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CILJI PROJEKTNE NALOGE 

 
 
− kartiranje habitatnih tipov 
− inventarizacija kvalifikacijskih vrst območja natura 2000 Karavanke na območju občine 

Tržič 
− opredelitev notranjih območij habitatnih tipov in vrst v občini Tržič 
− interpretacija in navodila z vidika rabe prostora 
 
 

POVZETEK REZULTATOV 
 
 

1. Na območju kartiranja habitatnih tipov v občini Tržič smo evidentirali 7 od 9 
kvalifikacijskih negozdnih habitatnih tipov za območje Natura 2000 Karavanke. 
Dodatno pa smo evidentirali še tri habitatne tipe s Priloge I Direktive o habitatih. 
Skupaj smo na območju evidentirali 119 različnih HT. Kvalifikacijski HT na območju 
kartiranja skupaj predstavljajo 3,5 km2 od katerih je 0,8 km2 v slabšem stanju 
ohranjenosti. 

 
2. Na območju občine smo potrdili uspevanje 2 rastlinskih kvalifikacijskih vrst: Zoisove 

zvončice in lepega čeveljca. 
 

3. Alpskega kozlička (Rosalia alpina), kljub intenzivnemu vzorčenju na območju občine 
nismo našli. 

 
4. Na območju občine Tržič je edino območje pojavljanja Lorkovičevega rjavčka na 

Begunjščici. Glede na nizko gostoto črtastega medvedka (Callimorpha 
quadripunctaria) ocenjujemo, da je populacija tega metulja v primerjavi z nekaterimi 
drugimi območji v Sloveniji nekaj manj številčna. Vrsta se pojavlja predvsem od 
Podljubelja do Ljubelja, kjer jo je potrebno upoštevati pri presojah planov. 

 
5. Dodatno smo na območju občine Tržič v okviru terenskih raziskav ali pregledu 

literature ugotovili tudi prisotnost raka koščaka Austropotamobius torrentium, 
prednostne vrste s Direktive o habitatih, hribskega urha Bombina variegata in 
kapeljna Cottus gobio tudi vrst s Direktive o habitatih. Posebej pa bi želeli opozoriti na 
številne osebke planinskega močerada Salamadra atra v Dovžanovi soteski. 
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1. UVOD 
 
 
 
V okviru naloge "Pilotna naravovarstvena študija na ožjem območju Karavanke Natura 2000 

v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in 
kvalifikacijskih vrst", potekajoče v okviru projekta "Karavanke Natura 2000" smo opravili 
kartiranje habitatnih tipov in terenske raziskave inventarizacije kvalifikacijskih vrst na območju 
občine Tržič. 

 
 
Republika Slovenija je bila v skladu z Direktivo Sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju 

naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih) dolžna 
opredeliti posebna varstvena ali Natura 2000 območja. Na območju občine Tržič sta bili 
opredeljeni kot posebni varstveni ali Natura 2000 območji območje SI3000284 Dacarjevo 
brezno – Žiganja vas in območje SI3000285 Karavanke (Uradni list RS, štev. 110/04). 

 
 
 
 

1.1 Pregled kvalifikacijskih vrst rastlin na Natura 2000 območju 
Karavanke (SI3000285) 

 
 
Kvalifikacijske vrste rastlin v Natura 2000 območju Karavanke so: lepi čeveljc (Cypripedium 

calceolus), Zoisova zvončica (Campanula zoysii), alpska možina (Eryngium alpinum) in 
močvirski meček (Gladiolus palustris) in vse so bile znane tudi za občino Tržič. V Sloveniji so 
omenjene vrste zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. 
46/04, 104/04) in kot ogrožene uvrščene na Rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. 82/02)). Prav tako so te vrste zavarovane na 
evropskem nivoju z Direktivo o habitatih in Bernsko konvencijo. Varstveni status za posamezno 
vrsto je prikazan v TABELI 1. 
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TABELA 1: Pregled varstvenega statusa obravnavanih rastlinskih vrst. 
 
UZRV – Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. 46/04, 104/04) (H – ukrepi za ohranjanje ugodnega stanja 

habitata rastlinske vrste po UR ZRV) 
RS – Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. 82/02) (V – ranljiva vrsta je kategorija 

ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če 
bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje. 
Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi; R – 
redka vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so potencialno ogrožene zaradi svoje redkosti na območju 
Republike Slovenije in lahko v primeru ogrožanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste; O – vrsta zunaj nevarnosti je 
kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki na območju Republike Slovenije niso več ogrožene, vendar pa so pred 
prenehanjem ogroženosti sodile v eno od kategorij ogroženosti, pri čemer obstaja potencialna možnost ponovne ogroženosti) 

FFH – Direktiva o habitatih (Direktiva Sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst) (Dodatek II – Živalske in rastlinske vrste v intersu skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna 
ohranitvena območja; Dodatek IV – Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, ki jih je treba strogo varovati) 

Bern – Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov (Ur.l. 17/1999) (Dodatek I – strogo zavarovane rastlinske vrste) 

 

vrsta slovensko ime UZRV RS FFH Bern 
Cypripedium 
calceolus 

lepi čeveljc H V Dodatek 2 in 4 Dodatek1

Campanula zoysii Zoisova zvončica H O Dodatek 2 – 

Eryngium alpinum alpska možina H R Dodatek 2 in 4 Dodatek1

Gladiolus palustris močvirski meček H V Dodatek 2 in 4 – 

 
 
V nadaljevanju so predstavljene kvalifikacijske vrste za Natura 2000 območje Karavank- 

Podatki so povzeti po elaboratu: ČUŠIN ET AL. 2003: Strokovna izhodišča za vzpostavljanje 
omrežja Natura 2000: rastline: (Pteridophyta in Spermatophyta). 

 
1.1.1 Zoisova zvončica (Campanula zoysii) (povzeto po DAKSKOBLER & PRAPROTNIK 2003) 
 

Zoisova zvončica je 2 do 10 cm visoka trajnica s kratko razvejano koreniko in kipečimi 
stebli. Navadno raste v majhnih šopih in blazinah in je nerazrasla. Je prebivalka skalnih razpok 
zgornjega montanskega, subalpinskega, alpinskega in subnivalnega pasu (550 do 2750 m nm. 
v.), z največ nahajališči v subalpinskem in alpinskem pasu med 1500 in 2500 m nm. v. 
Geološka podlaga je navadno dolomitni apnenec, redkeje apnenec in dolomit, tla so litosol. 
Posamično raste tudi v meliščih pod stenami in ponekod naplavljeno na skalah ob alpskih 
rekah  

Razširjenost vrste (areal) 
Zoisova zvončica je reliktni endemit Jugovzhodnih Alp ( predvsem Karavank, Kamniško-

Savinjskih in Julijskih Alp). Najbolj proti zahodu uspeva še v delu Karnijskih Alp (severna 
Italija), najbolj severno nahajališče je na Obirju (južna Koroška, Avstrija), najbolj vzhodno na 
Uršlji gori, najbolj južno pa na severnem robu Trnovskega gozda. Njeni klasični nahajališči sta 
Storžič in gore nad Velim poljem, kjer jo je našel K. Zois, opisal pa WULFEN (1788). Njene 
populacije v Sloveniji so številne, stabilne in neogrožene. Manj številčna je le populacije v 
Trnovskem gozdu, v težko dostopnem ostenju Govcev. 

 
V Sloveniji so bila za Zoisovo zvončico med drugimi predlagana tudi varstvena območja, ki 

ležijo na območju občine Tržič. 
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1. Storžič v Kamniško-Savinjskih Alpah 
Storžič je eno izmed dveh za Zoisovo zvončico klasičnih nahajališč (območij od koder je bila 

vrsta prvič opisana), kje raste v skalnih razpokah v asociaciji Potentillo clusianae-
Campanuletum zoysii na nadmorski višini od 1700 – 2130 m, množično predvsem na severni in 
severovzhodni strani. 

Potencialna rastišča (HT):  
62.15 Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok v Alpah, 

submediteranskem in zahodnodinarskem območju 
36.433 Blazinasta travišča čvrstega šaša.  
 
2.Vrtača in Begunjščica v Karavankah 
Raste v skalnih razpokah v asociaciji Potentillo clusianae-Campanuletum zoysii 1600 – 2180 

m nm. v. na Vrtači; množično zlasti na severozahodnem grebenu in nad potjo, ki pelje z 
Zelenice na Stol. Prav tako je pogosta v severnem ostenju Begunjščice.  

Potencialna rastišča (HT):  
36.433 Blazinasta travišča čvrstega šaša.  
61.23 Karbonatna melišča z drobnim gruščem 
62.15 Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok v Alpah, 

submediteranskem in zahodnodinarskem območju 
 
 
 
1.1.2 Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) (povzeto po JOGAN 2003) 
 
Lepi čeveljc je 20-60 (80) cm visoka zelnata trajnica s podzemno vodoravno koreniko, iz 

katere navadno požene eno samo steblo (redko več), to pri dnu z nekaj pokrnelimi luskolisti, 
nad njima 2-4 normalni stebelni listi, ki so spiralasto nameščeni, jajčasti do jajčasto suličasti, 
koničasti, z dnom razločno objemajo steblo in prehajajo v neizrazito nožnico, listni rob in žile 
gosto kratko velicati, prav tako steblo gosto kratko dlakavo. Cveti od konca maja do konca 
junija (začetka julija), plodovi dozorijo kake 4 mesece po oprašitvi, vsebujejo veliko število 
drobnih semen, ki se širijo z vetrom. Opraševalci so samice kožokrilcev (predvsem peščene 
čebele Andrena spp.), medena ustna deluje kot cvetna past, ki omogoča žuželki izhod le po 
dveh poteh mimo prašnika in brazde. Življenjska doba posamezne rastline je tudi preko 20 let, 
prvih nekaj (6–10) let pa živi mikotrofno na račun simbiontskih gliv. V Sloveniji v glavnem 
alpska vrsta s posameznimi raztresenimi nahajališči v višjih predelih izven Alp. Populacije zunaj 
tega območja so majhne, njihovo uspevanje v recentnem času tudi večinoma ni bilo potrjeno.  

Opis rastišč: V svetlih gozdovih in na robovih gozdov v (kolinskem) montanskem pasu na 
zračnih tleh na karbonatni podlagi. Ljubi zmerno suha polsenčna rastišča. Na bolj senčnih 
rastiščih uspeva tudi na svežih bogatih tleh, sončna rastišča pa so bolj pusta in suha. V 
Sloveniji uspeva največkrat v bukovih in mešanih (bukev, jelka, smreka, macesen) gozdovih v 
submontanskem, montanskem in altimontanskem pasu ter v smrekovju in med ruševjem v 
subalpinskem pasu. Prevladuje karbonatna podlaga, tla so navadno plitva (rendzina), suha do 
sveža. Uvrščamo ga med značilne vrste bukovih gozdov, razmeroma pogosto se pojavljajo tudi 
v subalpinskem ruševju. 
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Splošno stanje taksona v Sloveniji (številčnost, stabilnost populacij, nihanja, 
ogroženost): V Alpskem delu Slovenije se lepi čeveljc pojavlja raztreseno in ima lokalno tudi 
razmeroma velike populacije s prek 100 primerki, vendar pa so številne populacije tudi zelo 
šibke z le po nekaj cvetočimi rastlinami. Kljub razkošnosti je rastlino v naravi mogoče zlahka 
prezreti, kar še posebej velja za čas pred in po cvetenju. Glede na to, da je montanski in 
subalpinski pas v Sloveniji razmeroma manj obiskan in se obiskovalci večinoma držijo poti, je 
gotovo še večje število populacij lepega čeveljca neznanih. Lepi čeveljc v splošnem ogroža 
njegova atraktivnost (s katero je seveda povezano množično obiskovanje nahajlaišč in gotovo 
tudi nabiranje), negativni vpliv nanj pa ima gotovo tudi pretiran vnos dušika v okolje, ki je 
zaznaven tudi daleč od kmetijskih površin in urbanih središč. Prav tako nekaterea rastišča 
ogroža naravna sukcesija, zaradi katere prihaja do vse večje zasenčenosti, ki za razvoj vrste ni 
ugodna. najverjetneje pa posamezne populacije prizadeva tudi vse manjša razdrobljenost 
habitatnih tipov v Sloveniji povezana z opuščanjem mozaične rabe krajine. Nadaljnji faktorji, ki 
škodujejo populacijam lepega čeveljca, so gotovo še pogozdovanje ter spremembe v 
gospodarjenju z gozdovi. 

 
 
V Sloveniji je bilo za lepi čeveljc med drugimi predlagano tudi varstveno območje, ki leži na 

območju občine Tržič. 
 
Zahodne Karavanke 
Med Ljubeljem in dolino Belce je v Karavankah več raztresenih nahajališč lepega čeveljca, 

med katerimi tudi nekaj večjih (npr. pod Zelenico). Ta del Karavank je dosti manj turistično 
oblegan kot Kamniške in Julijske Alpe, kar nudi boljše pogoje za preživetje populacij te vrste 
(razen rastišč, ki jih ogrožajo smučišča). 

 
 
 
1.1.3 Alpska možina (Eryngium alpinum) (povzeto po DAKSKOBLER 2003) 
 
Morfološki opis in biologija vrste: Trajnica, visoka 30 do 80 cm, gola, spominja na 

osate. Steblo je pokončno, eno- do večglavičasto. Cveti od konca julija do začetka septembra. 
Uspeva na senožetih v altimontanskem in subalpinskem pasu, na grobem, poraslem pobočnem 
grušču, skalnatih planjavah, poraslimi s subalpinskimi grmiščnimi združbami in visokimi 
steblikami. Geološka podlaga je apnenec, tudi s primesjo laporja, glinavcev in rožencev. Tla so 
litosol, kamnita rendzina, inicialna koluvijalna tla, lahko tudi globlja (evtrična) rjava tla. Uspeva 
v združbah visokih steblik, kamnitih subalpinskih senožeti v zaraščanju, Waldsteinovega 
vrbovja in rjastega šašja.  

Razširjenost v Sloveniji: V Sloveniji uspeva v Julijskih Alpah (Krnsko pogorje, Črna prst, 
Porezen) in v Karavankah. 

Splošno stanje taksona v Sloveniji: Njene populacije v Sloveniji niso številne in, večina 
izmed njih, tudi ne stabilne. Na njihovo manjšo številčnost (in vitalnost) vpliva predvsem 
zaraščanje nekdanjih gorskih (altimontanskih, subalpinskih) senožeti, v preteklosti nabiranje in 
izkopavanje rastlin, deloma tudi paša drobnice. V precejšnji meri so vzrok za zmanjšanje 
številčnosti torej naravni procesi sekundarne sukcesije, povezani s takimi ali drugačnimi 
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človekovimi vplivi. Najbolj stabilne so populacije v visokih steblikah na skalnatih (ljudem 
odmaknjenih) subalpinskih rastiščih že nad zgornjo gozdno mejo. Precej nekdanjih, v literaturi 
omenjenih nahajališč v novejšem času ni potrjenih (Karavanke, Storžič, Krn).  

Razširjenost vrste (areal): Alpska možina je srednje- in južnoevropska vrsta. Večji del 
areala je v Alpah, zato jo navadno uvrščamo kar med alpske vrste. Razširjena je v Francoski 
(Visoki) Juri, vzdolž alpske verige od Primorskih do Julijskih Alp (in Karavank) ter v Dinarskem 
gorstvu do Bosne in Črne gore. 

 
V Sloveniji za alpsko možino znotraj območja občine Tržič posebej ni bilo predlagano nobeno 

varstveno območjo (pSCI) območje.  
 
 
 
1.1. 4 Močvirski meček (Gladiolus palustris) (povzeto po SELIŠKAR 2003) 
 
Morfologija in biologija vrste: Močvirski meček je 50 do 60 cm visoka trajnica z jajčastim 

do v premeru 2 cm velikim gomoljem, obdanim z izrazito togo mrežastim ovojem. Steblo je 
pokončno. Močvirski meček uspeva na svežih, globokih tleh in vlažnih tleh, ki so lahko občasno 
krajše obdobje tudi poplavljena in na zmerno suhih tleh na dolomitni ali apnenčasti podlagi. 
Rastišča so praviloma dobro osončena in termofilna travišča ali prve faze zaraščanja, predvsem 
v kombinaciji z vrsto Molinia arundinacea. V Sloveniji ima močvirski meček perialpsko 
razširjenost in uspeva v Alpah, ljubljanski kotlini in na Primorskem. 

Splošno stanje taksona v Sloveniji: Močvirski meček uspeva na površinah, ki so 
potencialno ali že dejansko prepuščene zaraščanju. To pomeni, da se zanj ugodna rastišča 
zmanjšujejo. Na mnogih lokacijah je sedanje stanje še zadovoljivo, vsekakor pa bo potrebno 
aktivno poseganje človeka za ohranitev.  

 
V Sloveniji je bilo za močvirski meček med drugimi predlagano tudi varstveno območje 

(pSCI), ki leži na območju občine Tržič. 
 
Dobrča 
 
Južno apnenčasto in dolomitno pobočje Dobrče poraščajo strma travišča. Na dnu pobočnih 

jarkov, kjer se akumulirajo globlja tla, pogosto prevladuje vrsta Molinia arundinacea in na teh 
mestih je močvirski meček najbolj vitalen in pogost.  

Populacija je trenutno stabilna. Zaradi skoraj popolnega prenehanja delovanja človeka 
(košnja, manj paša) se rastišča razmeroma hitro zaraščajo predvsem s smreko in na dolomitni 
podlagi z borom. Delno odstranjujejo mlada drevesa lovci.  

