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POVZETEK 

Habitatni tip 6210 – polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh 
(Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) je zavarovan na podlagi direktive 
o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS) in vključuje najrazličnejše združbe travišč, ki so 
praviloma uvrščene v fitosociološki razred Festuco-Brometea. Če je pomembno rastišče 
kukavičevk, velja za prednostni habitat. 

Namen tega akcijskega načrta je usmerjati ukrepe, potrebne za vzdrževanje ali obnovitev 
ugodnega stanja ohranjenosti habitata na njegovem celotnem območju razširjenosti v EU. 
Namenjen je vsem, ki jih zanimata ohranjanje in upravljanje tega habitatnega tipa ter 
sodelujejo pri njima, vključno z vladnimi in nevladnimi organizacijami, lokalnimi 
skupnostmi in deležniki, strokovnjaki za habitate itd. 

Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh so na skoraj celotni 
evropski celini, od nižin do gorskih višav. Uvrščajo se med rastlinske združbe z največjim 
številom vrst v Evropi in so ključni habitati za številne zavarovane vrste (rastline, ptice, 
žuželke in druge nevretenčarje, plazilce in sesalce). Ta travišča veljajo za zelo pomembna 
za ohranjanje vrst divjih opraševalcev, kot so metulji, divje čebele ali trepetavk, ter drugih 
redkih in zavarovanih vrst. Zagotavljajo številne koristi in ekosistemske storitve, vključno s 
shranjevanjem ogljika in preprečevanjem erozije tal. 

Večina sestojev je sekundarnega izvora, nadomestili so nekdanje termofilne gozdove, 
nastali pa so zaradi nekdanjih režimov ekstenzivne paše in/ali košnje. Majhni naravni 
sestoji teh travišč, za katera se zdi, da so trajna tudi brez paše, se pojavljajo tam, kjer 
gozdovi ne uspevajo zaradi edafskih dejavnikov, npr. na zelo plitvih tleh, ki obdajajo 
osamljene skale, ali na nestabilnih tleh na strmih pobočjih, pogosto v kombinaciji s suhimi 
mikroklimatskimi razmerami. V Srednji Evropi so nekatera od teh travišč ostanki step iz 
zgodnjega holocena. 

Ta vrsta suhih travišč je običajno na suhih tleh z dobrim odvajanjem vode in majhno 
količino hranil, od nevtralnih do alkalnih.  

Po podatkih poročil, ki so jih države članice predložile leta 2013 v skladu s členom 17 
direktive o habitatih, je bila skupna površina, sporočena za ta habitatni tip, v EU leta 20131 
približno 17 000 km2, stanje ohranjenosti je bilo neugodno v vseh biogeografskih regijah, v 
zvezi s površino pa je bil na večini območja razširjenosti ugotovljen trend zmanjševanja. Na 
splošno je ta habitat degradiran, po ocenah napovedi za prihodnost pa se bo slabšanje 
njegovega stanja predvidoma nadaljevalo. 

Več kot polovica (57 %) površine habitata je vključena v omrežje Natura 2000, in sicer na 
4 437 območjih, katerih skupna površina zajema približno 9 700 km2. Zdi se, da je stanje 
ohranjenosti v omrežju boljše kot zunaj njega. 

Glavne grožnje in pritiski, ki povzročajo zmanjševanje in slabšanje stanja teh travišč, so: 

 opuščanje upravljanja travišč. Zaradi izginjanja pašništva, ki pogosto ni ekonomsko 
vzdržno in se zato opušča, območje pa se prepušča sukcesiji, na velikih delih območja 
razširjenosti habitata poteka postopek izgube površine, ki se pospešuje;  

