega rjavčka 
je kartografsko prikazan na sliki 22. 
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Slika 22: Predlog conacije Natura 2000 območja Karavanke za Lorkovičevega rjavčka 
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3.6 Varstvene usmeritve in predlog monitoringa 

Ker je edini ogrožajoči dejavnik Lorkovičevega rjavčka v posebnem varstvenem 
območju Karavanke prepašenost, posledično pa ponekod tudi predrtost ruše, predlagamo, 
da se na takšnih območjih zmanjša število pašne živine. Ocenjujemo namreč, da se 
vegetacija ob manjši obremenitvi lahko regenerira, s čemer bodo zagotovljeni ustrezni 
pogoji tudi Lorkovičevemu rjavčku. 

 
Za območji Dovške babe in Struške (Belska planina) predlagamo na pašnih površinah 

zmanjšanje pašne obremenitve z govejo živino in izkrčenje ruševja oziroma vzpostavitev 
traviščnega habitatnega tipa. Na ta način bo mogoče vzpostaviti ustrezne ekološke pogoje 
za razvoj vrste tudi na slovenski strani tega obmejnega predela Karavank in okrepitev 
populacije na širšem območju. 

 
Ker je bila vrsta ugotovljena na avstrijski strani tudi na območju Karavak, kjer z naše 

strani ni podatkov o njeni razširjenosti, predlagamo, da se v bližnji prihodnosti podrobneje 
preveri še njena morebitna prisotnost tudi v potencialnih habitatih na območju Karavank 
izven projektnega območja obravnavane. Lega tovrstnih potencalnih habitatov prikazuje 
slika 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 23: Prikaz lege potencialnih habitatov Lorkovičevega rjavčka na širšem območju Karavank 
 
 
Zaradi opaznega vpliva paše na stanje populacij Lorkovičevega rjavčka v Karavankah 

ocenjujemo, da bi bilo potrebno izvajati monitoring stanja populacij v posebnem 
varstvenem območju Karavanke na vsake tri leta. Tako predlagamo izvedbo po treh 
transektnih popisov sredi obdobja letanja metuljev (med 20. julijem in 10. avgustom) na 
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vsaj petih območjih znotraj posebnega varstvenega območja Karavanke: na Dovški Babi, 
na Golici, na Stolu, na Vrtači in na Begunjščici ter na dveh vmesnih območjih – na Struški 
in na Hruški planini. 

 
Ker je Lorkovičev rjavček razširjen na slovenski in avstrijski strani Karavank, 

predlagamo vzpostavitev meddržavnega sodelovaja in oblikovanje enotnega varstvenega 
(Natura 2000) območja. Menimo namreč, da je le na ta način mogoče zagotoviti izvajanje 
potrebnih varstvenih ukrepov za vzdrževanje ugodnega ohranitvenega stanja vrste na 
območju Karavank. Prav tako je v Karavankah smiselno skupno meddržavno načrtovanje 
in izvajanje monitoringa te zavarovane vrste. 
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Priloga 1: Habitatni tipi (tabela) 
Priloga 2: Karta Habitatni tipi 
Priloga 3: Statistika poligonov z opravljenimi transektnimi popisi 
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Priloga 1: Habitatni tipi na območju strokovnega predloga za Lorkovičevega rjavčka (ČELIK ET 

ALL., 2004).  
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 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. 

ploskev 
Površina 
HT (ha) 

Delež 
površine 

 (%) 
Zbirni HT 

31.8G/42.21 ZI/GPIC1 

Grmičasti gozdovi iglavcev in 
površine, zaraščajoče se z iglastimi 
drevesnimi vrstami/Alpska 
subalpinska smrekovja 

4 9410 B 3 1,17 0,07 
Gozd in zaraščajoče se 
površine 

41.1 GF Bukovja 4  B 8 1,42 0,08 
Gozd in zaraščajoče se 
površine 

41.1x42.21 GFxGPIC1 
Bukovja x Alpska subalpinska 
smrekovja 4 9410 B 11 5,22 0,31 