Na populacijo vpliva postopno zaraščanje rastišča, ki zaradi gosto sklenjene ruše ne daje 
optimalnih razmer za rast rastlin in za kalitev semen. 
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1.2 Metulji 
 
 
Na območju občine Tržič je bilo območje SI3000285 Karavanke predlagano za Natura območje 
tudi zaradi dveh vrst metuljev – Lorkovičevega rjavčka (Erebia calcaria) in črtastega medvedka 
(Callimorpha quadripuncatira). Kasnejše raziskave so nakazale, da območje za vzdrževanje 
ugodnega ohranitvenega stanja v Sloveniji za črtastega medvedka ni bistvenega pomena, 
zaradi česar tudi ni bilo uvrščeno v strokovni predlog Natura 2000 območij za metulje za to 
vrsto (ČELIK ET AL., 2004, ČELIK ET AL., 2005). Toda za zagotavljanje ugodnega ohranitvenga 
stanja Lorkovičevega rjavčka pri nas predstavlja Begunjščica skupsj z Belšcico in Stolom (ČELIK 

ET AL., 2004, ČELIK ET AL., 2005) eno izmed bistvenih območj, zaradi česar je opredelitev tega 
dela Karavank (in s tem dela tržiške občine) za posebno varstveno območje smiselna. 
 
O prisotnosti Lorkovičevega rjavčka na območju občine Tržič do sedaj ni znan noben podatek, 
medtem ko je bil za črtastega medvedka do sedaj znan le en podatek (CARNELUTTI, 1975). S 
pričujočim projektom smo tako ugotavljali in preverjali dejansko razširjenost navednih 
kvalifikacijskih vrst na območju občine Tržič. S pridobljenimi rezultati bi lahko utemeljili ali 
ovrgli smiselnost oblikovanja Natura 2000 območja za Lorkovičevega rjavčka in črtastega 
medvedka na območju občine, hkrati pa pripravili smernice za ohranjanje ugodnega stanja teh 
dveh vrst na območju. Rezultati naj bi tudi služili nadaljnjemu načrtovanju posegov in razvoja 
prostora ter dejavnosti v njem. 
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1.3 Hrošči 
 
 
Podatki o pojavljanju hroščev iz priloge II Direktive o habitatih so bili v okviru projekta 

Natura 2000 zbrani v elaboratu za pripravo strokovnih izhodišč pri določanju Natura 2000 
območij v Sloveniji (DROVENIK & PIRNAT 2003). V elaboratu so bili podani tudi predlogi pSCI 
območij v okviru omrežja Natura 2000 za hrošče. Na območje občine Tržič sega tudi pSCI 
SI3000285 Karavanke, ki je bilo s stališča hroščev predlagano za ohranjanje alpskega kozlička 
(Rosalia alpina) v Sloveniji, kljub temu, da konkretnih in zanesljivih podatkov o pojavljanju 
vrste za to območje ni bilo. Kot razlog temu je bil naveden primeren habitat predvsem pa, da 
območje predstavlja potencialno nahajališče za krasnika vrste Buprestis splendens, ki ga ravno 
tako navaja priloga II Direktive o habitatih (DROVENIK & PIRNAT 2003). Za slednjo vrsto zaradi 
pomanjkljivih obstoječih podatkov v Sloveniji Natura 2000 območja namreč še niso bila 
določena, a so bila zanje kljub temu izpostavljena nekatera območja, ki so jih pokrivale druge 
kvalifikacijske vrste. Na območju pSCI Karavanke je bil med hrošči s priloge II Direktive o 
habitatih najden močvirski krešič (Carabus variolosus), v bližnji okolici pa so bili zbrani podatki 
še za puščavnika (Osmoderma eremita) in rogača (Lucanus cervus).  

 
Ker je med hrošči kot kvalifikacijska vrsta za pSCI območje Karavanke bil določen zgolj 

alpski kozliček (Rosalia alpina), smo raziskave na območju občine Tržič ciljno usmerili 
predvsem v ugotavljanje razširjenosti in številčnosti te vrste. Na terenskih obiskih pa smo 
beležili tudi ostale t.i. ksilofagne vrste, katerih življenjski cikel je vsaj v enem delu vezan na 
les, saj se z njim prehranjujejo ličinke ali odrasle žuželke. Zbrani podatki zato predstavljajo 
pregled poletno aktivnih ksilofagnih vrst na območju pSCI Karavanke v občini Tržič, ki se 
pojavljajo pretežno na lesu listavcev, zlasti bukve (Fagus sylvatica), ki je primarna drevesna 
vrsta, ki jo izbira alpski kozliček (MIKŠIĆ & GEORGIJEVIĆ 1973). 
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2. OBMOČJE DELA 
 
 
 
Meje območja kartiranja je določil naročnik s projektno nalogo. Obsega predvsem tri doline: 

Mošenika, Tržišče Bistrice in Lomščice. Del območja leži znotraj Natura 2000 območja 
Karavanke (SI3000285) in Dacarjevo brezno–Žiganja vas (SI3000284), večji del pa izven. 
Izven ležijo predvsem površine, kjer naročnik v bodoče pričakuje povečan pritisk urbanizacije. 
Namen kartiranja je bil pridobiti natančne podatke o razširjenosti kvalifikacijskih negozdnih 
habitatnih tipov na območju občine Tržič. Skupna površina predvidenega območja za kartiranje 
je približno 19 km2. 

 
Območje kartiranja lahko razdelimo v dva sklopa:  
 

1. južni, nižinski del (SLIKA 1) je sestavljen iz treh med seboj ločenih območij: 
skrajno zahodni del na zahodu omejuje glavna cesta Podtabor–Tržič in obsega spodnjo 
teraso Tržiške Bistrice skupaj z ježami,  
srednji del leži južno od Križ proti Žiganji vasi in obsega del posebnega ohranitvenega 
območja Dacarjevo brezno-Žiganja vas (SI3000284),  
vzhodni del sega od vasi Zgornje Veterno na severu do zaselka Novake na jugu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 1: Južni del območja kartiranja habitatnih tipov. 
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2. severni del (SLIKA 2) obsega na zahodu dolino od Tržiča do Ljubelja s stranskimi 
dolinami, zgornji tok Tržiške Bistrice do Medvodja ter širšo okolico Loma pod Storžičem 
skupaj z nekaterimi planinami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 2: Severni del območja kartiranja habitatnih tipov. 
 

  
Večji del koleopteroloških raziskav, ki so potekale konec julija in v začetku avgusta 2006, 

smo izvedli na območju severno od Tržiča na nadmorskih višinah med 600 in 1350 metri. 
Osrednji del raziskav je potekal na višinah med 800 in 1000 metri n.v., pretežno po gozdnih 
cestah. Območje porašča pretežno mešan gozd bukve (Fagus sylvatica) in smreke (Picea 
abies), med drevesnimi vrstami pa je tudi precej drugih vrst kot je gorski javor (Acer 
pseudoplanatus), črna jelša (Alnus glutinosa), veliki jesen (Fraxinus excelsior), rdeči bor (Pinus 
sylvestris) in jelka (Abies alba). Na območju smo pregledovali tako prisojne kot osojne lege.  

 
Območje popisa kvalifikacijskih rastlinskih vrst in metuljev je bilo na območju celotne občine 

oziroma na območju že registrirane prisotnosti vrst oziroma primernih habitatov zanje. 
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3. METODA DELA 
 
 
 

3.1. Kartiranje habitatnih tipov 
 
 

3.1.1 Tipologija 
 
Habitatni tipi so bili skartirani po uveljavljeni tipologiji (JOGAN ET AL. 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, 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.  

V določenih primerih smo kartirali po tipologiji isti habitatni tip pod različnimi imeni. Ti 
habitatni tipi imajo različno oznako HT, koda po Palerktični klasifikaciji pa je ista. (naprimer 
pod kodo 87.2, ki označuje ruderalne združbe (R), smo kartirali posebej tudi ruderalne združbe 
visokih steblik (RVS); pod kodo 24.1 smo ločevali regulirane in neregulirane potoke). 

Prav tako smo kartirali površine, ki jih omenjena tipologija ne izpostavlja kot posebne enote, 
pa je to smiselno oz. potrebno zaradi popolne pokritosti obdelovanega območja. V tabeli 
habitatnih tipov te enote (asfaltirane ceste (C), kolovozi in makadamske ceste (KOL), poti 
(POT)) nimajo pripisane kode po Palearktični klasifikaciji. 

 
 
 

3.1.2 Terensko delo  
 
 
Terensko delo smo opravili od maja do avgusta 2006. 
Na terenu smo vsak posamezni habitatni tip opredelili v skladu z tipologijo in podatke sproti 

vnesli na stiskane ortofoto posnetke 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. 

 
 

3.1.3 Digitalizacija podatkov 
 

Terenske podatke smo digitalizirali s pomočjo programa ArcView 3.1. Kot podlaga za risanje 
so služili digitalni ortofoto posnetki. 
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3.2 Metoda popisovanja kvalifikacijskih rastlinskih vrst  
 
 
Kvalifikacijske vrste smo kartirali predvsem na območju kartiranja habitatnih tipov. V 

določenih primerih, ko je bil znan podatek oz. ko smo pričakovali uspevanje vrste zunaj 
kartirnega območja habitatnih tipov, smo obiskali tudi ta območja. Vir podatkov je bila 
podatkovna zbirka Centra za kartografijo favne in flore, kjer so zbrani pomembnejši literaturni 
in nekateri ustni viri, pomembno izhodišče za terensko delo pa so bila tudi strokovna izhodišča 
za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 (ČUŠIN ET AL. 2003). 

  
Težje dostopnih rastišč, kjer se pojavlja v glavnem Zoisova zvončica, nismo obiskali, saj je 

obisk takšnih lokalitet tehnično zelo zahteven in presega okvire zastavljene naloge.  
 
Poleg kartiranih območij smo obiskali Kriško goro, Storžič, Dobrčo in Vrtačo. 

 
 
3.3 Popis kvalifikacijskih vrst metuljev 

 
 
Po pregledu obstoječih podatkov v podatkovni zbirki Centra za kartografijo favne in flore o 

razširjenosti ciljnih vrst metuljev na območju smo pripravili podroben načrt terenskih 
opazovanj v času odraslega stadija – v mesecih juliju in avgustu 2006. Opazovanja smo 
usmerili v za vrsti značilne habitatne tipe kot so subalpinska in alpinska travišča za 
Lorkovičevega rjavčka ter gozdni obronki, gozdne preseke in jase za črtastega medvedka. 
Prisotnost vrst smo ugotavljali pretežno z opazovanjem letajočih ter na rastlinah ali tleh 
sedečih metuljev po transektih. Zaradi možnosti zamenjave Lorkovičevega rjavčka z nekaterimi 
drugimi vrstami rjavčkov smo pri ugotavljanju njegove prosotnosti uporabljali tudi metuljnico, 
s katero smo dvomljive primerke ujeli, po določitvi s pomočjo slikovnega ključa (LAFRANCHIS, 
2004) pa žive izpustili. Opravljene transektne obhode smo vrisali na iztiskane ortofoto 
posnetke v merilu 1:5000 in jih kasneje digitalizirali. 
Pri terenskih popisih so sodelovali še: Maarten de Groot, Petra Zor, Primož Leben, Tjaša 
Rakovec in Nada Labus. 

 
 

3.4 Metoda popisa hroščev 
 
Na terenu smo uporabili metodo pregledovanje podrte hlodovine, drv, štorov in drugega 

lesa, ki je primerna za vzorčenje ksilofagnih in ksilofilnih vrst hroščev, saj jih privablja svež ali 
trohneč les. Metoda je bila ciljno usmerjena v ugotavljanje prisotnosti alpskega kozlička, za 
katerega je uporabljena metoda najbolj učinkovita (DROVENIK & PIRNAT 2003). Terensko delo 
smo zato skoncentrirali v obdobje aktivnosti odraslih hroščev alpskega kozlička, to je v juliju in 
avgustu. Čeprav je uporabljena metoda ciljno usmerjena, je vzorčenje do neke mere 
neselektivno, zlasti za ostale ksilofagne vrste hroščev, kar nam da večji vpogled na favno 
hroščev izbranega območja. Metoda omogoča izračunavanje relativnih abundanc oziroma 
gostot hroščev. Ti podatki pa so pomembni zlasti za kvantitativno oziroma populacijsko 
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vrednotenje območja, saj nam kažejo, kateri predeli so za posamezne vrste ugodnejši in s tem 
varstveno pomembnejši. Poleg indeksa relativne abundance smo izračunavali tudi indeks 
razširjenosti, ki smo ga izrazili v %. Vrednost 100 % namreč pomeni, da smo vrsto našli na 
vseh vzorčnih mestih in da gre na območju za splošno razširjeno vrsto. 

 
Hrošče smo določevali na terenu, pri čemer smo poleg varstveno pomembnih vrst beležili 

tudi ostale ksilofagne vrste, kar je prispevek k poznavanju favne območja. Hrošče smo beležili 
po posameznih metodoloških enotah, ki so nam služile za izračune relativnih gostot in za 
prikaze razširjenosti izbranih vrst.  
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4. REZULTATI 
 
 
 

4.1 Rezultati kartiranja habitatnih tipov 
 
 
Na skupni površini nekaj več kot 19 km2 smo popisali 119 habitatnih tipov na 5109 ploskvah. 

Oznake, kode palearktične klasifikacije in imena habitatnih tipov so prikazani v TABELI 2. V isti 
tabeli je označeno, ali je posamezni habitatni tip na seznamu Uredbe o habitatnih tipih, 
Direktive o habitatih ali Bernske konvencije, nekateri statistični podatki za posamezni habitatni 
tip (število ploskev, skupna površina ter delež skupne površine posameznega habitatnega 
tipa). 

 
 

TABELA 2: Habitatni tipi kartiranega območja v občini Tržič. 
 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Oznaka- kratica posameznega HT 
PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
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 na prilogi 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) 

Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja (v hektarih) 
Delež skupne površine (%) – delež posameznega HT 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) 
 

 

Habitatni tip Št. 
ploskev Oznaka PA koda 

(Physis) 
Uredba 
HT FFH Bern Skupna 

površina (ha)
Delež skupne 
površine (%) 

Evtrofne vode 12 SV3 22.13       0,27 0,01 

Reke 32 RE 24.1       11,03 0,58 

Potoki s pretežno naravnimi bregov 174 P1 24.1       11,06 0,58 

Regulirani potoki 34 P2 24.1       1,51 0,08 

Presihajoče reke, potoki in hudourniki 6 PS 24.16       0,8 0,04 

Pionirske združbe prodišč gorskih rek in 
potokov 23 PRG 24.221 2 3220 B 1,45 0,08 

Srednjeevropska in submediteranska 
listopadna grmišča na bogatih tleh 27 GRM 31.81       1,29 0,07 

Sestoji orlove praproti 14 PTER 31.86       1,78 0,09 

Gozdne čistine z grmovno vegetacijo 60 POS2 31.872       9,87 0,52 

Grmičasti gozdovi listavcev in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi 
vrstami 

79 ZL 31.8D       22,23 1,17 

Površine, zaraščajoče se s črno jelšo 5 ZL/ALN 31.8D/44.91       1,96 0,1 

Mešani grmičasti gozdovi in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi 
drevesnimi vrstami 

45 ZM 31.8F       22,5 1,18 
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Št. PA koda Uredba Skupna Delež skupne Habitatni tip Oznaka FFH Bern ploskev (Physis) HT površina (ha) površine (%) 
Srednjeevropska suha in polsuha 
travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso 

100 TS 34.32 3 6210(*) B 17,64 0,93 

Vrstno revnejša srednjeevropska suha in 
polsuha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso 

48 TS- 34.32 -3 -6210(*) -B 15,52 0,82 

Srednjeevropska suha in polsuha 
travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso in vrstami zakisanih travnikov 

30 TSxTA 34.32x35.1 3 6210(*), 
6230* B 10,66 0,56 

Srednjeevropska suha in polsuha 
travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso, zaraščajoča se z vrstami 
gorskega visokega steblikovja s 
šašulicami 

10 TSxVSSA2 34.32x37.82 3 6210(*), 
6430   6,3 0,33 

Srednjeevropska suha in polsuha 
travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso, zaraščajoča se z listnatimi 
drevesnimi vrstami 

5 TSxZL 34.32x31.8D -3 -6210(*) -B 1,01 0,05 

Srednjeevropska suha in polsuha 
travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso, zaraščajoča se z listnatimi in 
iglastimi drevesnimi vrstami 

8 TSxZM 34.32x31.1F -3 -6210(*) -B 4,29 0,23 

Srednjeevropska suha in polsuha 
travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso, zasajena z avtohtonimi iglavci 

2 TSxNIG1 34.32x83.311 -3 -6210(*) -B 0,23 0,01 

Srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso 34 TSB 34.322 3 6210(*) B 6,51 0,34 

Vrstno pestrejša srednjeevropska 
zmerno suha travišča s prevladujočo 
pokončno stoklaso (in kukavičevkami) 

9 TSB+ 34.322   6210* B 1,95 0,1 

Srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso in 
vrstami zakisanih travnikov 

2 TSBxTA 34.322x35.1 3 6210(*) B 1,33 0,07 

Srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso, 
zaraščajoča se z lesnimi vrstami 

2 TSBxZL 34.322x31.8D -3 -6210(*) -B 0,37 0,02 

Srednjeevropska zmerno suha travišča z 
glotami 8 TSBR 34.323 3 6210(*) B 0,85 0,04 