                                                 
1 Po podatkih poročil, ki so jih države članice predložile leta 2013 na podlagi člena 17 direktive o habitatih. 
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 na nekaterih območjih se lahko izvaja tudi prekomerna paša z negativnim vplivom na 
ta habitatni tip, ki je prilagojen majhnim količinam hranil;  

 na nekaterih delih območja razširjenosti je habitat ogrožen zaradi usedanja 
atmosferskega dušika; 

 vnos in širjenje invazivnih tujerodnih vrst lahko pomenita grožnjo in sta pogosto 
posledica drugih dejavnikov, kot je opuščanje ali evtrofikacija;  

 spremembe rabe zemljišč, kot je spreminjanje v orna zemljišča ali razvoj 
infrastrukture in kamnolomov, lahko povzročijo izgubo in razdrobljenost habitata. Kot 
vzrok za izgubo habitata je bila za ta habitatni tip navedena tudi urbanizacija na 
območjih blizu aglomeracij, tj. v okolici vasi in mest;  

 v nekaterih državah se za grožnjo temu habitatnemu tipu štejeta tudi razdrobljenost 
habitata in zmanjšanje njegove povezanosti, v nekaterih primerih z velikimi izgubami 
značilnih vrst žuželk, kot so metulji suhih travišč. 

Na splošno je treba ta travišča vzdrževati z rednim upravljanjem, tj. z ekstenzivno pašo ali 
košnjo.  

Potrebni ohranitveni ukrepi vključujejo vzdrževanje, obnovitev in ponovno oblikovanje, 
odvisno od stanja travišča na posameznem območju. 

Na delih območja razširjenosti, kjer so travišča degradirana ali so se zmanjšala, so potrebni 
ukrepi za obnovitev ugodne površine, strukture in funkcij.  

Ker je za zagotovitev ohranjenosti polnaravnih travišč potrebna redna košnja ali paša, se 
lahko ohranjanje in upravljanje teh habitatov financirata predvsem v okviru skupne 
kmetijske politike EU. Za podporo upravljanju travišč sta koristna stebra I (neposredna 
plačila za ohranjanje kmetijske dejavnosti, okoljske sheme ter povezana pravila za 
zagotavljanje ohranjanja trajnih travišč) in II (ukrepi za razvoj podeželja).  

V večini držav EU je najpomembnejši vir financiranja za upravljanje travišč zaradi biotske 
raznovrstnosti zlasti Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, med drugim na podlagi 
kmetijsko-okoljskih ukrepov, usposabljanja kmetov za izvajanje ukrepov in naložb v 
obnovitev. Strukturni skladi, predvsem ESRR, se v več državah EU uporabljajo za obnovitev 
in upravljanje travišč.  

Poudariti pa je treba, da je bil do zdaj program LIFE glavni vir financiranja za obnovitev tega 
habitatnega tipa. 

Splošni cilj tega akcijskega načrta je srednje- do dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in 
obnovitev njegovega ugodnega stanja ohranjenosti. 

Okvir za ukrepe v nadaljevanju vključuje specifične cilje in ključne ukrepe za dosego tega 
splošnega cilja. 

Oddelki v nadaljevanju tega dokumenta vsebujejo podrobnejše informacije o stanju tega 
habitatnega tipa in njegovem upravljanju za ohranjanje, vključno s ključnimi priporočili, na 
katerih temelji okvir za ukrepe.   

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_sl


 

3 

OKVIR ZA UKREPE 
 
Na podlagi tega okvira za ukrepe so opisani cilji in ključni ukrepi tega akcijskega načrta EU. 
Temelji na diagnozi, ekoloških zahtevah in opredelitvi značilnosti tega habitatnega tipa, 
njegovem stanju ohranjenosti, kot so ga sporočile države članice, grožnjah in pritiskih, 
izkušnjah z upravljanjem za ohranjanje in drugih ustreznih informacijah, ki so podrobneje 
pojasnjene v ustreznih oddelkih tega dokumenta. 
 
Splošni cilj akcijskega načrta  

Srednje- in dolgoročno zagotoviti vzdrževanje in obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti 

tega habitata (do leta 2030 oziroma 2050) ter ugodne napovedi za prihodnost v zvezi s 

pritiski in grožnjami. 
 