Gozd in zaraščajoče se 
površine 

42.21 GPIC1 Alpska subalpinska smrekovja 4 9410 B 97 131,28 7,72 
Gozd in zaraščajoče se 
površine 

42.21x42.34 GPIC1xGL2 
Alpska subalpinska smrekovja x 
Sekundarna alpska macesnovja 4 9410 B 14 9,92 0,58 

Gozd in zaraščajoče se 
površine 

42.34 GL2 Sekundarna alpska macesnovja    7 2,30 0,14 
Gozd in zaraščajoče se 
površine 

31.5 GPM Ruševje 3 4070*  265 181,31 10,67 Ruševje 

31.5x42.21 GPMxGPIC1 
Ruševje x Alpska subalpinska 
smrekovja 3,4 

4070*, 
9410  3 5,69 0,33 Ruševje 

31.5x42.34 GPMxGL2 
Ruševje x Sekundarna alpska 
macesnovja 3 4070*  5 38,72 2,28 Ruševje 

61 MEL Melišča    6 4,51 0,27 Melišča 

61.22 MELK1 
Karbonatna melišča z debelim 
gruščem 6 8120  12 22,58 1,33 Melišča 

61.23 MELK2 
Karbonatna melišča z drobnim 
gruščem 6 8120  126 207,30 12,20 Melišča 

61.23x31.8G/ 

31.5 
MELK2xZI/GPM 

Karbonatna melišča z drobnim 
gruščem x Grmičasti gozdovi iglavcev 
in površine, zaraščajoče se z iglastimi 
drevesnimi vrstami/Ruševje 

6,3 
8120, 
4070*  9 3,30 0,19 Melišča 

61.23x36.43 MELK2xTAL 
Karbonatna melišča z drobnim 
gruščem x Suha termofilna 
subalpinsko-alpinska travišča 

6,3 
8120, 
6170 B 42 39,32 2,31 Melišča 

61x36.31 MELxTVA 
Karbonatna melišča z drobnim 
gruščem x Alpinska in subalpinska 
travišča s prevladujočim volkom 

3 6230*  11 5,91 0,35 Melišča 

62.1 SKVA 
Apnenčaste ali dolomitne stene z 
vegetacijo skalnih razpok 6 8210  92 224,07 13,18 Skalovja 

62.1x36.43 SKVAxTAL 

Apnenčaste ali dolomitne stene z 
vegetacijo skalnih razpok x Suha 
termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča 

6,3 
8210, 
6170  33 57,63 3,39 Skalovja 

62.1x36.433 SKVAxTAB 
Apnenčaste ali dolomitne stene z 
vegetacijo skalnih razpok x Blazinasta 
travišča čvrstega šaša 

6,3 
8210, 
6170  2 43,31 2,55 Skalovja 
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Physis koda  Oznaka HT Habitatni tip Uredba 
HT FFH Bern Št. 

ploskev 
Površina 
HT (ha) 

Delež 
površine 

 (%) 
Zbirni HT 

62.1x36.43x31.

48 

SKVAxTALxRH

OD 

Apnenčaste ali dolomitne stene z 
vegetacijo skalnih razpok x Suha 
termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča x Alpinske resave in dlakavo 
slečje na apnencu 

6,3 
8210, 
6170, 
4060 

 17 7,72 0,45 Skalovja 

62.1x42.21 SKVAxGPIC1 
Apnenčaste ali dolomitne stene z 
vegetacijo skalnih razpok x Alpska 
subalpinska smrekovja 

6,4 
8210, 
9410 B 2 10,37 0,61 Skalovja 

36.41 TCF 
Alpinska in subalpinska travišča z 
rjastorjavim šašem na karbonatni 
podlagi 

3 6170  7 31,86 1,87 
Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.41x31.48 TCFxRHOD 

Alpinska in subalpinska travišča z 
rjastorjavim šašem na karbonatni 
podlagi x Alpinske resave in dlakavo 
slečje na apnencu 

3 
6170, 
4060  3 58,05 3,41 

Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.41x31.8G/ 

31.52 
TCFxZI/GPM 

Alpinska in subalpinska travišča z 
rjastorjavim šašem na karbonatni 
podlagi x Grmičasti gozdovi iglavcev 
in površine, zaraščajoče se z iglastimi 
drevesnimi vrstami/Ruševje 