Srednjeevropska zmerno suha travišča z 
glotami in vrstami zakisanih travnikov 6 TSBRxTA 34.323x35.1 3 6210(*), 

6230* B 1,7 0,09 

Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo 155 TA 35.1 3 6230*   30,13 1,59 

Vrstno revnejša suha volkovja in 
podobna kisla travišča pod gozdno mejo 42 TA- 35.1 -3 -6230*   21,52 1,13 

Vrstno zelo pestra suha volkovja in 
podobna kisla travišča pod gozdno mejo 7 TA+ 35.1 3 6230*   2,23 0,12 

Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo, zaraščajoča se z 
listnatimi drevesnimi vrstami 

4 TAxZL 35.1x31.8D -3 -6230*   1,54 0,08 

Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo, zaraščajoča se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami

4 TAxZM 35.1x31.8F -3 -6230*   1,3 0,07 

Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo s posameznimi drevesi 
termofilnih gozdov mešanih listavcev 

1 TAxGT 35.1x41.8 3, 4 6230* -B 6,42 0,34 

Mezofilna do kserofilna volkovja pod 
gozdno mejo 23 TN 35.11 3 6230* B 8,28 0,44 

Suha termofilna subalpinsko-alpinska 
travišča 3 TAL 36.43 3 6170   2,03 0,11 

Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
travniki z zlatim ovsencem 14 TGE 36.51       7,11 0,37 

Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki 9 TGP 36.52       6,75 0,35 
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Št. PA koda Uredba Skupna Delež skupne Habitatni tip Oznaka FFH Bern ploskev (Physis) HT površina (ha) površine (%) 
Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki z vrstami zakisanih travnikov 6 TGPxTA 36.52x35.1 -3 -6230*   9,01 0,47 

Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki, na katerih mestoma uspeva volk 5 TGPxTN 36.52x35.11 -3 -6230*   8,54 0,45 

Nižinska visoka steblikovja 18 VSN 37.1 3 6430   2,03 0,11 

Visoka steblikovja z brestovolistnim 
osladom 5 F 37.11 3     0,34 0,02 

Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki 
ali pašniki 5 TVE 37.2 3   B 1,26 0,07 

Vlažni travniki, zaraščajoči se z visokimi 
steblikami 3 TVSN 37.25 3   B 0,68 0,04 

Mehko osatovje 9 TOL 37.211 3   B 0,49 0,03 

Gozdno sitčevje 7 TSCI 37.219 3   B 0,21 0,01 

Oligotrofni mokrotni travniki 7 TVM 37.3 3   B 2,04 0,11 

Nitrofilni gozdni robovi in vlažno 
obrečno visoko steblikovje 12 VS 37.7 3 6430   1,37 0,07 

Zasenčeni obvodni zastori z repuhom 7 PET 37.714 3 6430   0,34 0,02 

Subalpinska in alpinska visoka 
steblikovja 11 VSSA 37.8 3 6430   3,22 0,17 

Gorsko in subalpinsko visoko steblikovje 
s šašulicami 9 VSSA2 37.82 3 6430   1,43 0,08 

Mezofilni pašniki 56 TP 38.1       37,95 2,00 

Ruderalizirana opuščena travišča 44 TR 38.13       4,09 0,22 

Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni 
nižinski travniki 209 T 38.22 3 6510   59,97 3,16 

Vrstno revnejši srednjeevropski 
mezotrofni do evtrofni nižinski travniki 25 T- 38.22 -3 -6510   13,71 0,72 

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

224 T1 38.221 3 6510   61,96 3,26 

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

9 T1- 38.221 -3 -6510   4,03 0,21 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski 
travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko in vrstami zakisanih travnikov 

28 T1xTA 38.221x35.1 3 6510, 
6230*   6,25 0,33 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski 
travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko, zaraščajoči se z listavci 

3 T1xZL 38.221x31.8D -3 -6510   0,3 0,02 

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

25 T2 38.222 3 6510   10,4 0,55 

Srednjeevropski gorski gojeni travniki 27 TG 38.31 3 6520   8,95 0,47 

Srednjeevropski gorski gojeni travniki z 
vrstami zakisanih travnikov 8 TGxTA 38.31x35.1 3 6520, 

6230* B 1,82 0,1 

Bukovja 41 GF 41.1 4   B 107,74 5,67 

Bukovja z znatnim deležem macesna 3 GFxGL2 41.1x42.34 4   B 2,87 0,15 

Bukovja z znatnim deležem smreke 186 GFxGPIC 41.1x42.2 4   B 395,9 20,83 

Bukovja z znatnim deležem rdečega 
bora 1 GFxGPIN 41.1x42.5 4   B 8,68 0,46 

Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja 32 GJG 41.4 4 9180* B 21,68 1,14 
Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja 
z znatnim deležem jelše 9 GJGxALNO 41.4x44.32 4 9180*, 

91E0* B 4,35 0,23 
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Št. PA koda Uredba Skupna Delež skupne Habitatni tip Oznaka FFH Bern ploskev (Physis) HT površina (ha) površine (%) 
Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja 
z znatnim deležem bukve 9 GJGxGF 41.4x41.1 4 9180* B 22,64 1,19 

Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja 
z znatnim deležem smreke 7 GJGxGPIC 41.4x42.2 4 9180* B 5,33 0,28 

Srednjeevropska kisloljubna hrastovja 3 GQK 41.57 4   B 10,77 0,57 

Termofilni gozdovi mešanih listavcev 2 GT 41.8 4   B 1,8 0,09 

Smrekovja 121 GPIC 42.2       159,23 8,38 

Smrekovja z znatnim deležem macesna 2 GPICxGL2 42.2x42.34       0,94 0,05 

Sekundarna alpska macesnovja 3 GL2 42.34    1,18 0,06 

Zahodnopaelarktična rdečeborovja 9 GPIN 42.5       3,95 0,21 

Orogena obrežna vrbovja 14 SOB2 44.11 4   B 1,07 0,06 

Orogena obrežna vrbovja z znatnim 
deležem vrst črnojelševij in jesenovij 4 SOB2xALNO 44.11x44.32 4 91E0* B 0,71 0,04 

Orogena obrežna vrbovja s primesjo 
vrst javorovij in jesenovij 4 SOB2xGJG 44.11x41.4 4 9180* B 2,31 0,12 

Srednjeevropska črnojelševja in 
jesenovja ob tekočih vodah 35 OLV 44.3 4 91E0* B 6,72 0,35 

Črnojelševja in jesenovja ob hitro 
tekočih vodah 131 ALNO 44.32 4 91E0* B 57,39 3,02 

Črnojelševja in jesenovja ob hitro 
tekočih vodah s primesjo smreke 6 ALNOxGPIC 44.32x42.2 -4 -91E0* -B 3,77 0,2 

Močvirna črnojelševja 18 ALN 44.91       6,01 0,32 

Navadna trstičja 2 PH 53.11    0,89 0,05 

Navadna trstičja z znatnim deležem 
ruderalnih visokih steblik 2 PHxRVS 53.11x87.2       0,52 0,03 

Združbe visokih šašev 3 MC 53.21       0,09 <0,01 

Izviri 2 IZV 54.1       0,12 0,01 

Lehnjakotvorni izviri 4 IZVL 54.121 5 7220* B 0,01 <0,01 

Zakisana nizka barja 2 NBK 54.4       0,12 0,01 

Zakisano nizko barje, zaraščajoče se s 
trstičjem 2 NBKxPH 54.4x53.11       0,32 0,02 

Karbonatna melišča 8 MELK 61.2 6 8120   8 0,42 

Karbonatna melišča, zaraščajoča se z 
listavci in iglavci 2 MELKxZM 61.2x31.8F 6 8120   0,79 0,04 

Skalne stene in skalovje 3 SK 62       0,36 0,02 

Apnenčaste ali dolomitne stene z 
vegetacijo skalnih razpok 18 SKVA 62.1 6 8210   3,44 0,18 

Apnenčaste ali dolomitne stene z 
vegetacijo skalnih razpok, mestoma 
porasle z bukvami 

2 SKVAxGF 62.1x41.1 6 8210   4,9 0,26 

Apnenčaste ali dolomitne stene z 
vegetacijo skalnih razpok, mestoma 
porasle z rdečeborovjem 

1 SKVAxGPIN 62.1x42.5 6 8210   0,31 0,02 

Apnenčaste ali dolomitne stene z 
vegetacijo skalnih razpok, mestoma 
porasle z rdečeborovjem in vrstami 
termofilnih gozdov mešanih listavcev 

4 SKVAxGPINxGT 62.1x42.5x41.
8 6 8210   2,55 0,13 

Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v 
celoti sejani travniki 339 TSEJ 81       205,12 10,79 

Vlažni intenzivno gojeni travniki 6 TSEJ2 81.2       3,37 0,18 

Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v 
celoti sejani travniki z mestoma še 
prisotnimi vrstami zakisanih travnikov 

13 TSEJxTA 81x35.1       16,45 0,87 

Njive 104 N 82.11       20,75 1,09 

Sadovnjaki 16 SAD 83.15       1,13 0,06 
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Št. PA koda Uredba Skupna Delež skupne Habitatni tip Oznaka FFH Bern ploskev (Physis) HT površina (ha) površine (%) 
Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki 270 SAD1 83.151       32,21 1,69 

Nasadi avtohtonih iglavcev 27 NIG1 83.311       11,78 0,62 

Drevoredi 5 LIN 84.1       0,16 0,01 

Mejice in manjše skupine dreves in 
grmov 513 MSK 84.2       52,89 2,78 

Gozdni otoki 40 GO 84.3       53,21 2,8 

Vrtovi 73 VRT 85.3       2,38 0,13 

Pozidana območja (mesta, vasi, 
industrijska območja) 31 U 86       1,18 0,06 

Vasi, robni deli predmestij in posamezne 
stavbe 542 VAS 86.2       108,97 5,73 

Delujoča industrijska območja 6 IND 86.3       1,86 0,1 

Opuščeni kamnolomi 1 KAM 86.413       1,16 0,06 

Različna odlagališča odpadkov 3 ODL 86.42       0,12 0,01 

Rastlinjaki in ostale kmetijske 
konstrukcije 79 KM 86.5       1,09 0,06 

Neobdelane njive in druge dotlej 
obdelovane površine 15 ON 87.1       2,33 0,12 

Ruderalne združbe visokih steblik 33 RVS 87.2       2,43 0,13 

Ruderalne združbe 84 R 87.2       5,59 0,29 

Ruderalne združbe, zaraščajoče se z 
listavci 3 RxZL 87.2x31.8D       1,2 0,06 

Kanali 15 K 89.22       1,16 0,06 

Asfaltne ceste 82 C -       20,65 1,09 

Kolovozi in makadamske ceste 307 KOL -       23,35 1,23 

Poti 8 POT -       0,71 0,04 

Skupaj 5109           1900,52 100 
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Karta 1. Habitatni tipi

Pilotna naravovarstvena študija na ožjem območju 
Karavanke Natura 2000 v treh naseljenih gorskih dolinah 
občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov 
in kvalifikacijskih vrst 

Naročnik: Občina Tržič v okviru projekta "Karavanke Natura 2000" 
                 (Program Phare čezmejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija 2003
                 Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj) 
Izvajalec: Center za kartografijo favne in flore

Habitatni tipi: Marta Jakopič, univ.dipl.biol., Darja Erjavec, univ.dipl.biol.
Kartografija: Ali Šalamun, abs.biol., Vesna Grobelnik, univ.dipl.biol.

Miklavž na Dravskem polju, september 2006

(TA) - Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo

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

(TA+) - Vrstno zelo pestra suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo

(TAxGT) - Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo s posameznimi drevesi termofilnih gozdov mešanih listavcev

(TAxZL) - Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo, zaraščajoča se z listnatimi drevesnimi vrstami

(TAxZM) - Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo, zaraščajoča se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami

(TN) - Mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo

(TAL) - Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča

(TGE) - Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) travniki z zlatim ovsencem

(TGP) - Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki

(TGPxTA) - Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki z vrstami zakisanih travnikov

(TGPxTN) - Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki, na katerih mestoma uspeva volk

(F) - Visoka steblikovja z brestovolistnim osladom

(PET) - Zasenčeni obvodni zastori z repuhom

(TOL) - Mehko osatovje

(TSCI) - Gozdno sitčevje

(TVE) - Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki

(TVM) - Oligotrofni mokrotni travniki

(TVSN) - Vlažni travniki, zaraščajoči se z visokimi steblikami

(VS) - Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje

(VSN) - Nižinska visoka steblikovja

(VSSA) - Subalpinska in alpinska visoka steblikovja

(VSSA2) - Gorsko in subalpinsko visoko steblikovje s šašulicami

(T) - Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki

(T-) - Vrstno revnejši srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki

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

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

(T1xTA) - Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko in vrstami kisloljubnih travnikov

(T1xZL) - Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko, zaraščajoči se z listavci

(T2) - Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko

(TG) - Srednjeevropski gorski gojeni travniki

(TGxTA) - Srednjeevropski gorski gojeni travniki z vrstami zakisanih travnikov

(TP) - Mezofilni pašniki

(TR) - Ruderalizirana opuščena travišča

(IZV) - Izviri

(IZVL) - Lehnjakotvorni izviri

(MC) - Združbe visokih šašev

(NBK) - Zakisana nizka barja

(NBKxPH) - Zakisano nizko barje, zaraščajoče se s trstičjem

PH) - Navadna trstičja

(PHxRVS) - Navadna trstičja z znatnim deležem ruderalnih visokih steblik

(K) - Kanali

(P1) - Potoki s pretežno naravnimi bregov

(P2) - Regulirani potoki

(PRG) - Pionirske združbe prodišč gorskih rek in potokov

(PS) - Presihajoče reke, potoki in hudourniki

(RE) - Reke

(SV3) - Evtrofne vode

(MELK) - Karbonatna melišča

(MELKxZM) - Karbonatna melišča, zaraščajoča se z listavci in iglavci

(SK) - Skalne stene in skalovje

(SKVA) - Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok

(SKVAxGF) - Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, mestoma porasle z bukvami

(SKVAxGPIN) - Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, mestoma porasle z rdečeborovjem

(SKVAxGPINxGT) - Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, mestoma porasle z rdečeborovjem in vrstami termofilnih gozdov mešanih listavcev

(KM) - Rastlinjaki in ostale kmetijske konstrukcije

(N) - Njive

(ON) - Neobdelane njive in druge dotlej obdelovane površine

(SAD) - Sadovnjaki

(SAD1) - Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki

(TSEJ) - Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki

(TSEJ2) - Vlažni intenzivno gojeni travniki

(TSEJxTA) - Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani travniki z mestoma še prisotnimi vrstami zakisanih travnikov

(GO) - Gozdni otoki

LIN) - Drevoredi

(MSK) - Mejice in manjše skupine dreves in grmov

(NIG1) - Nasadi avtohtonih iglavcev

(R) - Ruderalne združbe

(RVS) - Ruderalne združbe visokih steblik

(RxZL) - Ruderalne združbe, zaraščajoče se z listavci

(VRT) - Vrtovi

(C) - Asfaltne ceste

(KOL) - Kolovozi in makadamske ceste

(POT) - Poti

(IND) - Delujoča industrijska območja

(KAM) - Opuščeni kamnolomi

(ODL) - Različna odlagališča odpadkov

(U) - Pozidana območja (mesta, vasi, industrijska območja)

(VAS) - Vasi, robni deli predmestij in posamezne stavbe

občina Tržič

(GF) - Bukovja

(GFxGL2) - Bukovja z znatnim deležem macesna

(GFxGPIC) - Bukovja z znatnim deležem smreke

(GFxGPIN) - Bukovja z znatnim deležem rdečega bora

(GJG) - Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja

(GJGxALNO) - Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja z znatnim deležem jelše

(GJGxGF) - Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja z znatnim deležem bukve

(GJGxGPIC) - Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja z znatnim deležem smreke

GL2) - Sekundarna alpska macesnovja

(GPIC) - Smrekovja

(GPICxGL2) - Smrekovja z znatnim deležem macesna

(GPIN) - Zahodnopaelarktična rdečeborovja

(GQK) - Srednjeevropska kisloljubna hrastovja

(GT) - Termofilni gozdovi mešanih listavcev

(ALN) - Močvirna črnojelševja

(ALNO) - Črnojelševja in jesenovja ob hitro tekočih vodah

(ALNOxGPIC) - Črnojelševja in jesenovja ob hitro tekočih vodah s primesjo smreke

(OLV) - Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah

(SOB2) - Orogena obrežna vrbovja

(SOB2xALNO) - Orogena obrežna vrbovja z znatnim deležem vrst črnojelševij in jesenovij

(SOB2xGJG) - Orogena obrežna vrbovja s primesjo vrst javorovij in jesenovij

(GRM) - Srednjeevropska in submediteranska listopadna grmišča na bogatih tleh

(POS2) - Gozdne čistine z grmovno vegetacijo

(PTER) - Sestoji orlove praproti

(ZL) - Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami

(ZL/ALN) - Površine, zaraščajoče se s črno jelšo

(ZM) - Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami

(TS) - Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso

(TS-) - Vrstno revnejša srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso

(TSB) - Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso

(TSB+) - Vrstno pestrejša srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (in kukavičevkami)

(TSBR) - Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami

(TSBRxTA) - Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami in vrstami zakisanih travnikov

(TSBxTA) - Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso in vrstami zakisanih travnikov

(TSBxZL) - Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, zaraščajoča se z lesnimi vrstami

(TSxNIG1) - Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, zasajena z avtohtonimi iglavci

(TSxTA) - Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso in vrstami zakisanih travnikov

(TSxVSSA2) - Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, zaraščajoča se z vrstami gorskega visokega steblikovja s šašulicami

(TSxZL) - Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, zaraščajoča se z listnatimi drevesnimi vrstami

(TSxZM) - Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, zaraščajoča se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami
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4.1.1 Habitatni tipi južnega dela območja kartiranja 
 
 
Na južnem delu območja je kmetijstvo zelo intenzivno, kar je s stališča ohranjanja HT v 

ugodnem stanju zelo slabo. Naravovarstveno pomembnejše površine so predvsem na spodnji 
terasi Tržiške Bistrice (sama reka, prodišča in obrežna vegetacija, fragmenti suhih travnikov, 
lehnjakotvorni izviri). Omeniti velja tudi mokrišče zahodno od Golnika, ki je razglašeno za 
naravno vrednoto. Kompleksa bolje ohranjenih travnikov sta južno od vasi Križe in v okolici 
vasi Vetrno. 