Specifični cilji za srednjeročno zagotovitev ohranjanja habitata 

1. Zaustaviti nadaljnje zmanjševanje površine habitata 6210 in preprečiti slabšanje 
njegovega stanja z zagotovitvijo ustreznega upravljanja preostalih območij habitata. 

2. Določiti cilje ohranjanja za habitatni tip 6210 na biogeografski in nacionalni ravni za 
dolgoročno zagotovitev ugodnega stanja ohranjenosti ter zagotoviti usklajenost ciljev 
ohranjanja, določenih na ravni območja za posebna ohranitvena območja, z 
navedenimi cilji, določenimi na višjih ravneh. 

3. Določiti in izvesti ohranitvene ukrepe za habitatni tip 6210, vključno z obnovo habitata, 
za doseganje opredeljenih ciljev ohranjanja na biogeografski in nacionalni ravni ter 
ravni območja.  

4. Zagotoviti ekološko povezanost za habitatni tip 6210 na celotnem območju 
razširjenosti habitata, med drugim z obnovitvijo območij zunaj omrežja Natura 2000 v 
skladu s cilji ohranjanja, opredeljenimi na biogeografski in nacionalni ravni. 

5. Izboljšati znanje, oceno stanja ohranjenosti in programov spremljanja za habitat 6210. 

6. Spodbujati izvajanje akcijskega načrta za habitat, razširjati znanje in izkušnje v zvezi z 
varstvom in upravljanjem habitata 6210 ter si jih izmenjevati. 

 
V preglednici v nadaljevanju so navedeni ključni ukrepi za doseganje teh ciljev skupaj s 
potrebnimi sredstvi in prispevki, geografskim področjem uporabe, pristojnostmi in 
predlaganim časovnim okvirom za izvajanje. 
 
Posamezni oddelki tega akcijskega načrta vsebujejo dodatne smernice in podrobnosti za 
izvajanje ukrepov, kot je navedeno v okviru za ukrepe. 
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OKVIR ZA UKREPE – AKCIJSKI NAČRT EU ZA HABITAT – Zagotovitev ugodnega stanja ohranjenosti habitatnega tipa 6210 – Polnaravna suha travišča 
in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) 

SKP = skupna kmetijska politika, N = dušik 

Cilj 1:  Zaustaviti nadaljnje zmanjševanje površine habitata 6210 in preprečiti slabšanje njegovega stanja z zagotovitvijo ustreznega upravljanja 
preostalih območij habitata 
Ključni ukrepi  Potrebne dejavnosti, sredstva in prispevki Geografsko področje 

uporabe  
Pristojnosti Časovni okvir  

1.1 Zagotavljanje podpore sistemom in 
praksam ekstenzivnega kmetijstva, 
ki zagotavljajo ustrezno upravljanje 
in vzdrževanje habitata (ustrezni 
režimi paše ali košnje) z zadostnim 
financiranjem (glej oddelke 5.1, 5.2 
in 7.2 tega dokumenta). 

– Ocena tveganj izgube habitata ter poročanje o obsegu 
morebitne predvidene izgube in načinih za njeno 
obravnavo. Opredelitev območij habitata, ki jim grozi 
opuščanje, intenzifikacija ali neustrezno upravljanje za ta 
habitatni tip; 

– opredelitev in določitev prednostnih območij za 
ukrepe za ohranitev tega habitata na območjih 
Natura 2000 in zunaj njih; 

– opredelitev morebitnih območij za obnovitev za 
nadomestilo izgube območja od začetka veljavnosti 
direktive o habitatih; 

– zagotovitev, da se v okviru strateškega načrta SKP 
financirajo ustrezni ukrepi, opredeljeni v akcijskem 
načrtu za habitat, zlasti na opredeljenih prednostnih 
območjih za ukrepe;  

- razvoj nacionalnih in regionalnih kmetijsko-
okoljskih shem za ohranjanje dobrega stanja 
habitata in spodbujanje sodelovanja; 