3 
6170, 
4070*  3 1,22 0,07 

Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.41x36.31 TCFxTVA 

Alpinska in subalpinska travišča z 
rjastorjavim šašem na karbonatni 
podlagi x Alpinska in subalpinska 
travišča s prevladujočim volkom 

3 
6170, 
6230*  8 49,65 2,92 

Travišča pretežno na 
karbonatih x Zakisana 
travišča 

36.41x36.31x 

31.48 

TCFxTVAx 

RHOD 

Alpinska in subalpinska travišča z 
rjastorjavim šašem na karbonatni 
podlagi x Alpinska in subalpinska 
travišča s prevladujočim volkom x 
Alpinske resave in dlakavo slečje na 
apnencu 

3 
6170, 
6230*, 
4060 

 7 71,02 4,18 
Travišča pretežno na 
karbonatih x Zakisana 
travišča 

36.41x36.31x 

31.8G/42.21 

TCFxTVAx 

ZI/GPIC1 

Alpinska in subalpinska travišča z 
rjastorjavim šašem na karbonatni 
podlagi x Alpinska in subalpinska 
travišča s prevladujočim volkom x 
Alpska subalpinska smrekovja 

3,4 
6170, 
6230*, 
9410 

B 24 22,63 1,33 
Travišča pretežno na 
karbonatih x Zakisana 
travišča 

36.43 TAL 
Suha termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča 3 6170  80 62,15 3,66 

Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.433 TAB Blazinasta travišča čvrstega šaša 3 6170  8 11,27 0,66 
Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.433x31.48 TABxRHOD 
Blazinasta travišča čvrstega šaša x 
Alpinske resave in dlakavo slečje na 
apnencu 

3 
6170, 
4060  3 34,03 2,00 

Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.433x31.8G/ 

31.52 
TABxZI/GPM 

Blazinasta travišča čvrstega šaša x 
Grmičasti gozdovi iglavcev in 
površine, zaraščajoče se z iglastimi 
drevesnimi vrstami/Ruševje 

3 
6170, 
4070*  2 2,14 0,13 

Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.43x31.84 TALxRHOD 
Suha termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča x Alpinske resave in dlakavo 
slečje na apnencu 

3 
6170, 
4060  19 59,71 3,51 

Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.43x31.84x31

.8G/42.21 

TALxRHODxZI/

GPIC1 

Suha termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča x Alpinske resave in dlakavo 
slečje na apnencu x Grmičasti 
gozdovi iglavcev in površine, 
zaraščajoče se z iglastimi drevesnimi 
vrstami/Alpska subalpinska smrekovja 

3,4 
6170, 
4060, 
9410 

 8 36,11 2,12 
Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.43x31.8G/31

.52 
TALxZI/GPM 

Suha termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča x Grmičasti gozdovi iglavcev 
in površine, zaraščajoče se z iglastimi 
drevesnimi vrstami/Ruševje 

3 
6170, 
4070*  32 29,12 1,71 

Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.43x31.8G/ 

42.21 
TALxZI/GPIC1 

Suha termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča x Grmičasti gozdovi iglavcev 
in površine, zaraščajoče se z iglastimi 
drevesnimi vrstami/Alpska 
subalpinska smrekovja 

3,4 
6170, 
9410  2 1,35 0,08 

Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.43x36.31 TALxTVA 
Suha termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča x Alpinska in subalpinska 
travišča s prevladujočim volkom 

3 
6170, 
6230*  6 19,25 1,13 

Travišča pretežno na 
karbonatih x Zakisana 
travišča 

36.48x36.52 TCFxTGP 

Alpinska in subalpinska travišča z 
rjastorjavim šašem na karbonatni 
podlagi x Gorski, s hranili bogati 
(evtrofizirani) pašniki 

-3 -6170  3 1,46 0,09 
Travišča pretežno na 
karbonatih 

36.31 TVA 
Alpinska in subalpinska travišča s 
prevladujočim volkom 3 6230*  29 90,80 5,34 Zakisana travišča 
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Physis koda  Oznaka HT Habitatni tip Uredba 
HT FFH Bern Št. 