 
Na celotnem območju ob Tržiški Bistrici bi bilo potrebno preprečiti nadaljnje širjenje naselij, 

posege v strugo in bregove in po eni strani intenziviranje rabe, po drugi strani pa zaraščanje 
travniških površin.  

 
Na južnem delu območja je očiten velik delež intenzivno gojenih travnikov (SLIKA 3), ki so ob 

intenziviranju kmetijske rabe območja nadomestili bodisi zmernosuhe (EU_6210) ali pa 
mezofilne ekstenzivno gojene travnike (EU_6510). Predvsem na prodnih nanosih Tržiške 
Bistrice bi pričakovali več vrstno pestrih zmerno suhih travnikov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 3: Stanje ohranjenosti travniških površin na južnem območju kartiranja 
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SLIKA 4: Samo še po nekaj visokih steblikah in ločkih lahko prepoznamo nekdanji mokroten vrstno bogat 
travnik. Danes je na njem posejana travna mešanica in je zato naravovarstvena vrednost travnika 
nizka. (foto Marta Jakopič). 
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4.1.2 Habitatni tipi severnega dela območja kartiranja 
 
 
Severni del območja kartiranja se razteza od nadmorske višine približno 510 m pri Tržiču do 

1600 m na Planini Zgornja Konjščica. Temu primerna je tudi pestrost habitatnih tipov, ki 
nastopajo v različnih prehodih od povsem nižinskih do pravih alpskih. Na splošno pa je 
območje precej intenzivno kmetijsko, zaraščajočih se površin je malo.  

 
Očitno je, da so bili številni pašniki očiščeni pred kratkim. To je na območju pod gozdno 

mejo sicer nujno potrebno, vendar hkrati lahko sproži erozijske procese (SLIKA 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 5: Erozija po čiščenju pašnika. (foto Marta Jakopič). 
 
Na nekaterih območjih nastajajo prava naselja počitniških hišic, ki za sabo potegnejo 

gradnjo ali širitev cest. Tudi če so travniške površine na takih območjih v intenzivni rabi, njihov 
pomen ni majhen, saj se jih ob primernem gospodarjenju sčasoma lahko povrne v ugodno 
stanje.  

 
Med travniškimi površinami prevladujejo različni tipi zakisanih in zmernosuhih travnikov. 

Številne površine so močno evtrofizirane, nekatere do te mere, da je izhodiščni habitatni tip 
komaj še prepoznaven. 
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SLIKA 6: Za nadelavo novih poti je potreben naravovarstveni nadzor. (foto Marta Jakopič). 
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4.1.3 Kvalifikacijski negozdni habitatni tipi Natura 2000 območja Karavanke 
 
 
Kvalifikacijski negozdni habitatni tipi Natura 2000 območja Karavanke so (Uradni list RS, 

štev. 49/04, 110/04): 
 
(6170) Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh 
(6210(*)) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-
Brometalia) (naveden samo v Uradnem listu RS, št. 49/04) 
(6230*) Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na 
silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu 
Evrope) 
(6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
(6520) Gorski ekstenzivno gojeni travniki 
(8120) Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii) 
(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok 
 
(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu 
(4060) Alpske in borealne resave 
* – prednostni habitatni tipi po Direktivi o habitatih 

(*) – prednostni habitatni tip, kadar na njem uspevajo kukavičevke (Orchidaceae) po Direktivi o habitatnih tipih 

 
Od naštetih smo pri kartiranju habitatnih tipov zabeležili vse razen (8160*) Srednjeevropska 

karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu in (4060) Alpske in borealne 
resave. Strokovni predlog za habitatne tipe (JOGAN ET AL. 2004) za prvega navaja območje 
Belce, kot območje za drugega pa v Karavankah Golico. Habitatni tip EU_4060 je v Karavankah 
tudi sicer pogost, vendar ga na območju kartiranja ni. 

 
Površine s kvalifikacijskimi negozdnimi habitatnimi tipi, ki ležijo znotraj območja Natura 2000 

Karavanke so prikazane na Karti 2. Posamezni habitatni tipi so podrobneje obravnavani v 
nadaljevanju. 

 
Ker so tako kvalifikacijske vrste kot kvalifikacijski HT na posameznih pSCI območjih še vedno 

predmet strokovnih presoj, v poročilu upoštevamo kot kvalifikacijske HT vse tiste ki so bili 
objavljeni v Uradnem listu ne glede na rok objave.  
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0 1.000 m ¶
1: 38.000

Kvalifikacijski negozdni habitatni tipi in FFH koda

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok (8210)
Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, mestoma porasle z bukvami (8210)
Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, mestoma porasle z rdečeborovjem (8210)
Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, mestoma porasle z rdečeborovjem in vrstami termofilnih gozdov mešanih listavcev (8210)
Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki z vrstami zakisanih travnikov (-6230*)
Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) pašniki, na katerih mestoma uspeva volk (-6230*)
Karbonatna melišča (8120)
Karbonatna melišča, zaraščajoča se z listavci in iglavci (8120)
Mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo (6230*)
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (6210(*))
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso in vrstami zakisanih travnikov (6210(*), 6230*)
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, zaraščajoča se z listnatimi drevesnimi vrstami (-6210(*))
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, zaraščajoča se z listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami (-6210(*))
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, zaraščajoča se z vrstami gorskega visokega steblikovja s šašulicami (6210(&), 6430)
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, zasajena z avtohtonimi iglavci (-6210(*))
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (6210(*))
Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso in vrstami zakisanih travnikov (6210(*))
Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami (6210(*))

Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami in vrstami zakisanih travnikov (6210(*), 6230*)
Srednjeevropski gorski gojeni travniki (6520)
Srednjeevropski gorski gojeni travniki z vrstami zakisanih travnikov (6520, 6230&)
Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko (6510)
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko (6510)
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko in vrstami kisloljubnih travnikov (6510, 6230*)
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko, zaraščajoči se z listavci (-6510)
Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki (6510)
Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča (6170)
Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo (6230*)
Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo, zaraščajoča se z listnatimi drevesnimi vrstami (-6230*)
Vrstno pestrejša srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (in kukavičevkami) (6210(*))
Vrstno revnejša srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso (-6210(*))
Vrstno revnejša suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo (-6230*)
Vrstno revnejši srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko (-6510)
Vrstno revnejši srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki (-6510)
Vrstno zelo pestra suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo (6230*)

pSCI Karavanke

občina Tržič

Karta 2. Kvalifikacijski negozdni habitatni tipi v pSCI Karavanke

Pilotna naravovarstvena študija na ožjem območju 
Karavanke Natura 2000 v treh naseljenih gorskih dolinah 
občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov 
in kvalifikacijskih vrst 

Naročnik: Občina Tržič v okviru projekta "Karavanke Natura 2000" 
                 (Program Phare čezmejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija 2003
                 Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj) 
Izvajalec: Center za kartografijo favne in flore

Habitatni tipi: Marta Jakopič, univ.dipl.biol., Darja Erjavec, univ.dipl.biol.
Kartografija: Ali Šalamun, abs.biol., Vesna Grobelnik, univ.dipl.biol.

Miklavž na Dravskem polju, september 2006

FFH koda  - koda habitatnih tipov na Prilogi 1 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 tip; (*) – prednostni habitatni tip, kadar na njem uspevajo kukavičevke (Orchidaceae))
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4.1.3.1 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh (EU_6170) 
 

Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL. 2004) 
 
Koda EU_6170 združuje »Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim šašem na 

karbonatni podlagi (36.41)« in »Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča (36.43)« (JOGAN 

ET AL. 2004a, b). 
 
(36.41) Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim šašem na karbonatni podlagi 
Mezofilna travišča na globokih tleh v subalpinskem in spodnjem alpinskem pasu, tudi na 

sekundarnih motenih rastiščih (planine, plazovi ipd.) pod gozdno mejo. V naših Alpah 
prepoznavna po vrstah Carex ferruginea, Campanula thrysoides, Pedicularis julica, Senecio 
doronicum, Trifolium badium, Allium victoriale, Ligusticum mutellina, Rhodiola rosea, Trollius 
europaeus. (JOGAN ET AL., 2004b) 

(36.43) Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča 
Kserotermofilna rastišča z nesklenjeno rušo v Alpah, Karpatih, Pirenejih, gorah Balkanskega 

polotoka, Mediterana in lokalno v Juri. 
 
Habitatni tip se pojavlja od gozdne meje navzgor do golega skalovja. Načeloma gre za 

strnjene površine zelnate vegetacije na stabilni podlagi na apnencu ali dolomitu. Značilno je 
povečanje sevanja v UV delu spektra, s čimer je moč povezati večjo pogostnost pojavljanja 
nekaterih »prilagoditev« pri rastlinah, npr. povečano dlakavost, večjo odbojnost listnih površin 
ipd. Stanje v Sloveniji je stabilno, na nekaterih predelih se površine zaraščajo zaradi naravne 
sukcesije, vendar le v nižjih nadmorskih višinah, kjer so to drugotne združbe (JOGAN ET AL., 
2004). 

 
Dopustna/Priporočljiva raba: Prepustiti naravnim razmeram. 
Odsvetovana raba: Odsvetovana je vsaka raba. 
Nedopustna raba: Nadelava novih poti, ki ustvarjajo erozijska žarišča. 
 
 

Stanje habitatnega tipa EU_6170 na območju kartiranja 
 

TABELA 3: Stanje habitatnega tipa EU_6170(*) na območju kartiranja. 
 

PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja (v hektarih) 

 

PA koda Habitatni tip Oznaka Št. Ploskev Skupna površina 

36.43 Suha termofilna subalpinsko-alpinska travišča TAL 3 2,03 
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Na območju kartiranja smo kot habitatni tip 6170 opredelili samo tri površine zahodno od 
ceste Tržič-Ljubelj. Večina območja kartiranja je ali na prenizki nadmorski višini, ali pa so 
površine zakisane in habitatnemu tipu ne ustrezajo. Kljub temu, da so površine habitatnega 
tipa majhne, za njihovo ohranjanje veljajo usmeritve glede rabe, navedene pri opisu 
habitatnega tipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 7: Površine habitatnega tipa EU_6170. 
 
 

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



Govedič M., M. Jakopič, F. Rebeušek, A. Vrezec, B. Trčak, D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Kapla, B. Rozman & A. Šalamun, 2006. Pilotna 
naravovarstvena študija v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih 
vrst. 

 

34

 

 

4.1.3.2 Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-
Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) (EU_6210(*)) 

 
Koda EU_6210 po JOGAN ET AL. (2004a, b) združuje travnike: 
(34.32) Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso 
(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 
 

Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL., 2004) 
 
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 južnih eksponiranih 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 zmernih gnojenjem. Značilne 
zanje so številne orhideje, površine z njimi predstavljajo habitatni tip, ki se prednostno ohranja 
(JOGAN ET AL., 2004). 

Po starih virih sodeč je bil ta habitatni tip nekoč eden najbolj razširjenih tipov travišč v 
Sloveniji. Pomanjkanje sredstev in logistike za obdelovanje orne zemlje (manj živine, odsotnost 
mehanizacije, bistveno manj gnojil itd.) so imela za nujno posledico znatno večji delež 
ekstenzivnih suhih travišč nasproti njivam in mezotrofnim travnikom. S kmetijsko revolucijo v 
20. stoletju pa se je stanje drastično spremenilo in je ta habitatni tip v močnem upadanju 
(JOGAN ET AL., 2004). 

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

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

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

nekaterih lokacijah ogroža tudi planinstvo in infrastruktura. 
 

Stanje habitatnega tipa EU_6210 na območju kartiranja 
 
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, 
saj se ta pestrost z napredovanjem sukcesije hitro izgubi. Raziskave so pokazale, da večina 
značilnih vrst ne tvori trajnih semenskih bank, kar pomeni, da se habitatni tip, ko se lesna 
vegetacija enkrat preveč zgosti, po odstranitvi le-te ni sposoben spontano obnoviti (WILMANNS, 
1998). 

 
Ti travniki so potencialna rastišča kukavičevk in so ob njihovi prisotnosti deležni 

prednostnega varovanja po Direktivi o habitatih. Travniki, na katerih smo dejansko našli 
kukavičevke so označeni z znakom »+« (TSB+) in »*« poleg FFH kode v TABELI 1. Ker 
kartiranje vseh potencialnih ploskev ni bilo možno v času cvetenja kukavičevk, imajo ostale 
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ploskve travnikov tega tipa poleg FFH kode znak »(*)«, kar pomeni, da je to potencialno 
rastišče kukavičevk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 8: Zmerno suh travnik s pokončno stoklaso (34.322). (foto Darja Erjavec). 
 
TABELA 4: Stanje habitatnega tipa EU_6210(*) na območju kartiranja. 

 
PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologij (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Stanje ohranjenosti: (+ dobro, - slabo) 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja 
Delež (%) – delež posameznega HT 

 

PA koda Habitatni tip Oznaka Stanje 
ohranjenosti  

Št. 
Ploskev 

Skupna 
površina (ha) 

Delež 
(%) 

34.32 Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso TS + 100 17,64 25,28 

34.32 
Vrstno revnejša srednjeevropska suha in 
polsuha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso 

TS– - 48 15,52 22,7 

34.322 Srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso TSB + 34 6,51 9,52 

34.322 
Vrstno pestrejša srednjeevropska zmerno 
suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso (in kukavičevkami) 

TSB+ + 9 1,95 2,85 

34.322x31.8D 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso, 
zaraščajoča se z lesnimi vrstami 

TSBxZL - 2 0,37 0,54 
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Stanje Št. Skupna Delež PA koda Habitatni tip Oznaka ohranjenosti  Ploskev površina (ha) (%) 

34.322x35.1 
Srednjeevropska zmerno suha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso in vrstami 
zakisanih travnikov 

TSBxTA + 2 1,33 1,95 

34.323 Srednjeevropska zmerno suha travišča z 
glotami TSBR + 8 0,85 1,24 

34.32x31.1F 

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso, 
zaraščajoča se z listnatimi in iglastimi 
drevesnimi vrstami 

TSxZM - 8 4,29 6,28 

34.32x31.8D 

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso, 
zaraščajoča se z listnatimi drevesnimi 
vrstami 

TSxZL - 5 1,01 1,48 

34.32x83.311 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso, zasajena z 
avtohtonimi iglavci 

TSxNIG1 - 2 0,23 0,34 

34.323x35.1 Srednjeevropska zmerno suha travišča z 
glotami in vrstami zakisanih travnikov TSBRxTA + 6 1,70 2,49 

34.32x35.1 
Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso in vrstami 
zakisanih travnikov 

TSxTA + 30 10,66 15,59 

34.32x37.82 

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso, 
zaraščajoča se z vrstami gorskega visokega 
steblikovja s šašulicami 

TSxVSSA2 + 10 6,30 9,22 

 SKUPAJ   264 68,36 100 

 
Nekaj več kot polovica teh travnikov je v dobrem stanju ohranjenosti (55,9%), ostali pa so v 

različnih stopnjah zaraščanja ali pa so preveč intenzivno izkoriščani (TS–). 
 
Na območju kartiranja bi travnike, uvrščene v ta habitatni tip, pričakovali na prodnih nanosih 

spodnje terase Tržiške Bistrice, vendar smo tam zabeležili le dve taki površini, ki sta še košeni, 
in kompleks zaraščajočih se površin. Ostalo so intenzivno gnojeni oz. dosejevani travniki, ki so 
povsem izgubili svojo nekdanjo vrstno pestrost. Nekaj bolje ohranjenih površin je v okolici vasi 
Vetrno. 

 
Habitatni tip je ohranjen na majhnih površinah, ki so raztresene bolj ali manj po celem 

območju kartiranja. Glaven problem predstavljajo površine, katerih raba je tako intenzivirana, 
da izhodiščnega habitatnega tipa sploh ne prepoznamo več. SLIKA 9 prikazuje površine 
habitatnih tipov EU_6210 in EU_6510 ter intenzivno gojenih ali sejanih travnikov, ki so 
nadomestili prvi ali drugi habitatni tip.  