- zagotavljanje podpore ukrepom za povečanje 
dohodka od kmetijskih praks; 

- zagotavljanje podpore pastirjem, ki pasejo ovce, za 
preprečevanje napadov velikih zveri in 
nadomestilo škode; 

- zagotavljanje svetovalnih storitev za spodbujanje 
ustreznih ukrepov; 

Vsa območja, na katerih 
je habitat že zdaj ali ga 
je mogoče obnoviti za 
dosego ugodnega 
stanja ohranjenosti, 
zlasti v regijah/na 
območjih, kjer habitatu 
grozi opuščanje ali 
spremembe kmetijske 
prakse in rabe zemljišč. 

Velja zlasti za območja, 
na katerih so glavne 
grožnje povezane s 
pomanjkanjem paše in 
opuščanjem (npr. v 
Španiji, Italiji, Franciji in 
Nemčiji). 

Organi držav članic 
za naravo in 
kmetijstvo. Organi 
upravljanja za 
strateške načrte 
SKP, agencije za 
razvoj podeželja. 

Združenja kmetov, 
lokalne akcijske 
skupine. 

Kratko- do 
srednjeročni 
ukrep (v 
naslednjih 2–
5 letih) z 
dodatnimi 
dolgoročnimi 
ukrepi za 
obnovitev (lahko 
vključujejo 
ponovno 
naselitev izumrlih 
vrst na lokalni 
ravni). 
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– olajševanje boljših povezav med lastniki živine in 
območji, na katerih je potrebna paša, z vzpostavitvijo 
lokalnih mrež ali drugih komunikacijskih kanalov, po 
potrebi pa tudi s podpiranjem pridobivanja živine. 

1.2 Razvoj mehanizmov/orodij za 
preprečitev sprememb rabe 
zemljišč, ki bi vplivale na habitat, 
na območjih Natura 2000 in zunaj 
njih (glej oddelek 3.4.1). 

– Določitev ustreznih pravil na nacionalni ali regionalni 
ravni na podlagi SKP (pogojenost, trajno travišče, 
okoljske sheme itd.) za preprečitev izgube habitata na 
območjih, na katerih že je; 

– spodbujanje držav članic k razširitvi območij travišč, 
opredeljenih kot okoljsko občutljivo trajno travišče na 
podlagi SKP, da zajamejo 100 % površine tega 
habitatnega tipa in območja zaščitijo pred oranjem in 
spremembo v orna zemljišča; 

– razširjanje informacij o pomembnosti habitata, 
njegovi porazdelitvi in kritičnih območjih za njegovo 
ohranjenost in povezanost ter zagotavljanje ustrezne 
presoje vseh morebitnih vplivov sprememb rabe zemljišč 
na habitat; 

– vključitev previdnostnih pravil v strateški načrt SKP 
(glej oddelek 7.2.1) za zagotovitev, da se na območjih 
habitata s sredstvi SKP ne financirajo ukrepi, ki so 
škodljivi za habitat, kot je sprememba ekstenzivnih 
travišč ali spodbujanje praks intenzivne rabe zemljišč; 

– zagotavljanje, da se ponovno pogozdovanje ne izvaja 
na območjih, pomembnih za ohranjanje tega habitata; 

– preprečevanje praktičnih ali pravnih ovir za 
obnovitev, kot so pravila o ohranjanju ali izravnavi za 
gozdove po sukcesiji zaradi opustitve upravljanja suhih 
travišč. 

Naravovarstveni 
organi držav članic. 
Organi upravljanja 
za strateške načrte 
SKP.  
 

Takojšnji ukrep (v 
naslednjem letu). 