ploskev 
Površina 
HT (ha) 

Delež 
površine 

 (%) 
Zbirni HT 

36.31x31.48 TVAxRHOD 
Alpinska in subalpinska travišča s 
prevladujočim volkom x Alpinske 
resave in dlakavo slečje na apnencu 

3 
6230*, 
4060  3 11,84 0,70 Zakisana travišča 

36.31x31.8G/ 

31.52 
TVAxZI/GPM 

Alpinska in subalpinska travišča s 
prevladujočim volkom x Grmičasti 
gozdovi iglavcev in površine, 
zaraščajoče se z iglastimi drevesnimi 
vrstami/Ruševje 

3 
6230*, 
4070*  21 21,77 1,28 Zakisana travišča 

36.31x31.8G/ 

42.21 
TVAxZI/GPIC1 

Alpinska in subalpinska travišča s 
prevladujočim volkom x Grmičasti 
gozdovi iglavcev in površine, 
zaraščajoče se z iglastimi drevesnimi 
vrstami/Alpska subalpinska smrekovja 

3,4 
6230*, 
9410 B 28 21,23 1,25 Zakisana travišča 

36.31x36.52 TVAxTGP 
Alpinska in subalpinska travišča s 
prevladujočim volkom x Gorski, s 
hranili bogati (evtrofizirani) pašniki 

-3 -6230*  5 15,51 0,91 Zakisana travišča 

36.31x36.52x 

31.48 

TVAxTGPxRHO

D 

Alpinska in subalpinska travišča s 
prevladujočim volkom x Gorski, s 
hranili bogati (evtrofizirani) pašniki x 
Alpinske resave in dlakavo slečje na 
apnencu 

-3 
-6230*, -

4060  2 4,47 0,26 Zakisana travišča 

36.52 TGP 
Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki    9 27,71 1,63 Eutrofizirana travišča 

36.52x31.8G/ 

42.21 
TGPxZI/GPIC1 

Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki x Grmičasti gozdovi iglavcev 
in površine, zaraščajoče se z iglastimi 
drevesnimi vrstami/Alpska 
subalpinska smrekovja 

-4 -9410 -B 2 1,47 0,09 Eutrofizirana travišča 

36.52x31.8G/ 

42.21x42.34 

TGPxZI/GPIC1x

GL2 

Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki x Grmičasti gozdovi iglavcev 
in površine, zaraščajoče se z iglastimi 
drevesnimi vrstami/Alpska 
subalpinska smrekovja x Sekundarna 
alpska macesnovja 

-4 -9410 -B 4 3,68 0,22 Eutrofizirana travišča 

36.52x37.88 TGPxVSSA8 
Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki x Nitrofilno subalpinsko in 
alpinsko visoko steblikovje 

3 6430  3 1,66 0,10 Eutrofizirana travišča 

36.52x81 TGPxTSEJ 
Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki x Intenzivno gojeni ter 
dosejevani ali v celoti sejani travniki 

   1 1,60 0,09 Eutrofizirana travišča 

37.8 VSSA 
Subalpinska in alpinska visoka 
steblikovja 3 6430  2 0,49 0,03 Visoka steblikovja 

37.88 VSSA8 
Nitrofilno subalpinsko in alpinsko 
visoko steblikovje 3 6430  2 0,58 0,03 Visoka steblikovja 

22.13 SV3 Evtrofne vode    3 0,08 <0,01 Stalne in občasne vode 

24.16 PS Presihajoče reke, potoki in hudourniki    8 1,02 0,06 Stalne in občasne vode 

- KOL Kolovozi in makadamske ceste    8 0,30 0,02 Poti in kolovozi 

- POT Poti    3 0,15 0,01 Poti in kolovozi 

86 U 
Pozidana območja (mesta, vasi, 
industrijska območja)    13 0,90 0,05 Pozidane površine 

86.5 KM 
Rastlinjaki in ostale kmetijske 
konstrukcije    1 0,04 <0,01 Pozidane površine 

87.2 R Ruderalne združbe    5 0,55 0,03 Pozidane površine 

Skupaj  1699,90 100,00  
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Priloga 2: Karta habitatnih tipov območja strokovnega predloga (ČELIK ET ALL., 2004) 
 