 
Glede na navedeno in pa glede na splošen trend upadanja površin zmernosuhih travnikov 

svetujemo ohranjanje vseh še obstoječih površin v skladu z usmeritvami za rabo, navedenimi 
pri opisu habitatnega tipa. Pozornost je potrebno nameniti predvsem površinam, kjer je 
habitatni tip še dobro prepoznaven, vendar vrstno osiromašen zaradi preveč intenzivne rabe 
(TS–). To so površine, ki jih je načeloma s primernim režimom rabe najlažje povrniti v stanje 
dobre ohranjenosti. 
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SLIKA 9: Površine habitatnih tipov EU_6210 in EU_6510 ter intenzivno gojenih travnikov, ki so 
nadomestili en ali drugi habitatni tip. 
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4.1.3.3 Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) 
na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu 
Evrope) (EU_6230*) 

 
Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL., 2004): 
 
Koda EU_6230* združuje »Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo (35.1)« 

in »Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim volkom (36.31)« (JOGAN ET AL., 2004A, B) 
 
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. Značilne vrste so Nardus stricta, Festuca filiformis (Festuca 
tenuifolia), Festuca ovina, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Danthonia decumbens, 
Anthoxanthum odoratum, Deschampsia flexuosa, Poa angustifolia, Galium saxatile, Polygala 
vulgaris, Viola canina, Meum athamanticum, Arnica montana, Centaurea nigra, Dianthus 
deltoides, Gentianella campestris, Chamaespartium sagittale, Jasione laevis, Potentilla erecta, 
Carex pilulifera. Vsaka od omenjenih trav lahko prevladuje ali gradi posebne faciese, včasih se 
uveljavlja kot dominantna v sestoju. Večinoma so takšna travišča razvita na silikatih ali 
podobnih kislih podlagah. Razmere so oligotrofne, kjer se zadržuje voda, prehajajo v zakisana 
oligotrofna močvirja (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., Poa violacea, Carex 
sempervirens, Anthoxanthum odoratum (JOGAN ET AL., 2004). 

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

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

 
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 (JOGAN ET AL., 2004). 
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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 in. 

Nedopustna raba: Zaraščanje, gnojenje (tudi uporaba snežnega cementa), dosejevanje z 
neustreznimi semenskimi mešanicami, vožnja izven cest, motokros, gradbeni posegi (JOGAN ET 

AL., 2004). 
 
 

Stanje habitatnega tipa EU_6230* na območju kartiranja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 10: Volk (Nardus stricta) je lahko prepoznavna trava. (foto Marta Jakopič). 
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SLIKA 11: Na zakisanih travnikih ponekod uspeva tudi arnika. (foto Darja Erjavec). 
 
 

TABELA 5: Stanje habitatnega tipa EU_6230* na območju kartiranja 
 

PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Stanje ohranjenosti: (+ dobro, - slabo) 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja 
Delež skupne površine – delež posameznega HT 

 

PA koda Habitatni tip Oznaka Stanje 
ohranjenosti Št. ploskev Skupna 

površina (ha) 
Delež skupne 

površine  

35.1 Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo TA + 155 30,13 27,54 

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

TA- - 42 21,52 19,67 

35.1 
Vrstno zelo pestra suha volkovja in 
podobna kisla travišča pod gozdno 
mejo 

TA+ + 7 2,23 2,04 

35.11 Mezofilna do kserofilna volkovja pod 
gozdno mejo TN + 23 8,28 7,57 

35.1x31.8D 
Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo, zaraščajoča se z 
listnatimi drevesnimi vrstami 

TAxZL - 4 1,54 1,41 

35.1x31.8F 

Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo, zaraščajoča se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi 
vrstami 

TAxZM - 4 1,30 1,19 
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Stanje Skupna Delež skupne PA koda Habitatni tip Oznaka Št. ploskev ohranjenosti površina (ha) površine  

35.1x41.8 

Suha volkovja in podobna kisla travišča 
pod gozdno mejo s posameznimi 
drevesi termofilnih gozdov mešanih 
listavcev 

TAxGT + 1 6,42 5,87 

36.52x35.1 Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki z vrstami zakisanih travnikov TGPxTA - 6 9,01 8,24 

36.52x35.11 
Gorski, s hranili bogati (evtrofizirani) 
pašniki, na katerih mestoma uspeva 
volk 

TGPxTN - 5 8,54 7,81 

34.323x35.1 Srednjeevropska zmerno suha travišča 
z glotami in vrstami zakisanih travnikov TSBRxTA + 6 1,70 1,55 

34.32x35.1 
Srednjeevropska suha in polsuha 
travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso in vrstami zakisanih travnikov 

TSxTA + 30 10,66 9,74 

38.31x35.1 Srednjeevropski gorski gojeni travniki z 
vrstami zakisanih travnikov TGxTA + 8 1,82 1,66 

38.221x35.1 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski 
travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko in vrstami zakisanih travnikov 

T1xTA + 28 6,25 5,71 

    319 109,4 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 12: Površine habitatnega tipa EU_6230 na območju kartiranja. 
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Na južnem delu območja habitatnega tipa EU_6230 ni. Na severnem delu so zakisane 
površine številne in različno dobro ohranjene. Nekaj več kot polovica (52,9%) jih je v dokaj 
intenzivni kmetijski rabi. 

Nekatere površine obravnavanega habitatnega tipa so močno evtrofizirane. Značilne vrste 
zakisanih travnikov so redke, ponekod jih najdemo le še na obrobju travnikov. Take površine 
smo označili s kombinacijo kod 35.1x81 (Intenzivno gojeni ter dosejevani ali v celoti sejani 
travniki x Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo) in jim nismo pripisali FFH 
kode. Na SLIKI 12 so take površine prikazane z oranžno barvo. Podobno stanje je tudi pri 
travnikih, označenih z oznako TA–, le da je tu izhodiščni habitatni tip še dobro prepoznaven. S 
primerno ekstenzivno rabo (zmanjšanje gnojenja in košnja dvakrat letno) bi se vrstna pestrost 
teh površin zagotovo izboljšala. Za vse površine habitatnega tipa veljejo usmeritve glede rabe, 
navedene pri opisu habitatnega tipa. 

 
4.1.3.4 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki (EU_6510) 

 
Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL., 2004): 

 

Koda EU_6510 združuje naslednje tipe travnikov (JOGAN ET AL. 2004A, B): 
 

(38.2) Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki 
(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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 13: Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travnik (38.221) (foto Darja Erjavec). 
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To so 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. So 
visokoproduktivni, floristično srednje bogati travniki z vrstami Arrhenatherum elatius, Trisetum 
flavescens, Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium, Daucus carota, Crepis biennis, 
Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Pimpinella major, Trifolium dubium, Geranium 
pratense. 

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 (JOGAN ET AL., 2004a).  

 
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 (JOGAN ET AL., 2004). 
 
Stanje habitatnega tipa EU_6510 na območju kartiranja 

 
TABELA 6: Stanje habitatnega tipa EU_6510 na območju kartiranja. 
 
PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Stanje ohranjenosti: (+ dobro, - slabo) 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja 
Delež skupne površine – delež posameznega HT 

 

PA koda Habitatni tip Oznaka Stanje 
ohranjenosti 

Št. 
ploskev 

Skupna 
površina (ha) 

38.22 Vrstno revnejši srednjeevropski mezotrofni do 
evtrofni nižinski travniki T- - 25 13,71 

38.22 Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski 
travniki T + 209 59,97 

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

T1- - 9 4,03 

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

T1 + 224 61,96 

38.222 Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na 
srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko T2 + 25 10,40 

38.221x31.8D 
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s 
prevladujočo visoko pahovko, zaraščajoči se z listavci 

T1xZL - 3 0,30 

38.221x35.1 

Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s 
prevladujočo visoko pahovko in vrstami zakisanih 
travnikov 

T1xTA + 28 6,25 

 
Na območju kartiranja prevladuje kseromezofilna oblika (38.221) habitatnega tipa EU_6510, 

nekaj manj je mezofilne oblike (38.22). 
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Številne površine, ki jih je v preteklosti poraščal ta habitatni tip, so nadomestili intenzivno 
gojeni oz. sejani travniki. Glede na visoko produktivnost so to površine, ki so za kmetijstvo 
najbolj zanimive in so zato redko prepuščene zaraščanju. Ogroža jih predvsem intenziviranje 
kmetijstva (površine, kjer je raba preveč intezivna, so označene z znakom – za oznako 
habitatnega tipa). Površine habitatnega tipa EU_6510 skupaj z zmernosuhimi in intenzivno 
gnojenimi travniki) prikazuje SLIKA 9.  

Za vse površine habitatnega tipa veljajo usmeritve glede rabe, navedene pri splošnem opisu 
habitatnega tipa. 

 
 

4.1.3.5 Gorski ekstenzivno gojeni travniki (EU_6520) 
 
Habitatni tip EU_6520 vključuje travnike, po slovenski habitatni tipologiji (klasifikacija 

Physis) uvrščene v kategorijo 38.31 Srednjeevropski gorski gojeni travniki (JOGAN ET AL., 2004A, 
B). 

 
Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL., 2004): 

 
Vrstno bogati travniki v montanskem do subalpinskem pasu v Alpah, vendar tudi v sosednjih 

gorovjih. Na svežih, globokih, nevtralnih ali rahlo kislih oziroma bazičnih tleh, košenih 1 do 3 
krat letno. Prevladujoče vrste so Trisetum flavescens, Heracleum sphondylium, Astrantia 
major, Carum carvi, Polygonum bistorta, Silene dioica, Silene vulgaris, Campanula glomerata, 
Anthoxanthum odoratum, Crocus albiflorus, Geranium phaeum, Geranium sylvaticum, 
Narcissus poeticus, Trollius europaeus, Pimpinella major, Lilium bulbiferum, Phyteuma 
orbiculare, Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum. 

 
Gre za rodovitna tla v slovenskem gorskem svetu, na t.i. planinah, kjer imamo razgiban 

relief, tudi kraškega značaja (vrtače ipd.). V glavnem gre za kraški svet na apnencu, razviti pa 
so tudi na drugih kamninah – skrilavcih, silikatih ipd. To so odprti habitati, z vmesnimi 
gozdnatimi deli, tla so sveža, na ulekninah globlja in bolj rodovitna, na bregovih plitkejša, v 
vsakem primeru pa zaradi večje količine padavin na višji nadmorski višini, kjer se razvijejo, 
vselej dovolj rodovitna in hranljiva. 

 
 
Travišča na umetno znižani gozdni meji. Vegetacija gorskih travnikov in pašnikov. 
Priporočena raba: košnja enkrat do trikrat letno ali zmerna paša. Upad površin zaradi 

zaraščanja. 
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SLIKA 14: Pogačica (Trollius europaeus). (foto Marta Jakopič). 
 
 
Stanje habitatnega tipa EU_6520 na območju kartiranja 
 
 

TABELA 7: Stanje habitatnega tipa EU_6520 na območju kartiranja. 
 
PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Stanje ohranjenosti: (+ dobro, - slabo) 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja 

 

PA koda Habitatni tip Oznaka Stanje ohranjenosti  Št. ploskev Skupna površina (ha) 

38.31 Srednjeevropski gorski gojeni 
travniki TG + 27 8,95 

38.31x35.1 
Srednjeevropski gorski gojeni 
travniki z vrstami zakisanih 
travnikov 

TGxTA + 8 1,82 

 
Tudi na višje ležečih predelih območja kartiranja je kmetijstvo intenzivno. Travnikov, ki 

sodijo v habitatni tip EU_6520 je relativno malo po eni strani zaradi intenzivne rabe, po drugi 
strani pa jih zaradi zakisanosti tal na velikem delu območja dosti več niti ne moremo 
pričakovati. Za vse zabeležene površine priporočamo rabo, navedeno pri opisu habitatnega 
tipa. 

 

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



Govedič M., M. Jakopič, F. Rebeušek, A. Vrezec, B. Trčak, D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Kapla, B. Rozman & A. Šalamun, 2006. Pilotna 
naravovarstvena študija v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih 
vrst. 

 

46

 

 

4.1.3.6 Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea 
rotundifolii) (EU_8120) 

 
Habitatni tip EU_8120 po slovenski tipologiji vključuje melišča pod kodo 61.2 Melišča ali 

skalni drobir s specifično vegetacijo od nižin do alpinskega pasu in podrejene kategorije. 
 
Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL., 2004): 

V glavnem karbonatna melišča ali drugačna plazišča s kamnitim drobirjem ali prodniki vse od 
kraških melišč, dinarskega, predalpskega in alpskega območja. Rastišče je slabo poraščeno, 
nestabilno, največkrat pod strmim naklonom. Vrste, ki ta tip označujejo v višjih legah so 
Achillea atrata, Arabis alpina, Linaria alpina, Pritzelago alpina, Rumex scutatus, Minuartia 
austriaca, Thalspi rotundifolium, Thlaspi kerneri, Papaver alpinum agg.. V nižjih legah pa 
nastopajo vrste kot Scrophularia canina, Aethionema saxatilis, Chaenorhinum minus, Drypis 
spinosa jacquiniana ipd. (JOGAN ET AL., 2004) 

Prisojna melišča so v gorskem svetu območja, ki so najbolj izpostavljena spremembam 
različnih abiotskih dejavnikov. Podlaga je nestabilna in ne zadržuje vode. 

Dopustna/Priporočljiva raba: Prepustiti naravnim razmeram. 
Odsvetovana raba: Vsako rabo odsvetujemo. 
Nedopustna raba: Vsak izkop in odvoz grušča, množično dričanje planincev po meliščih (npr. 

pod Mojstrovko) (JOGAN ET AL., 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 15: Melišča na Ljubelju. (foto Darja Erjavec). 
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Stanje habitatnega tipa EU_8120 na območju kartiranja 
 
TABELA 8: Stanje habitatnega tipa EU_8120 na območju kartiranja. 
 
PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Stanje ohranjenosti: (+ dobro, - slabo) 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja 

 

PA koda Habitatni tip Oznaka Stanje 
ohranjenosti Št. ploskev Skupna površina (ha) 

61.2 Karbonatna melišča MELK + 8 8,00 

61.2x31.8F 
Karbonatna melišča, 
zaraščajoča se z listavci in 
iglavci 

MELKxZM + 2 0,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 16: Meliščna vegetacija je lahko zelo pisana. (foto Marta Jakopič). 
 
 
Melišča kot habitatni tip niso ogrožena, saj ni tendenc po intenzivni rabi. Problematično bi 

bilo odvzemanje materiala. Na območju kartiranja ni opaziti pretiranega vpliva na melišča s 
strani planincev. 
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4.1.3.7 Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (EU_8210) 
 

Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL., 2004) 
 
62.1 Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok 
 
Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok od montanskega do alpinskaga 

pasu. To so močno nagnjene in strme skalnate stene, kjer se vegetacija višjih rastlin razvije le 
v razpokah. Podlaga je stabilna (JOGAN ET AL., 2004). 
 
Stanje habitatnega tipa EU_8210 na območju kartiranja 

 
TABELA 9: Stanje habitatnega tipa EU_8210 na območju kartiranja. 
 
PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Stanje ohranjenosti: (+ dobro, - slabo) 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja 

 

PA koda Habitatni tip Oznaka Stanje 
ohranjenosti  

Št. 
ploskev 

Skupna 
površina (ha) 

62.1 Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo 
skalnih razpok SKVA + 18 3,44 

62.1x41.1 Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo 
skalnih razpok, mestoma porasle z bukvami SKVAxGF + 2 4,90 

62.1x42.5 
Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo 
skalnih razpok, mestoma porasle z 
rdečeborovjem 

SKVAxGPIN + 1 0,31 

62.1x42.5x41.8 

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo 
skalnih razpok, mestoma porasle z 
rdečeborovjem in vrstami termofilnih gozdov 
mešanih listavcev 

SKVAxGPINxGT + 4 2,55 

 
Skalne stene in vegetacija skalnih razpok ne sodijo med močno ogrožene habitatne tipe. 

Nevarnost zanje predstavlja odpiranje novih kamnolomov, kar je na območju kartiranja malo 
verjetno, in pa nadelava novih in čiščenje obstoječih plezalnih smeri. 
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SLIKA 17: Vegetacija skalnih razpok. (foto Marta Jakopič). 
 

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



Govedič M., M. Jakopič, F. Rebeušek, A. Vrezec, B. Trčak, D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Kapla, B. Rozman & A. Šalamun, 2006. Pilotna 
naravovarstvena študija v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih 
vrst. 

 

50

 

 

4.1.4 Drugi negozdni habitatni tipi s priloge I Direktive o habitatih 
kartiranega območja v občini Tržič 

 
 
Na območju kartiranja smo registrirali še naslednje HT: 
 

− 3220 Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov 
− 6430 Nižinske in montanske do alpinske vlagoljubne robne združbe z visokim steblikovjem 
− 7220* Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) 

* – prednostni habitatni tipi po Direktivi o habitatih 
 
 

4.1.4.1 Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov (EU_3220) 
 
Koda EU_3220 združuje habitatne tipe, uvrščene v različne kategorije po slovenski habitatni 

tipologiji (klasifikacija Physis) (JOGAN ET AL. 2004A, B): 
 
24.221 Pionirske združbe prodišč gorskih rek in potokov 
Razmeroma nesklenjeni sestoji visokih steblik in nizkih grmičev kot pionirske združbe na 

prodiščih gorskih rek in potokov. 
24.222 Visoka steblikovja prodišč sredogorskih rek in potokov 
Razmeroma sklenjeni sestoji visokih steblik in nizkih grmičev kot pionirske združbe na 

prodiščih sredogorskih rek in potokov. 
 
Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL., 2004) 
 

Alpske reke so vsi vodotoki, ki izvirajo v gorah, in sicer od izvira do nižinskih predelov. 
Dolvodno mejo alpske reke lahko določimo tam, kjer se tok toliko umiri, da začne meandrirati. 
Običajno odtlej ni več pravih prodišč, ampak peščena in niže muljasta obrežja. (JOGAN, 2004) 

 
Vegetacija je dveh vrst. V gorah, kjer je reka še potok, gre za večinoma sklenjeno rušo, ki 

tudi ščiti obalo pred odnašanjem. V teh primerih sicer vegetacija prehaja v gorsko travišče, ima 
pa vseeno nekaj značilnosti bližine mokrih tal. Drug primer so prava prodišča, ki so širša, 
dvignjena nad vodno gladino (vendar pogosto za krajši čas zalita ob višji vodi) in tudi bolj 
obsežna. Območje je manj stabilno. Vegetacija je tu redkejša, vendar še brez lesnih vrst v 
sklenjenih sestojih. Značilna prodiščna pionirska vegetacija z naravno sukcesijo razmeroma 
hitro prehaja v vrbišča in ta kasneje v klimaksne gozdne združbe, tako da je za obstoj tega 
habitatnega tipa nujno potrebna ohranjena rečna dinamika bolj ali manj hudourniških 
vodotokov, ki z občasnim zasipavanjem s prodom, z erozijo in postopnim premikanjem rečne 
struge ohranja mozaik najrazličnejših obrečnih habitatnih tipov, od popolnoma golih prodišč 
preko zelnate vegetacije s postopno vse večjo pokrovnostjo do vrbišč in logov. Ohranjanje 
tega habitatnega tipa je tako možno le ob hkratnem ohranjanju naravne rečne dinamike. 
(JOGAN ET AL., 2004) 
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Obravnavani habitatni tip je v Sloveniji še razširjen v primarnem geografskem obsegu, 
vendar pa je kvaliteta posameznih območij tega habitatnega tipa bistveno poslabšana. Za 
razliko od nekaterih drugih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov, lahko zelnata 
prodiščna vegetacija obstane le z ohranjanjem razmeroma hitre dinamike naravnega 
spreminjanja habitatnega tipa ob prodonosnih rekah, tako težko govorimo o stabilnosti 
habitatnega tipa. Nihanja so torej za obstoj tega habitatnega tipa nujna, vendar pa mora do 
nihanj prihajati zaradi naravnih razlogov (rečne dinamike), saj so s tem spremembe 
reverzibilne, medtem ko človekovi posegi kot npr. regulacija vodotoka ali izkopavanje proda 
lahko zelo hitro povzročijo ireverzibilne spremembe v kompleksnem prepletu obrečnih 
habitatnih tipov. Navedeno sta tudi glavna dva vzroka ogroženosti tega habitatnega tipa, ki ga 
nadalje ogrožajo še: množični turizem (predvsem splavarjenje in »soteskanje«), do neke mere 
pa tudi množičnost obiskovanja prodišč zaradi ribolova, kopanja itd. (JOGAN ET AL., 2004) 

 
Dopustna/Priporočljiva raba: Kópanje, natančno naravovarstveno načrtovano in 

nadzorovano občasno izkoriščanje proda, zmerni športni ribolov, natančno nadzorovano 
čolnarjenje (dopustna raba). 

Priporočljiva raba bi bila prepustitev naravni rečni dinamiki. 
Odsvetovana raba: Divje oblikovanje pristopov za čolnarjenje, nenadzorovano pristajanje 

čolnov in splavov na prodiščih, divje oblikovanje prostorov za piknike in kurišč, urejanje plaž za 
kopalce. 

Nedopustna raba: Soteskanje, industrijsko izkoriščanje proda, graditev objektov, odlaganje 
odpadkov in materiala, graditev večjih jezov oziroma lovilcev proda. (JOGAN ET AL., 2004) 

 
Stanje habitatnega tipa EU_3220 na območju kartiranja 
 
TABELA 10: Stanje habitatnega tipa EU_3220 na območju kartiranja. 
 
PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja 

 
PA koda Habitatni tip Oznaka Št. ploskev Skupna površina (ha) 

24.221 Pionirske združbe prodišč gorskih rek 
in potokov PRG 23 1,45 

 
 
Površine prodišč smo zabeležili vzdolž Tržiške Bistrice večinoma južno od Tržiča. Tudi na tem 

delu niso obsežne. Še dodatno jih lahko prizadenejo različni posegi v strugo in bregove. Za vse 
površine veljajo usmeritve glede rabe, navedene pri opisu habitatnega tipa. 
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SLIKA 18: Prodišče s pionirsko vegetacijo (24.221) (foto Darja Erjavec). 
 
 

4.1.4.2 Nižinske in montanske do alpinske vlagoljubne robne združbe z visokim 
steblikovjem (EU_6430) 

 
Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL., 2004) 

 
Koda EU_6430 združuje habitatne tipe, uvrščene v različne kategorije po slovenski habitatni 

tipologiji (klasifikacija Physis) (splošni opisi povzeti po HTS, 2004 in JOGAN, 2004): 
 
(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, 2004).  

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

globokih, s hranili, posebno še z dušikom bogatih tleh. Značilne vrste so: Chaerophyllum 
bulbosum, Galium aparine, Urtica dioica, Artemisia spp. Ter neofiti kot Fallopia spp., Rudbeckia 
spp., Helianthus tuberosus. 

(37.8) Subalpinska in alpinska visoka steblikovja 
Bujno visoko steblikovje na globokih humusnih tleh v subalpinskem (redko alpinskem) pasu. 

Ob potokih, plaziščih, ipd. se lahko spustijo nizko v pas montanskega gozda. Pogosto tudi na 
gozdni meji. Lahko uspeva na bazični ali kisli geološki podlagi in drugotno na intenzivno 
poteptanih tleh. Značilne vrste so Cicerbita alpina, Cirsium spinosissimum, Cirsium flavispina, 

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



Govedič M., M. Jakopič, F. Rebeušek, A. Vrezec, B. Trčak, D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Kapla, B. Rozman & A. Šalamun, 2006. Pilotna 
naravovarstvena študija v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih 
vrst. 

 

53

 

 

Geranium sylvaticum, Polygonatum verticillatum, Ranunculus platanifolius, Aconitum vulparia, 
Aconitum napellus, Adenostyles alliariae, Senecio elodes, Veratrum album, Trollius europaeus, 
Peucedanum ostruthium, Doronicum austriacum, Eryngium alpinum, Centaurea rhapontica, 
Tozzia alpina itd. (JOGAN, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 19: Nižinska visoka steblikovja (Podljubelj). (foto Marta Jakopič). 
 

Stanje habitatnega tipa EU_6430 na območju kartiranja 
 

TABELA 11: Stanje habitatnega tipa EU_6430 na območju kartiranja 
 

PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Stanje ohranjenosti: (+ dobro, - slabo) 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja 

 

PA koda Habitatni tip Oznaka Stanje 
ohranjenosti  Št. ploskev Skupna površina (ha) 

37.1 Nižinska visoka steblikovja VSN + 18 2,03 

37.7 Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno 
visoko steblikovje VS + 12 1,37 

37.714 Zasenčeni obvodni zastori z repuhom PET + 7 0,34 

37.8 Subalpinska in alpinska visoka steblikovja VSSA + 11 3,22 

37.82 Gorsko in subalpinsko visoko steblikovje s 
šašulicami VSSA2 + 9 1,43 

34.32x37.82 

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s 
prevladujočo pokončno stoklaso, 
zaraščajoča se z vrstami gorskega visokega 
steblikovja s šašulicami 

TSxVSSA2 + 10 6,30 
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SLIKA 20: Sestoji repuha ob manjših potokih. (foto Marta Jakopič). 
 
Za ohranjanje obvodnih sestojev visokih steblik je potrebno predvsem preprečiti posege v 

strugo in brežine ter zagotoviti nespremenjen vodni režim. Ena od površin, ki jo je nujno 
potrebno ohraniti, je v Podljubelju (SLIKA 19). Na splošno sestoje visokih steblik najbolj 
prizadenejo neposredni posegi vanje, odstranitev lesne vegetacije (večinoma potrebujejo 
primerno zasenčenje) in sprememba vodnega režima. Manj občutljivi so na evtrofikacijo vode. 
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4.1.4.3 Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) (EU_7220*) 
 

Splošna oznaka HT (povzeto po JOGAN ET AL., 2004) 
 
Habitatni tip EU_7220* po slovenski habitatni tipologiji (klasifikacija Physis) vključuje izvire 

pod kodo 54.121 Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) 
 
Izviri z vodo, bogato s karbonati, pogosto lehnjakotvorni. Prevladujejo mahovne združbe 

zveze Cratoneurion, ter Equisetum telmateia, E. variegatum, Pinguicula vulgaris, Saxifraga 
aizoides. Močvirne združbe pripadajo redu Caricetalia davallianae. 

 
Habitatni tip EU_7220* se kaže v dveh oblikah. Lahko nastopa kot lehnjakotvoren izvir ali pa 

predstavlja višje ali nižje lehnjakove stene in pragove preko katerih teče voda pogosto v obliki 
slapa. Fizikalno kemični parametri so v obeh primerih bolj ali manj enaki. Geološka podlaga 
izvirov ali potokov je izrazito karbonatna. Voda ima relativno nizko temperaturo, je bogata s 
kisikom in redno vsebuje vsaj 40 mg/l kalcija. Zato je bazična (pH vsaj 7,5 do 8) (JOGAN, 
2004). 

 
Stanje habitatnega tipa EU_7220* na območju kartiranja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 21: Nekaj manjših lehnjakotvornih izvirov je na robu spodnje terase Tržiške Bistrice. (foto Marta 
Jakopič). 
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TABELA 12: Stanje habitatnega tipa EU_7220* na območju kartiranja. 
 
PA koda – koda HT po palearktični klasifikaciji (Physis) (DEVILLIERS & DEVILLIERS-TERSCHUREN 1996) 
Habitatni tip – ime habitatnega tipa (HT) po tipologiji (JOGAN ET AL. 2004) 
Oznaka- kratica posameznega HT 
Stanje ohranjenosti: (+ dobro, - slabo) 
Št. ploskev - število ploskev določenega HT na območju kartiranja 
Skupna površina (ha) – površina posameznega HT na območju kartiranja 

 

PA koda Habitatni tip Oznaka Stanje ohranjenosti  Št. ploskev Skupna površina (ha) 

54.121 Lehnjakotvorni izviri IZVL + 4 0,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 22: Območja lehnjakotvornih izvirov na desnem bregu Tržiške Bistrice. 
 
Izviri so majhni in ne zelo izraziti. Celotno območje, kjer se nahajajo, je bolj ali manj 

zaraščeno, južno od njega pa so pretežno intenzivno gojeni travniki. Preprečiti je potrebno 
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kakršnekoli posege na širše območje habitatnega tipa, saj gre za habitatni tip, kij e zelo 
občutljiv na razmere v okolju. Predvsem je pomemben faktor voda, v kateri se spremembe v 
okolju hitro odražajo (sprememba pH, evtrofikacija), poleg tega pa je tudi fizični pritisk na 
lehnjak za ta habitatni tip uničujoč. 

 
 

4.1.5 Habitatni tipi, uvrščeni samo na Bernsko konvencijo 
 
Negozdne habitatne tipe, uvrščene na Anexe Bernske konvencije (in ne na Anex I Direktive 

o habitatih), ki smo jih zabeležili na območju kartiranja, prikazuje TABELA 13. 
 

TABELA 13: Habitatni tipi, uvrščeni na Bernsko direktivo. 
 

Habitatni tip Število 
ploskev Oznaka PA koda Uredba Skupna površina 

(ha) 

Gozdno sitčevje 7 TSCI 37.219 3 0,20 

Mehko osatovje 9 TOL 37.211 3 0,49 

Mokrotni mezotrofni in 
evtrofni travniki ali pašniki 5 TVE 37.2 3 1,26 

Oligotrofni mokrotni travniki 7 TVM 37.3 3 2,04 

Vlažni travniki, zaraščajoči se 
z visokimi steblikami 3 TVSN 37.25 3 0,68 

 
Vsi v tabeli navedeni habitatni tipi so prisotni na majhnih in maloštevilnih površinah. 

Vključeni so na Karto 3, ki prikazuje površine habitatnih tipov s pravnim varstvom. Za vse 
navedene habitatne tipe priporočamo ekstenzivno rabo (npr. košnja enkrat letno brez 
gnojenja, odstranitev pokošenega materiala), ki bo po eni strani preprečila evtrofizacijo, po 
drugi strani pa zaraščanje površin. Predlagamo varstvo vseh zabeleženih površin, saj so edine 
na območju. 

 
Gozdno sitčevje 
Ključne značilnosti (HTS, 2004): Gozdno sitčevje porašča majhne površine ob potokih, v 

ulekninah na glinasto-ilovnatih tleh. Dominira vrsta Scirpus sylvaticus. Ekstenzivna košnja, 
počasno zaraščanje z visokimi steblikami. 

 
Mehko osatovje 
Ključne značilnosti (HTS, 2004): Travniki z vrsto Cirsium oleraceum poraščajo s hranili 

bogata in vlažna tla ob potokih v višjih predelih. Prevladujejo še Angelica sylvestris, Carex 
acutiformis, Caltha palustris. 

 
Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki 
Ključne značilnosti (HTS, 2004): Travišča na zmerno ali zelo hranljivih naplavinah ali različno 

gnojeni travniki na mokrih ali vlažnih tleh, pogosto ali vsaj pozimi so poplavljeni. Ekstenzivna 
košnja ali paša. 
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Oligotrofni mokrotni travniki 
Ključne značilnosti (HTS, 2004): Travniki na mokrih, vlažnih ali občasno vlažnih tleh v 

dolinah, kotlinah, ravnicah ali kraških poljih. Tla so mezotrofna ali oglejena oligotrofna. Košnja 
1-2 krat letno, predvsem za steljo. Značilne vrste so Betonica officinalis, Carex nigra, Cirsium 
oleraceum, Cirsium palustre, Deschampsia caespitosa, Equisetum palustre, Juncus spp., 
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Molinia coerulea, Sanguisorba officinalis, Succisa 
pratensis, Valeriana officinalis, Valeriana dioica. 

 
Vlažni travniki, zaraščajoči se z visokimi steblikami 
Ključne značilnosti (HTS, 2004): Opuščeni vlažni travniki, ki se zaraščajo. V prvi fazi se 

pojavita vrsti Filipendula ulmaria in Phragmites australis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 23: Mehki osat (Cirsium oleraceum). (foto Marta Jakopič). 
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4.1.6 Površine z naravovarstveno pomembnimi habitatnimi tipi, ki niso 
uvrščeni na Uredbo o habitatnih tipih 

 
 
Naravovarstveno pomembni habitatni tipi, ki niso uvrščeni na Uredbo o habitatnih tipih, so 

na območju kartiranja omejeni na majhne, raztresene površine. Kot naravovarstveno 
pomembni so opredeljeni tisti, ki jih obravnavajo drugi pravni akti oziroma bi jih bilo po našem 
mnenju smiselno varovati v občini Tržič. 

 
4.1.6.1 Trstičje zahodno od Golnika 

 
Površina je razglašena za naravno vrednoto (NV 4212 Golnik – mokrišče) in označena kot 

velik kompleks trstičja vlažnih travnikov in jelševja. Žal je od nekdaj očitno res večjega 
kompleksa ostalo le še nekaj površin z vlagoljubno vegetacijo, ki mejijo neposredno na 
intezivno gnojene, večinoma sejane travnike.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 24: Trstišče meji neposredno na intenzivno gnojene travnike. (foto Marta Jakopič). 
 
Del območja naravne vrednote sega tudi severno od ceste Golnik-Senično, kjer je bil še pred 

nekaj leti ohranjen mozaik mokrotnih površin, po ostankih sodeč predvsem jelševja in trstičja. 
Območje je na nekaj starejših ortofoto posnetkih lepo vidno, danes pa sta tam dve (s 
kmetijskega stališča) verjetno slabi njivi. 
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Glede na to, da so to edine tovrstne površine v občini Tržič, bi kazalo vsaj preprečiti 
nadaljnje uničevanje in po možnosti urediti varovalni pas, ki bi vlagoljubne habitatne tipe 
ločeval od intenzivnih kmetijskih površin. 

 
4.1.6.2 Ostale površine 

 
Pri Čadovljah pri Tržiču, blizu Loma pod Storžičem in nad Dolžanovo sotesko so bile najdene 

manjše površine zakisanih nizkih barij.  
Ključne značilnosti (JOGAN ET AL. 2004a): 
Talna voda je tik pod površjem, ali na površju zastaja. Je revna s karbonati. Šota nastaja 

pod vodo, kot pri bazičnih nizkih barjih. Barjanske združbe tvorijo predvsem nizki šaši in 
mahovi (tudi šotni mahovi). Pogosto se navezujejo na združbe reda Molinietalia caeruleae ali 
zvez Magnocaricion in Phragmition. 

 
Vse najdene površine so v bližini pašnikov ali drugih obdelanih kmetijskih površin, v 

Čadovljah je del površin na pašniku. Smiselno bi bilo preprečiti dostop živine na površine s 
habitatnim tipom ali pa vsaj zagotoviti čim manjšo obremenitev pašnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 25: Na zakisanih nizkih barjih pogosto najdemo močvirno samoperko (Parnassia palustris). (foto 
Marta Jakopič). 
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4.2 Rezultati popisa kvalifikacijskih vrst rastlin 
 
 
Na obravnavanem območju smo potrdili uspevanje dveh vrst: Zoisove zvončice in lepega 

čeveljca, medtem ko nam uspevanja alpske možine in močvirskega mečka ni uspelo potrditi. 
 
Rezultati popisa kvalifikacijskih vrst rastlin so delno potrditve posameznih nahajališč, oz. 

nova nahajališča, delno pa potencialna območja nahajanja vrst, ki so rezultat kartiranja 
habitatnih tipov v okviru istega projekta. Rezultati so kartografsko prikazani na Karti 4 

 
Preverjanje uspevanja nam je na določenih območjih kljub obisku onemogočila prekomerna 

paša, saj se po rastlinskih ostankih ni dalo ugotoviti, če določene vrste tam uspevajo.  
 