1.3 Razvoj orodij za zagotovitev 
ustrezne presoje negativnih vplivov 
na ta habitat, vključno s 
kumulativnimi učinki več dejavnosti 

– Razširjanje informacij o pomembnosti tega habitata, 
njegovem stanju in kritičnih območjih ter zagotavljanje 
dostopa do teh informacij ter zagotavljanje, da se pri 
presoji vplivov in ustrezni presoji načrtov in projektov 

Pristojni organi 
držav članic za 
presojo vplivov 
(strateško presojo 

Takojšnji ukrep (v 
naslednjem letu). 
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in dejavnosti, ki se izvajajo, kot sta 
turizem in rekreacija. 

 

ustrezno upoštevajo cilji ohranjanja, določeni za ta 
habitat na območjih Natura 2000 in na njegovih 
pomembnih območjih zunaj omrežja Natura 2000 (glej 
ukrep 2.2); 

– spodbujanje novih (ali prilagoditev obstoječih) 
blažilnih in izravnalnih mehanizmov za biotsko 
raznovrstnost, ki preprečujejo ali ublažijo izgubo 
habitata 6210 zaradi razvoja (infrastrukture na podeželju 
in širjenja urbanih območij) in zagotavljajo neto 
povečanje habitata. 

vplivov na okolje in 
presojo vplivov na 
okolje) in ustrezno 
presojo (člen 6(3) 
direktive o 
habitatih). 

1.4. Izvedba ukrepov za zagotovitev 
pomembnega zmanjšanja usedlin 
dušika na območjih habitata (glej 
oddelek 3.4.1). 

– Opredelitev kritičnih območij za habitat v zvezi z 
usedlinami dušika in evtrofikacijo; 

– izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij NH3 in NOx iz 
kmetijstva in drugih virov; 

– izvajanje omejitev iz direktive o zmanjšanju 
nacionalnih emisij (Direktiva (EU) 2016/2284) za NOx in 
NH3; 

– pregled regionalne in nacionalne zakonodaje o 
kakovosti zraka; 

– zmanjšanje in urejanje onesnaževanja zraka z 
dolgoročnim ciljem odprave preseganj kritičnih 
obremenitev/vrednosti, ki določajo meje tolerance 
ekosistema.  

Vsa območja, na katerih 
je habitat in nanj lahko 
vplivajo usedline dušika 
in evtrofikacija, zlasti v 
nekaterih državah, kot 
so Belgija, Češka, 
Luksemburg, 
Nizozemska, Združeno 
kraljestvo in Nemčija. 

Pristojni organi 
držav članic za 
naravo, kmetijstvo 
in nadzor nad 
onesnaževanjem. 

Srednjeročni 
ukrepi (v 
naslednjih 
petih letih). 

1.5. Zavarovanje območij habitata pred 
vplivi s sosednjih območij, na 
katerih se izvaja intenzivna 
uporaba. 

– Vzpostavitev varovalnih pasov med habitatom in 
travišči ali ornimi zemljišči, ki se intenzivneje 
uporabljajo, za preprečitev/zmanjšanje zanašanja 
pesticidov in herbicidov, zmanjšanje širjenja 
plevela/invazivnih vrst itd. 

Na območja habitata 
verjetno vpliva vnos 
kemikalij in gnojil s 
sosednjih zemljišč. 

Pristojni organi 
držav članic za 
naravo in 
kmetijstvo. 

Srednjeročni 
ukrepi (v 
naslednjih 
petih letih). 

 

Cilj 2:  Določiti cilje ohranjanja za habitatni tip 6210 na biogeografski in nacionalni ravni za dolgoročno zagotovitev ugodnega stanja ohranjenosti 
ter zagotoviti usklajenost ciljev ohranjanja, določenih na ravni območja za posebna ohranitvena območja, z navedenimi cilji na višjih ravneh  
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Ključni ukrepi (glej oddelek 4.3) Potrebne dejavnosti, sredstva, prispevki in viri Geografsko področje 
uporabe  

Pristojnosti Časovni okvir  

2.1. Opredelitev ciljev ohranjanja in 
strateških pristopov za izboljšanje 
stanja ohranjenosti habitata na 
biogeografski in nacionalni ravni 
(glej oddelek 4.3).  