 
 
 
 



Popis in kartiranje habitata Lorkovičevega rjavčka
(Erebia calcaria) s predlogom conacije 
Natura 2000 območja Karavanke (SI3000285)

Priloga 2: Zbirni habitatni tipi
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Priloga 3: Statistika poligonov z opravljenimi transektnimi popisi 
 
 

Oznaka HT Habitatni tip Koda physis FFH 

št. ploskev z 
opravljenimi 
transektnimi 

popisi 

Skupna 
površina HT 

(ha) na 
ploskvah z 

opravljenimi 
transektnimi 

popisi 

Delež HT (%) 
na ploskvah z 
opravljenimi 
transektnimi 

popisi 

št. ploskev z 
Lorkovičevim 

rjavčkom 

Skupna 
površina HT 

(ha) na 
ploskvah z 

Lorkovičevim 
rjavčkom 

Delež HT (%) 
na ploskvah z 
Lorkovičevim 

rjavčkom 

KOL Kolovozi in makadamske ceste -  1 0,02 0,00 0 0,00 0,00 
PS Presihajoče reke, potoki in hudourniki 24.16  2 0,41 0,08 2 0,41 0,12 

GPM Ruševje 31.5 4070& 1 0,03 0,01 0 0,00 0,00 

TVA Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim 
volkom 36.31 6230& 15 70,14 12,77 4 7,69 2,29 

TVAxRHOD 
Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim 
volkom x Alpinske resave in dlakavo slečje na 
apnencu 

36.31x31.48 6230&, 
4060 1 10,91 1,99 1 10,91 3,24 

TVAxZI/GPM 

Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim 
volkom x Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, 
zaraščajoče se z iglastimi drevesnimi 
vrstami/Ruševje 

36.31x31.8G/
31.52 

6230&, 
4070& 5 9,05 1,65 2 8,28 2,46 

TVAxZI/GPIC1 

Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim 
volkom x Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, 
zaraščajoče se z iglastimi drevesnimi 
vrstami/Alpska subalpinska smrekovja 

36.31x31.8G/
42.21 

6230&, 
9410 3 2,60 0,47 3 2,60 0,77 

TCF Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim 
šašem na karbonatni podlagi 36.41 6170 3 28,01 5,10 1 8,95 2,66 

TCFxRHOD 
Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim 
šašem na karbonatni podlagi x Alpinske resave in 
dlakavo slečje na apnencu 

36.41x31.48 6170, 
4060 2 57,37 10,45 2 57,37 17,06 

TCFxTVA 
Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim 
šašem na karbonatni podlagi x Alpinska in 
subalpinska travišča s prevladujočim volkom 

36.41x36.31 6170, 
6230& 2 33,11 6,03 0 0,00 0,00 

TCFxTVAxRHO
D 

Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim 
šašem na karbonatni podlagi x Alpinska in 
subalpinska travišča s prevladujočim volkom x 
Alpinske resave in dlakavo slečje na apnencu 

36.41x36.31x
31.48 

6170, 
6230&, 
4060 

7 71,02 12,93 4 61,07 18,16 

TCFxTVAxZI/G
PIC1 

Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim 
šašem na karbonatni podlagi x Alpinska in 
subalpinska travišča s prevladujočim volkom x 
Alpska subalpinska smrekovja 

36.41x36.31x
31.8G/42.21 

6170, 
6230&, 
9410 

9 16,15 2,94 8 13,28 3,95 

TAL Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča 36.43 6170 4 18,24 3,32 2 2,84 0,84 
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Oznaka HT Habitatni tip Koda physis FFH 

št. ploskev z 
opravljenimi 
transektnimi 

popisi 

Skupna 
površina HT 

(ha) na 
ploskvah z 

opravljenimi 
transektnimi 

popisi 

Delež HT (%) 
na ploskvah z 
opravljenimi 
transektnimi 

popisi 

št. ploskev z 
Lorkovičevim 

rjavčkom 

Skupna 
površina HT 

(ha) na 
ploskvah z 

Lorkovičevim 
rjavčkom 

Delež HT (%) 
na ploskvah z 
Lorkovičevim 

rjavčkom 

TABxRHOD Blazinasta travišča čvrstega šaša x Alpinske resave 
in dlakavo slečje na apnencu 36.433x31.48 6170, 