 

4.2.1 Zoisova zvončica (Campanula zoysii) 
 
Rastišča Zoisove zvončice so marsikdaj omejena na težje dostopna severna rastišča, katerih 

obisk zahteva za to usposobljenega človeka z alpinističnim znanjem. Vseh območij, od koder 
so podatki o uspevanju, nismo obiskali, predvsem ker gre za rastišča, ki so bila preverjena v 
zadnjih letih in lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo, da tam vrsta še vedno uspeva. 
Območij uspevanja Zoisove zvončice je iz območja občine Tržič kar nekaj. Z območja občine 
Tržič so doslej znane lokalitete: Sedlo Korošica-Hajnževo sedlo, Storžič, Zelenica, Ljubelj, Gora 
Košutica – Baba, Tolsti vrh, Planina Kofce, Veliki vrh, Javorniški preval, Vrtača, Planina 
Korošica, Begunjščica, Šentanski plaz, Košuta, Kriška gora, Begunjški plaz. Gre za lokalitete, ki 
so bile obiskane v obdobjih od 1995 do 2003 (DAKSKOBLER & PRAPROTNIK 2003). Preverili smo 
rastišče na Storžiču, ki leži na meji obravnavanre občine in je eno izmed dveh klasičnih 
nahajališč Zoisove zvončice, dodatno pa smo odkrili dve novi nahahališči. Eno leži ob Bornovi 
poti 100 m SV od Begunjškega plazu in gre najverjetneje za že znano manj natančno določeno 
nahajališče Begunjški plaz. Drugo nahajališče je dokaj izolirano od vseh ostalih in leži v Zgornji 
Dolini med Dolžanovo sotesko in Jelendolom na nadmorski višini približno 760 m. Glede na 
ostala rastišča leži to relativno nizko, vendar so lokalne razmere (senčna skalna lega) očitno 
ugodne, da vrsta tu preživi.  

Na Kriški gori vrste nismo potrdili, pri čemer verjetno ne gre za to, da vrste tam resnično več 
ni, ampak so rastišča na severnih pobočjih, ki pa so neizkušenim pohodnikom težje dostopna.  
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SLIKA 26: Rastišča Zoisove zvončice v občini Tržič; rdeče pike – starejše najdbe, rumene pike – nove 
najdbe; posebej je označeno območje kjer je potrebno Zoisovo zvončico upoštevati pri presojah 
vplivov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 27: Zoisova zvončica med skalovjem (foto Marta Jakopič). 
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Po strokovnih podlagah za Natura 2000 območja (DAKSKOBLER & PRAPROTNIK 2003) naj bi 

Zoisova zvončica v Karavankah uspevala v naslednjih habitatnih tipih: 
 
36.433 Blazinasta travišča čvrstega šaša 
61.23 Karbonatna melišča z drobnim gruščem 
62.15 Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok v Alpah, 

submediteranskem in zahodnodinarskem območju 
 
Pri kartiranju habitatnih tipov so bili od teh ali zelo sorodnih (tj. nadrejenih kategorij) 

prisotni naslednji:  
61.2 Karbonatna melišča  
61.2x31.8F Karbonatna melišča, zaraščajoča se z listavci in iglavci 
62.1x41.1 Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, mestoma porasle z 

bukvam 
62.1x42.5 Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, mestoma porasle z 

rdečeborovjem 
62.1x42.5x41.8 Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, mestoma 

porasle z rdečeborovjem in vrstami termofilnih gozdov mešanih listavcev 
 
Karbonatna melišča (61.2) so kartirana na višjem (bolj splošnem) nivoju od habitatnega 

tipa, ki je za vrsto podan v Strokovnih izhodiščih, kar pomeni, da je možno, da so med 
skartiranimi habitatnimi tipi tudi karbonatna melišča z drobnim gruščem. Prav tako so 
apnenčaste in dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok (62.15) kartirane nivo višje kot je 
podano v strokovnih izhodiščih, vendar so v kartiranem območju pogosto mestoma porasle z 
lesno vegetacijo. Tako lahko v obeh primerih obravnavamo habitatne tipe kot potencialna 
rastišča Zoisove zvončice in je ob morebtnih posegih preveriti njeno prisotnost. Kartografsko 
so te površine prikazane v Karti 4 

Habitatnega tipa 36.433 Blazinasta travišča čvrstega šaša na kartiranem območju ni bilo, saj 
se ta habitatni tip praviloma pojavlja v višjih legah, kot je bilo območje kartiranja. 

 
 

4.2.2 Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) 
 
Z območja občine Tržič je lepi čeveljc znan iz Storžiča, Kriške gore in iz okolice Ljubelja 

(Vrtača, Zelenica). 
Uspevanje vrste smo potrdili na Vrtači pod žičnico zahodno od Ljubelja, kjer je raslo okrog 

sto cvetočih primerkov. Na tem območju naj bi bila prisotna okoli 1/5 celotne slovenske 
populacije lepega čeveljca, ki bi jo bilo potrebno natančno nadzirati in omejiti pritisk smučarjev 
neposredno na nahajališče (JOGAN 2003). 

Ker gre za našo največjo orhidejo, ki je zelo atraktivna, je poleg ostalih faktorjev, kot so 
zaraščanje in evtrofikacija, lahko tudi njena lepota zaradi možnega izkopavanja v gojitvene 
namene, razlog za ogroženost. Tako naj bo za varstvene usmeritve vodilo vsebina Strokovnih 
izhodišč za vzpostavljanje omrežja Natura 2000, rastline (JOGAN 2003): na rastiščih in v njihovi 
okolici je potrebno preprečiti kakršnokoli gnojenje (tudi uporabo snežnega cementa), 
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intenzivne posege v gozd, intenzivno pašo, pa tudi množični obisk. Na območju neposrede 
ogroženosti rastišč zaradi širjenja smučišča (pod Zelenico) je potrebno natančno nadzirati 
stanje populacije in omejiti pritisk smučarije neposredno na nahajališče, na vplivnem območju 
pa natančno določiti režim uporabe smučišča (prepoved uporabe snežnega cementa, omejeno 
dovoljevanje umetnega zasneževanja, uporaba teptalcev le ob dovolj debeli snežni odeji...). 
Nadalje naj bi bila dopustna oz. priporočljiva raba (JOGAN 2003): sonaravno gospodarjenje z 
gozdom, ekstenzivna planinska paša. Očitno samo smučišče nima uničujočega vpliva na 
populacijo, potrebno pa je te vplive natančno preučiti in v skladu z ugotovitvami regulirati 
nadaljnjo smučarsko rabo na rastiščih lepega čeveljca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 28: Rastišča lepega čeveljca v občini Tržič; rdeče pike – starejše najdbe, rumene pike – nove 
najdbe; posebej je označeno območje kjer je potrebno lepi čeveljc upoštevati pri presojah vplivov. 
 
 
Zaenkrat kaže, da je stanje populalcije stabilno, sicer pa za Vrtačo predlagamo vsakoletno 

strokovno spremljanje populacije in v primeru poslabšanja, ustrezno ukrepanje. 
 
Obiskali smo tudi Storžič in Kriško goro, vendar zaradi popašenosti prisotnosti vrste nismo 

mogli potrditi. Sicer zelo barvita rastlina se zlahka »skrije« med grmovjem in visoko travo, 
četudi stojimo čisto blizu nje. Tako zaenkrat ne moremo sklepati, ali je vrsta ogrožena in kaj so 
dejavniki ogrožanja. Ocenjujemo da je prezgodnja paša lahko pomemben dejavnik ogrožanja. 
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SLIKA 29: Lepi čeveljc (foto Darja Erjavec). 
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4.2.3 Močvirski meček (Gladiolus palustris) 
  
Po razpoložljivih podatkih naj bi močvirski meček na območju občine Tržič uspeval na južnih 

pobočjih Kriške gore, Velikem javorniku, ki leži na meji območja in na Dobrči, ki je predlagana 
za varstvena območja (pSCI) za omrežje Natura 2000. Tako Kriška gora kot Dobrča sta bili 
popašeni in je le redko katero rastlino bilo mogoče prepoznati. Na Dobrči smo si ogledali tudi 
vlažne predele, kjer bi naj bila večja težava za uspevanje vrste zaraščanje (SELIŠKAR 2003), 
vendar vrste nismo našli. Glede na stanje iz leta 2003, ko je bilo uspevanje vrste tam še 
potrjeno (SELIŠKAR 2003), bi pričakovali, da je tukaj še vedno. Razlog, da je nismo našli, je 
lahko nekoliko pozen obisk (konec julija), ko že neha cveteti, čeprav se da rastlino prepoznati 
tudi v plodečem stanju. Glede nadaljnjih usmeritev območja predlagamo, da se upošteva 
usmeritve iz strokovnih podlag (SELIŠKAR 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 30: Rastišča močvirskega mečka v občini Tržič; rdeče pike – starejše najdbe; posebej je označeno 
območje kjer je potrebno močvirski meček upoštevati pri presojah vplivov. 
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4.2.4 Alpska možina (Eryngium alpinum) 
 
Alpska možina naj bi na območju občine Tržič uspevala le na Storžiču, kjer je nismo našli. 

Ker leži to območje na meji občine, je tudi možno, da konkretno rastišče leži izven občine 
Tržič. Glede na to, da je vrsta v upadanju in da so tudi nahajališča v Karavankah le še 
nekdanja (WRABER 2001), tudi verjetnost njenega uspevanja na Storžiču ni prav velika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 31: Rastišča alpske možine v občini Tržič; rdeče pike – starejše najdbe. 
 
Sicer je alpska možina visoka in opazna rastlina, ki jo lahko najdemo v različnih habitatnih 

tipih (DAKSKOBLER & PRAPROTNIK 2003): 
31.52 Ruševje zunanjih severnih in jugovzhodnih Alp 
31.62 Alpinska grmičasta vrbovja 
36.41 Alpinska in subalpinska travišča z rjastorjavim šašem na karbonatni podlagi 
37.8 Subalpinska in alpinska visoka steblikovja 
 
Na območju kartiranja habitatnih tipov v občini Tržič so bila med naštetimi habitatnimi 

prisotna le subalpinska in alpinska visoka steblikovja (37.8), kjer v času kartiranja habitatnih 
tipov rastline ni bilo. Območja so prikazana na Karti 4. Glede na to, da smo tam bili in da so 
najbolj stabilne populacije vrste v visokih steblikah na skalnatih (ljudem odmaknjenih) 
subalpinskih rastiščih že nad zgornjo gozdno mejo, obstaja mala verjetnost, da je vrsta tudi 
tukaj. Pri morebitnih posegih v ta območja je potrebno prisotnost vrste ponovno preveriti.  
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4.2.5 Zaključki popisa kvalifikacijskih vrst rastlin 
 
Rezultati so glede na poznavanje o uspevanju in ekoloških zahtevah teh vrst pričakovani. 

Zoisova zvončica, sicer prebivalka skalnih razpok v višjih legah in z največ nahajališči v 
subalpinskem in alpinskem pasu, je dokaj pogosta. Glede na nedostopnost rastišč, vseh nismo 
obiskali. Odkrili smo dve novi, eno od teh blizu že znanega, drugo zanimivo pa po nadmorski 
višino zelo nizko. 

Lepi čeveljc je bil potrjen na Vrtači pri Ljubelju, kjer je ena večjih populacij te vrste. Na 
ostalih območjih ni bil najden, kar lahko delno pripišemo popašenosti območja, delno pa tudi 
nenatančnosti podatka o lokalitetiti. 

O najdbi alpske možine na območju smo glede na spozanja o stanju te vrste tako pri nas kot 
drugod v Evropi lahko le upali. Sicer opazna visoka rastlina v okviru naših popisov ni bila 
opažena. Njeno uspevanje v Karavankah sicer ni izključeno, vendar v recentnem času potrditev 
o uspevanju ni bilo. 

Močvirski meček je prav tako v času cvetenja opazna rastlina, čeprav jo lahko prepoznamo 
tudi po plodovih. Dobrčo, od koder je vrsta znana, smo obiskali, četudi tam habitatnih tipov 
nismo kartirali. Glede na uspevanje vrste tu še pred tremi leti, je bil naš obisk neuspešen. 
Predlagamo, da se območje v naslednjem letu ponovno obišče (najbolje junija), se ga 
podrobno pregleda in ugotovi, ali vrsta tam še uspeva. Do tedaj naj se z območjem upravlja 
po usmeritvah strokovnih podlag (SELIŠKAR 2003). 

Območja, kjer je potrebno upoštevati posamezne vrste pri presojah planov so označena na 
kartah razširjenosti (slika 28, 30, 31). 
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4.3 Rezultati inventarizacije alpskega kozlička (Rosalia alpina) 
 
 
V raziskavi smo pregledali 88 enot sveže posekanega lesa za ksilofagne vrste hroščev, ki so 

bile razporejene po bolj ali manj celotnem raziskovanem območju (Karta 5). Med pregledanimi 
lesnimi enotami je kot drevesna vrsta prevladovala bukev (Fagus sylvatica) na 83 % enotah, v 
večji meri pa še smreka (Picea abies; 65 %), gorski javor (Acer pseudoplatanus; 20 %), črna 
jelša (Alnus glutinosa; 12 %) in brest (Ulmus sp.; 11 %). Od ostalih drevesnih vrst smo našli 
še jelko (Abies alba; 8 %), jesen (Fraxinus sp.; 7 %), rdeči bor (Pinus sylvestris; 6 %), hrast 
(Quercus sp.; 6 %), vrbo (Salix sp., 6 %) in macesen (Larix decidua; 2 %). V pregledanih 
lesnih enotah torej prevldujejo listavci, med iglavci pa je bila najpogostejša smreka. Na ta 
način smo v večji meri beležili predvsem ksilofagne vrste vezane na listavce, čeprav je dokaj 
visok delež smreke omogočal detekcijo tudi ksilofagnih vrst na iglavcih.  

 
Na območju pSCI Karavanke v občini Tržič smo potrdili prisotnost 11 vrst ksilofagnih hroščev 

(TABELA 14). Med temi je 8 vrst (73 %) vezanih pretežno na listnata drevesa, 3 vrste (27 %) 
pa na iglasta drevesa. Nobena od najdenih vrst ni zavedena v dokumentih varstva narave. S 
pričujočo raziskavo pa na območju nismo potrdili prisotnost alpskega kozlička (Rosalia alpina), 
kljub temu, da so med najdenimi ksilofagnimi vrstami prevladovale vrste vezane na listavce. 

 
TABELA 14: Pregled ugotovljenih ksilofagnih vrst hroščev na območju pSCI Karavanke v občini Tržič z 

vrednostmi relativne abundance, indeksa razširjenosti in tipa drevesa, ki ga preferirajo.  
 

Vrsta 
Relativna abundanca 

(št. osebkov / 10 lesnih enot) 
Indeks 
razširjenosti (%) 

Preferirano 
drevo 

Chrysobothris affinis 0,1 1,1 Listavec 

Zlata minica (Cetonia aurata) 0,3 1,1 Listavec 

Trichius fasciatus 0,1 1,1 Listavec 

Zalubni kozliček (Rhagium mordax) 0,1 1,1 Listavec 

Pachyta quadrimaculata 0,1 1,1 Iglavec 

Opečnordeči vitki kozliček (Leptura rubra) 3,1 12,5 Iglavec 

Pegasti vitki kozliček (Strangalia maculata) 1,1 5,7 Listavec 

Strangalia quadrifaciata 0,1 1,1 Listavec 

Veliki smrekov kozliček (Monochamus sartor) 0,9 4,5 Iglavec 

Acanthoderes clavipes 0,1 1,1 Listavec 

Anthribus albinus 0,1 1,1 Listavec 

 
Čeprav je alpski kozliček vrsta hribovitih in planinskih predelov, se le redko pojavlja na višjih 

nadmorskih višinah (MIKŠIĆ & GEORGIJEVIĆ 1973). V Sloveniji je zato pogostejša v sredogorju, 
zlasti v dinarski regiji (DROVENIK & PIRNAT 2003). Samica zalega jajca skoraj izključno v mrtva 
ali bolna in stara bukova drevesa (Fagus sylvatica) in zelo redko v druge listavce. Pogostejša je 
prisojnih legah, kjer se pojavlja na s soncem obsijanih bukovih deblih. Na območju pSCI 
Karavanke v občini Tržič alpskega kozlička v ciljni raziskavi nismo našli, kar pomeni, da je vrsta 
na območju odsotna ali pa živi v zelo majhni populaciji, ki je s stališča ohranjanja vrste v 
Sloveniji manj pomembno. Na ta problem opozarjata že DROVENIK & PIRNAT (2003) v strokovnih 
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izhodiščih. Dejstvo pa je, da območje, ki leži v občini Tržič predstavlja le majhen del celotnega 
območja pSCI Karavanke, zato dopuščamo možnost, da je alpski kozliček prisoten na drugih 
delih tega Natura 2000 območja. Že DROVENIK & PIRNAT (2003) pa za območje opozarjata na 
prisotnost vrste Buprestis splendens, za katero pSCI območja v Sloveniji še niso bila določena. 
Najbližje najdbe slednje vrste so namreč na severni strani Karavank na Koroškem. Gre za 
vrsto, ki je vezana na iglavce, zlasti na bor (Pinus sp.) in macesen (Larix decidua). Čeprav smo 
v raziskavi zajeli tudi pregled nekaterih iglastih dreves, prevladovala je smreka, smo ksilofagne 
vrste vezane na iglavce registrirali v razmeroma majhnem deležu. Poleg tega sta bila bor in 
macesen v našem vzorcu skromno zastopana, saj je bila raziskava ciljno usmerjena v preiskave 
listnatih zlasti bukovih dreves. Zaradi tega dopuščamo možnost, da smo vrsto Buprestis 
splendens kljub sistematičnemu vzorčenju na območju zgrešili. Za to bi bilo na območju 
potrebno izvesti ciljno raziskavo za to vrsto in sicer s podobno metodo pregledovanja lesnih 
enot s poudarkom na iglavcih, zlasti boru in macesnu, v mesecu juliju. Od ostalih 
pomembnejših in potencialno pojavljajočih se vrst hroščev na obravnavanem območju bi bilo 
potrebno podrobneje raziskati še močvirskega krešiča (Carabus variolosus) in puščavnika 
(Osmoderma eremita). 