– Upoštevanje ugodnih referenčnih vrednosti (rezultat 
ukrepa 5.1); 

– analiza ekološke raznovrstnosti habitata, opredelitev 
značilnih združb in pomembnih območij za ohranitev 
habitata po vsej EU; 

– analiza in pregled ocen stanja ohranjenosti (vseh 
parametrov) na biogeografski in nacionalni ravni; 

– izvedba razprave o metodologijah, pristopih in 
strategijah za ohranjanje travišč na biogeografskih 
seminarjih z ustanovitvijo delovnih skupin, v katerih 
sodelujejo strokovnjaki in upravljavci iz vseh zadevnih 
držav. 

Vse biogeografske 
regije EU. 

Vse države članice EU, 
v katerih je habitat. 

Vsa območja 
Natura 2000, določena 
za ta habitatni tip. 

Organi držav članic 
za ohranjanje 
narave in 
kmetijstvo. 

Delovne skupine na 
biogeografski ravni. 

Nacionalni 
strokovnjaki. 

Kratkoročni ukrep 
(v naslednjih 
dveh letih). 

2.2. Razvoj nacionalnih strategij za 
ohranjanje ali načrtov za 
ohranjanje in obnovitev tega 
habitatnega tipa (npr. v okviru 
strategij za ohranjanje travišč).  

– Opredelitev potreb po obnovitvi za izboljšanje 
območja, strukture in funkcij, če je potrebno, ter 
načinov, kako obravnavati glavne grožnje in pritiske; 

– opredelitev prednostnih območij za ukrepe na 
regionalni/nacionalni ravni, vključno s prednostnimi 
območji in območji za obnovitev v omrežju Natura 2000 
in zunaj njega v primerih, kadar je prišlo do 
izgube/zmanjšanja območja habitata ali poslabšanja 
njegovega stanja, za podporo doseganju ugodnega stanja 
ohranjenosti v biogeografski regiji (glej oddelka 4.4 in 
5.5); 

– razvoj tehničnih specifikacij za kmetijsko-okoljske 
svežnje in druge sheme, ki bodo podpirale ohranjanje 
habitatna 6210. 

Vse biogeografske 
regije EU. 

Vse države članice EU, 
v katerih je habitat. 

Vsa območja 
Natura 2000, določena 
za ta habitatni tip. 

Organi držav članic 
za ohranjanje 
narave in 
kmetijstvo. 

Nacionalni 
strokovnjaki. 

Kratkoročni ukrep 
(v naslednjih 
dveh letih). 

2.3. Pregled/določitev ciljev ohranjanja 
na ravni območja za območja 
Natura 2000 za zagotovitev 
njihovega čim večjega prispevka k 
doseganju ugodnega stanja 

– Analiza vloge omrežja Natura 2000 pri doseganju ciljev 
ohranjanja, določenih za ta habitat na biogeografski in 
nacionalni ravni; 

– analiza relativne pomembnosti vsakega območja 
Natura 2000 za ohranjanje habitata; 

Vse biogeografske 
regije EU. 

Organi držav članic 
za naravo in 
kmetijstvo. 

Upravljavci območij 
Natura 2000. 

Kratko- do 
srednjeročni 
ukrep (v 
naslednjih 2–
5 letih). 
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ohranjenosti tega habitata na 
nacionalni in biogeografski ravni ter 
ravni EU (glej oddelek 4.4). 

– revizija ali posodobitev ciljev ohranjanja za ta 
habitatni tip na območjih Natura 2000, kadar je 
potrebno ali ustrezno. 

Vse države članice EU, 
v katerih je habitat. 

Vsa območja 
Natura 2000, določena 
za ta habitatni tip. 

Organi upravljanja 
za strateške načrte 
SKP, agencije za 
razvoj podeželja. 

Združenja kmetov, 
lokalne akcijske 
skupine. 