4060 1 33,68 6,13 1 33,68 10,02 

TALxRHOD Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča x 
Alpinske resave in dlakavo slečje na apnencu 36.43x31.84 6170, 

4060 6 53,27 9,70 5 46,84 13,93 

TALxZI/GPM 
Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča x 
Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, zaraščajoče 
se z iglastimi drevesnimi vrstami/Ruševje 

36.43x31.8G/
31.52 

6170, 
4070& 2 14,19 2,58 1 9,30 2,76 

TALxZI/GPIC1 

Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča x 
Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, zaraščajoče 
se z iglastimi drevesnimi vrstami/Alpska 
subalpinska smrekovja 

36.43x31.8G/
42.21 

6170, 
9410 1 0,79 0,14 1 0,79 0,24 

TALxTVA 
Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča x 
Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim 
volkom 

36.43x36.31 6170, 
6230& 1 9,96 1,81 1 9,96 2,96 

TGP Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki 36.52  1 14,77 2,69 0 0,00 0,00 

TGPxVSSA8 Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki x 
Nitrofilno subalpinsko in alpinsko visoko steblikovje 36.52x37.88 6430 1 0,18 0,03 0 0,00 0,00 

TGPxTSEJ 
Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki x 
Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani 
travniki 

36.52x81  1 1,60 0,29 0 0,00 0,00 

VSSA Subalpinska in alpinska visoka steblikovja 37.8 6430 1 0,37 0,07 0 0,00 0,00 
VSSA8 Nitrofilno subalpinsko in alpinsko visoko steblikovje 37.88 6430 1 0,22 0,04 0 0,00 0,00 

GF Bukovja 41.1  1 0,19 0,03 1 0,19 0,06 
GPIC1 Alpska subalpinska smrekovja 42.21 9410 2 1,39 0,25 2 1,39 0,41 

GPIC1xGL2 Alpska subalpinska smrekovja x Sekundarna alpska 
macesnovja 42.21x42.34 9410 1 1,37 0,25 1 1,37 0,41 

MEL Melišča 61  2 0,56 0,10 2 0,56 0,17 
MELK2 Karbonatna melišča z drobnim gruščem 61.23 8120 7 3,08 0,56 5 0,95 0,28 

MELK2xTAL Karbonatna melišča z drobnim gruščem x Suha 
termofilna subalpinsko-alpinska travišča 61.23x36.43 8120, 

6170 3 27,20 4,95 1 21,36 6,35 

MELxTVA Karbonatna melišča z drobnim gruščem x Alpinska 
in subalpinska travišča s prevladujočim volkom 61x36.31 6230& 3 3,71 0,68 2 0,29 0,09 

SKVA Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih 
razpok 62.1 8210 2 4,71 0,86 1 0,67 0,20 
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Oznaka HT Habitatni tip Koda physis FFH 

št. ploskev z 
opravljenimi 
transektnimi 

popisi 

Skupna 
površina HT 

(ha) na 
ploskvah z 

opravljenimi 
transektnimi 

popisi 

Delež HT (%) 
na ploskvah z 
opravljenimi 
transektnimi 

popisi 

št. ploskev z 
Lorkovičevim 

rjavčkom 

Skupna 
površina HT 

(ha) na 
ploskvah z 

Lorkovičevim 
rjavčkom 

Delež HT (%) 
na ploskvah z 
Lorkovičevim 

rjavčkom 

SKVAxTAL 
Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih 
razpok x Suha termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča 

62.1x36.43 8210, 
6170 4 35,49 6,46 4 35,49 10,55 

SKVAxTAB Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih 
razpok x Blazinasta travišča čvrstega šaša 62.1x36.433 8210, 

6170 1 25,33 4,61 0 0,00 0,00 

R Ruderalne združbe 87.2  2 0,01 0,00 0 0,00 0,00 
     549,14 100,00  336,22 100,00 
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