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



!S
!S

!S!S!S!S
!S

!S!S!S

!S

!S

!S!S

!S

!S!S

!S!S

!S

!S!S

!S

!S

!S

!S

!S!S

!S

!S!S

!S!S

!S

!S

!S!S

!S

!S

!S

!S

!S

!S

!S!S

!S
!S

!S!S

!S!S

!S

!S

!S !S!S

!S!S!S

!S!S
!S!S

!S

!S

!S

!S

!S

!S
!S!S

!S

!S
!S

!S

!S

!S

!S
!S

!S

!S
!S

!S
!S

!S

!S !S

!S

Karta 5. Vzorčna mesta za hrošče

Pilotna naravovarstvena študija na ožjem območju 
Karavanke Natura 2000 v treh naseljenih gorskih dolinah 
občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov 
in kvalifikacijskih vrst 
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4.4. Rezultati popisa kvalifikacijskih vrst metuljev 
 
 

4.4.1 Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria Lorković, 1949) 
 
Vrsta je endemit Jugovzhodnih Apneniških Alp. Izven Slovenije je razširjena na avstrijski 

strani zahodnih Karavank in v Italiji izolirano na Monte Cavallo in Monte Santo pri kraju Piave 
di Cadore v Venetskih Alpah. Razširjena je po bogato cvetočih gorskih traviščih, večinoma na 
proti jugu eksponiranih pobočjih na višini od 1300 do 2200 m. Lorkovičev rjavček je 
enogeneracijska vrsta. Odrasli osebki se pojavljajo od srede julija do začetka septembra. 
Hranilne rastline so različne vrste trav (npr volk Nardus stricta in vrste iz rodu bilnica Festuca 
sp.). Razvoj gosenic je enoleten, prezimijo pa kot mlade gosenice.  

 
Za ugotavljanje razširjenosti Lorkovičevega rjavčka na območju občine Tržič smo opravili 

oglede v za vrsto primernih habitatih po transektih na območjih, predstavljenih na Karti 6. 
Kljub intenzivnemu terenskemu pregledovanju za vrsto primernih habitatov v subalpskem 
predelu občine Lorkovičevega rjavčka nismo našli, tudi v na videz optimalnih pogojih kot so 
npr. na pobočjih Košute ne. Ker tudi iz preteklosti pojavljanje vrste na tem območju ni znano, 
ocenjujemo, da areal vrste ne sega tako daleč na vzhod Karavank, če pa se morebiti 
posamezni osebki tukaj vseeno pojavljajo, pa gre za številčno zelo šibke populacije vrste na 
območju. Ali je morda temu vzrok preintenzivna paša brez dogotrajnejšega spremljanja stanja 
ni mogoče trditi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 32: Območje, kjer je Lorkovićevega rjavčka potrebno upoštevati pri presojah. 
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Do sedaj je bila vrsta ugotovljena najbliže dobrih 100 m od zahodne točke občine na 
pobočjih Begunjščice, menimo pa, da je s to vrsto rjavčka poseljeno celotno pobočje 
Begunjščice, torej tudi v tržiški občini. Zaradi navedenega menimo, da bi bila vzpostavitev 
posebnega varstvenega ali Natura 2000 območja za Lorkovičevega rjavčka na območju občine 
Tržič smiselna le v mejah, ki zajemajo Begunjščico, dlje proti vzhodu pa ne. Sicer pa to 
potrjata tudi elaborat Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 – metulji 
(Lepidoptera) (ČELIK ET AL., 2004) in knjiga Natura 2000 v Sloveniji – Metulji (Lepidoptera) 
(ČELIK ET AL., 2005). Območje, kjer je Lorkovićevega rjavčka potrebno upoštevati pri presojah, 
je označeno na SLIKI 32. 

 
 
 

4.4.2. Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)) 
 
Črtasti medvedek je metulj iz družine medvedkov (Arctiidae) z eno generacijo letno. Odrasli 

osebki letajo konec meseca julija in v avgustu po gozdnih jasah, gozdnih robovih, močno 
presvetljenih gozdovih in z zelišči obraslih brežinah ob gozdnih poteh in cestah. Tam se 
zadržujejo na cvetovih medonosnih rastlin kot so navadna dobra misel (Origanum vulgare L.), 
gadovec (Echium sp.), osati (Cirsium sp.), mete (Mentha sp.), predvsem pa na konjski grivi 
(Eupatorium cannabinum L.). Metulji so aktivni podnevi in ponoči. V dopoldanskem in 
popoldanskem času se odrasli osebki prehranjujejo z nektarjem, ponoči pa se parijo in radi 
priletijo k virom ultravijolične svetlobe. V iskanju nektarja metulji pogostokrat zapustijo svoj 
habitat in jih najdemo daleč izven njega. Gosenice črtastega medvedka se prehranjujejo z 
večjim številom rastlinskih vrst (v Srednji Evropi je do sedaj zabeleženih 16), od katerih je 
večina zelišč. Mlade gosenice se npr. hranijo z listi mrtvih kopriv (Lamium sp.) in zdravilne 
špajke (Salvia pratensis), po prezimitvi pa tudi z listi grmovnih vrst kot so leska (Corylus spp.), 
robida (Rubus spp.) ali kosteničevje (Lonicera spp.).  

 
Črtasti medvedek je pri nas razširjen od nižin do dobrih 1000 m nadmorske višine, živi pa v 

vseh zoogeografskih regijah oziroma obeh biogeografskih regijah kot ju za Slovenijo 
opredeljuje Direktiva o habitatih. Pogost je v bližini grmišč, v opuščenih vinogradih in 
kamnolomih, na skalnatih pobočjih poraslih z grmičevjem, kjer je veliko hranilnih 
(medonosnih) rastlin odraslih osebkov. To so habitatni tipi v katerih živi tako larvalni kot 
imaginalni razvojni stadij tega metulja. 
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SLIKA 33: Črtasti medvedki (Callimorpha quadripunctaria) najraje posedajo po socvetjih konjske grive 
(Eupatorium cannabinum) (foto: Franc Rebeušek). 
 
Za intenzivnejše ugotavljanje razširjenosti črtastega medvedka smo na območju občine Tržič 

opravili oglede v za vrsto primernih habitatih po transektih v skupni dolžini 49 km. Transekti so 
bili opravljeni predvsem na območjih, kjer lahko predvidevamo kakšne posege v prostoru, 
vrsto pa smo skupno našli na 22 lokacijah. Na delu opravljenih transektov je bilo opaženih 17 
osebkov, 12 ostalih pa naključno. Grafično so transekti, kjer smo ugotavljali prisotnost 
črtastega medvedka in lokacije, kjer je bila vrsta ugotovljena, predstavljeni na KARTI 6 in SLIKI 
34. Glede na opaženo število osebkov in relativno nizko gostoto ocenjujemo, da je populacija 
tega metulja na območju občine Tržič v primerjavi z nekaterimi drugimi območji v Sloveniji 
(npr. Kozjansko, Zasavje, Boč ipd.) nekaj manj številčna. 

 
Vrsta v Sloveniji ni ogrožena, zato tudi ni bila uvrščena v Rdeči seznam metuljev Pravilnika o 

uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02). 
Skladno z naravovarstveno zakonodajo Evropske skupnosti, kjer je črtasti medvedek uvrščen v 
prilogo II Direktive o habitatih kot prednostna vrsta, je v naši nacionalni zakonodaji zavarovan 
z uvrstitvijo v Prilogi 1 in 2 (poglavji A) Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah v 
Sloveniji (Uradni list RS št. 46/04). To pomeni, da je potrebno zanj zagotoviti varstvo tako na 
vrstnem nivoju kot varstvo njegovih habitatov. Slednje je zagotovljeno s predlaganimi 
posebnimi varstvenimi ali Natura 2000 območji, kar v tem prostoru pomeni opredelitev 
posebnega varstvenega območja SI3000285 Karavanke (Uradni list RS, štev. 110/04). 

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



Govedič M., M. Jakopič, F. Rebeušek, A. Vrezec, B. Trčak, D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Kapla, B. Rozman & A. Šalamun, 2006. Pilotna 
naravovarstvena študija v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih 
vrst. 

 

77

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLIKA 34: Območje pojavljanja črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria) v občini Tržič. 
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5. SKLEPI IN PREDLOGI VARSTVENIH UKREPOV 
 
 
Habitatni tipi 
 

− na južnem delu območja je kmetijstvo zelo intenzivno, kar je s stališča ohranjanja HT v 
ugodnem stanju zelo slabo. Na območju prevladujejo intenzivno gnojeni ali sejani travniki. 
Na nekaj let starih ortofoto posnetkih je jasno vidno, da so bili nekateri predeli »uničeni« 
pred kratkim (potoki so na novo regulirani, njihove struge so bile prestavljene ali celo 
speljane v cevi, travniki so spremenjeni v orne površine….),  

− po pomenu bi na južnem delu območja izpostavili travnike v okolici vasi Vetrno, ki so še 
relativno dobro ohranjeni, travnike južno od vasi Križe in spodnjo teraso Tržiške Bistrice 

− od naravne vrednote (NV 4212 Golnik – mokrišče), označene kot velik kompleks trstičja 
vlažnih travnikov in jelševja, je ostalo le še nekaj površin z vlagoljubno vegetacijo, ki mejijo 
neposredno na intezivno gnojene, večinoma sejane travnike, 

− tudi številni deli severnega dela območja so v intezivni kmetijski rabi, predvsem kot travniki 
in pašniki. Opazen je trend čiščenja pašnikov, kar je sicer pod gozdno mejo potrebno, 
hkrati pa lahko sproži procese erozije. Pri obnovi pašnikov je za nadelavo novih dostopnih 
poti potreben naravovarstven nadzor, 

− na celotnem ožjem območju ob Tržiški Bistrici je potrebno preprečiti nadaljnje širjenje 
naselij, posege v strugo in bregove in po eni strani intenziviranje rabe, po drugi strani pa 
zaraščanje travniških površin, prav tako je potrebno skrbno nadzorovati gradnjo počitniških 
objektov na severnem delu območja kartiranja, večinoma izven obstoječih naselij. Tudi tu 
je za ohranitev obstoječih površin pomembnih habitatnih tipov in pa površin, ki so primerne 
za potencialno obnovo le-teh, potreben naravovarstveni nadzor.  

− preprečiti je potrebno kakršnekoli posege na širše območje habitatnega tipa 
lehnjakotvornih izvirov 

− zagotoviti je potrebno rabo, ki bo omogočila ohranjanje pomemnih negozdnih habitatnih 
tipov. Primerna raba za vsak posamezen habitatni tip je navedena pri opisu ključnih 
značilnosti habitatnega tipa. 

− na površinah s habitatnimi tipi, ki so označeni kot potencialna rastišča ogroženih rastlinskih 
vrst, je potrebno ob morebitnih posegih preveriti prisotnost kvalifikacijskih vrst, kljub temu 
da v okviru te študije uspevanje vrst nismo potrdili  

 
Zoisova zvončica (Campanula zoysii) 
 
Območja uspevanja Zoisove zvončice zaradi večinoma nedostopnih rastišč niso ogrožena. V 

primeru posegov v območja, kjer uspeva, je potrebno vrsto vključiti v presoje planov (SLIKA 
26). Še posebej zanimivo je rastišče na nizki nadmorski višini v Dolini, ki je morda sekundarno, 
zaradi izpostavljenosti pa pričakujemo da je bolj ogroženo kot ostala rastišča. 

 
Močvirski meček (Gladiolus palustris) 
 
V Strokovnih podlagah je Dobrča edino predlagano območje za močvirski meček na območju 

občine Tržič. V ostalih predelih, od koder obstajajo stari podatki o uspevanju vrste (Kriška 
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gora, Veliki Javornik) je potrebno preveriti ali vrsta tam še uspeva. Za vsa ta območja pa 
predlagamo da se vrsta upošteva pri morebitnih posegih v okolje (SLIKA 28).  

Predlagamo, da se z območjem Dobrča upravlja po Strokovnih podlagah (ČUŠIN et al. 2003), 
torej, da se na vlažnem delu še nadalje odstranjuje lesno vegetacijo, s katero se območje 
zarašča. Po potrebi je rastišča, stara ali nova, potrebno zaščiti pred predzgodnjo pašo. Na 
rastiščih močvirskega mečka se lahko začne pasti po 15.7. 

 
Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) 
 
Na Vrtači (pri smučišču Zelenica), kjer smo videli lepi čeveljc, je potrebno zagotoviti pogoje 

za nadaljnje ugodno stanje za uspevanje vrste. Na Kriški gori in Storžiču, kjer vrste zaradi paše 
nismo potrdili, je potrebno ugotoviti ali vrsta tam še uspeva. Vsa rastišča je potrebno ohraniti 
nepopašena ali nepokošena vsaj do 15.7. Območja, kjer je vrsto potrebno upoštevati pri 
presojah, so označena na SLIKA 30. 

 
Alpski kozliček (Rosalia alpina) 
 

na območju pSCI Karavanke v občini Tržič alpskega kozlička v ciljni raziskavi nismo našli, kar 
pomeni, da je vrsta na območju odsotna ali pa živi v zelo majhni populaciji, ki je s stališča 
ohranjanja vrste v Sloveniji manj pomembna. Dejstvo pa je, da območje, ki leži v občini Tržič, 
predstavlja le majhen del celotnega območja pSCI Karavanke, zato dopuščamo možnost, da je 
alpski kozliček prisoten na drugih delih tega Natura 2000 območja.  

 
Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria) 
 

menimo, da bi bila vzpostavitev posebnega varstvenega ali Natura 2000 območja za 
Lorkovičevega rjavčka na območju občine Tržič smiselna le v mejah, ki zajemajo Begunjščico, 
dlje proti vzhodu pa ne (SLIKA 32). Glede na zgoraj navedeno predlagamo, da se v habitatih 
Lorkovičevega rjavčka, t.j. na gorskih travnikih in pašnikih paša kot edini antropogeni dejavnik 
ogrožanja (tudi drugih vrst nevretenčarjev) izvaja ekstenzivno oziroma sonaravno v obsegu, ki 
omogoča ohranjanje čim večje vrstne pestrosti v teh habitatnih tipih. Na ta način bo omogočen 
osebni razvoj Lorkovičevega rjavčka tudi na travnatih pobočjih, kjer je prepašenost sedaj to 
preprečevala, hkrati pa bi krepitev šibkejših populacij morda omogočila delno prostorsko širitev 
vrste. 

 
 

Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 
 
glede na opaženo število osebkov črtastega medvedka in relativno nizko gostoto ocenjujemo, 
da je populacija tega metulja na območju občine Tržič v primerjavi z nekaterimi drugimi 
območji v Sloveniji nekaj manj številčna. Območje kjer je potrebno upoštevati črtastega 
medvedka pri presojah planov je označeno na SLIKI 34 
Črtastega medvedka ogrožajo vsi posegi v njegove habitate, ki kakorkoli vplivajo na 

spremembo osnovnih ekoloških dejavnikov v njih. Na območju so to lahko: 
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pogozditve z zelišči poraslih gozdnih jas, nastalih kot posledica snego-, žledo- ali 
vetrolomov; 

pretirana košnja ob gozdnih robovih in preprečevanje zaraščanja gozdnega obronka; 
intenzifikacija lesne proizvodnje v gozdovih; 
uporaba agrokemičnih sredstev, predvsem pa pesticidov na kmetijskih površinah 

neposredno ob gozdnih robovih. 
 
Za vrsto z relativno široko ekološko valenco kot je črtasti medvedek in z višinskim razponom 

njenih habitatov od dolin do približno 900 m nadmorske višine menimo, da je malopovršinski 
posegi ne morejo ogrožati, še posebej, če pri odločanju zanje upoštevamo zgoraj navedene 
smernice. 
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6. Predlogi nadaljnjih raziskav 
 
 
 
Med raziskavo smo s priložnostnim pregledovanjem potokov na območju pSCI v občini Tržič 

potrdili tudi prisotnost potočnega raka koščaka (Austropotamobius torrentium), ki je vrsta, 
navedena v prilogi II Direktive 92/43/EC. Vrsta namreč z območja ni poznana niti niso bile 
zanjo izdelane ustrezne varstvene smernice na območju (BERTOK ET AL. 2003).  
 

Od ostalih pomembnejših in potencialno pojavljajočih se vrst hroščev na obravnavanem 
območju bi bilo potrebno podrobneje raziskati še močvirskega krešiča (Carabus variolosus) in 
puščavnika (Osmoderma eremita). 

 
Vse ostale kvalifikacijske habitatne tipe in vrste je potrebno spremljati po smernicah za 

Natura 2000 območja. 
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