Nacionalni 
strokovnjaki. 

2.4. Opredelitev strateških ukrepov 
zunaj omrežja Natura 2000 ob 
upoštevanju zajetosti habitata v 
omrežju in težav s povezanostjo 
(glej oddelke 3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 in 
6.3). 

– Analiza težav z razdrobljenostjo in povezanostjo za ta 
habitatni tip na celotnem območju razširjenosti (na 
biogeografski in nacionalni ravni); 

– opredelitev in popis pomembnih območij za ta habitat 
zunaj območij Natura 2000, ki prispevajo k usklajenosti 
omrežja. 

Cilj 3: Določiti in izvesti ohranitvene ukrepe za habitatni tip 6210, vključno z obnovo habitata, za doseganje opredeljenih ciljev ohranjanja na 
biogeografski in nacionalni ravni ter ravni območja 
Ključni ukrepi Potrebne dejavnosti, sredstva, prispevki in viri Geografsko področje 

uporabe  
Pristojnosti Časovni okvir  

3.1 Določitev in izvedba specifičnih 
ohranitvenih ukrepov, vključno z 
obnovitvijo habitata na območjih, 
kjer je habitatni tip 6210 degradiran 
ali je izginil, glede na cilje 
ohranjanja, določene na 
biogeografski in nacionalni ravni ter 
ravni območja (glej oddelek 5.2). 

– Opredelitev ključnih ukrepov na območjih 
Natura 2000 in zunaj tega omrežja; 
– priprava, preskušanje in izvedba smernic za 
upravljanje habitata, po potrebi ob upoštevanju 
regionalnih razlik; 
– spodbujanje določitve ustreznih ukrepov za ohranjanje 
habitata v načrtih upravljanja omrežja Natura 2000 ali 
drugih instrumentih za upravljanje na nacionalni ali 
biogeografski ravni (držav članic) ter oblikovanje 
mehanizmov za njihovo izvajanje; 
– opredelitev ključnih območij za ohranjanje habitata in 
izvajanje prilagojenih ukrepov upravljanja na njih; 
– opredelitev prednostnih območij za obnovitev 
habitata in ocena izvedljivosti obnovitve;  
– priprava in izvedba načrtov za obnovitev travišč; 
– zagotavljanje podpore ukrepom za obnovitev in 
ohranitvenim ukrepom: kmetijsko-okoljskim shemam in 
drugim shemam podpore, vključno z naložbami in 
podporo skupnim ukrepom za povišanje dohodkov od 
kmetijstva (stebra I in II SKP in drugi skladi); 

Ohranitveni ukrepi: vsa 
območja, na katerih je 
habitat. 

Obnovitev habitata: 
opredeljena 
prednostna območja za 
ukrepe na 
regionalni/nacionalni 
ravni (preteklo 
območje razširjenosti). 
Območja, na katerih je 
nedavno prišlo do 
izgube ali degradacije 
habitata. Zlasti v 
državah in regijah, v 
katerih je bil izgubljen 
precejšnji delež 
preteklega območja. 

Organi držav članic 
za naravo in 
kmetijstvo. 

Organi upravljanja 
za strateške načrte 
SKP, agencije za 
razvoj podeželja. 

Kmetje, lokalne 
akcijske skupine. 

Kratko- do 
srednjeročni 
ukrep (v 
naslednjih 2–
5 letih). 
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– spodbujanje majhnih projektov z lokalno podporo, 
namenjenih obnovitvi ali ohranjanju habitata na 
celotnem območju razširjenosti; 

– izvajanje spremljanja in ocenjevanja rezultatov. 

3.2 Ponovno oblikovanje habitata na 
primernih območjih (glej 
oddelek 5.3). 

– Ocena izvedljivosti ponovnega oblikovanja habitata; 
– po potrebi priprava in izvedba načrta za ponovno 
oblikovanje travišča. Izvedba selektivnega naseljevanja 
travniških vrst s cepivi za trato, sejanjem, ponovno 
zasaditvijo ali trosenjem zelenega sena. Zagotovitev 
regionalnih semen in rastlinskega materiala za ponovno 
oblikovanje travišča; 
– zagotavljanje tehnične pomoči (strokovnjakov za tla in 
vegetacijo, ekologov itd.) za ponovno oblikovanje 
habitata; 
– zagotavljanje financiranja za ponovno oblikovanje: 
nacionalni skladi in skladi EU. 

Države in regije, v 
katerih je bil izgubljen 
precejšnji delež 
preteklega območja 
in/ali se je treba za 
doseganje dobrega 
stanja ohranjenosti 
spopasti z 
razdrobljenostjo. 

Organi držav članic 
za naravo in 
kmetijstvo. 

Kmetje, lokalne 
akcijske skupine. 

Kratko- do 
srednjeročni 
ukrep (v 
naslednjih 2–
5 letih). 

 

Cilj 4: Zagotoviti ekološko povezanost na celotnem območju razširjenosti habitatnega tipa 6210, med drugim z obnovitvijo območij zunaj omrežja 
Natura 2000 v skladu s cilji ohranjanja, opredeljenimi na biogeografski in nacionalni ravni 
Ključni ukrepi Potrebne dejavnosti, sredstva, prispevki in viri Geografsko področje 

uporabe  
Pristojnosti Časovni okvir  

4.1. Vzpostavitev programa ohranjanja 
zelene infrastrukture zunaj območij 
Natura 2000 ob upoštevanju ciljev 
ohranjanja, določenih na 
biogeografski in nacionalni ravni ter 
ravni območja, vključno z 
obnovitvijo habitata na 
degradiranih in izgubljenih 
območjih, pomembnih za 
zagotavljanje ekološke povezanosti 
za habitate in povezane vrste (glej 
oddelek 5.4). 

– Analiza razdrobljenosti habitata in opredelitev 
kritičnih območij za povezanost;  

– rezultati ukrepa 2.4. Analiza vloge območja zunaj 
omrežja Natura 2000 pri zmanjševanju razdrobljenosti 
in izboljševanju povezanosti za ta habitatni tip; 

– razvoj in izvedba strategije, načrta ali programa za 
izboljšanje ekološke povezanosti območij habitata in 
ustreznih populacij povezanih vrst. 

Opredeljena pomembna 
območja za povezanost 
na celotnem območju 
razširjenosti in območju 
porazdelitve habitata v 
vseh biogeografskih 
regijah. 
 
 
 

Naravovarstveni 
organi držav, 
organi upravljanja 
za EKSRP in ESRR. 

Kmetje, lokalne 
akcijske skupine, 
ustrezni  
deležniki. 

Nacionalni 
strokovnjaki. 

Kratko- do 
srednjeročni 
ukrep (v 
naslednjih 2–
5 letih). 



 

10 

4.2. Izvajanje ukrepov za preprečitev 
dodatne razdrobljenosti z 
vzdrževanjem ali obnovitvijo 
primernih območij. 

– Izvajanje ustreznih ukrepov za vzdrževanje in 
obnovitev na podlagi ukrepov 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 in 3.2; 

– zagotavljanje financiranja in podpore ukrepom, 
potrebnim za preprečevanje razdrobljenosti in 
izboljšanje povezanosti, v okviru nacionalnih skladov 
in skladov EU. 

 

Cilj 5: Izboljšati znanje, oceno stanja ohranjenosti in programov spremljanja za habitat 6210  
 
Ključni ukrepi  Potrebne dejavnosti, sredstva, prispevki in viri Geografsko področje 

uporabe  
Pristojnosti Časovni okvir  

5.1. Načrtovanje in izvajanje 
harmoniziranih metod za 
ocenjevanje območja razširjenosti, 
površine, strukture in funkcij, 
trendov in napovedi za prihodnost, 
ki omogočajo primerjavo stanja 
ohranjenosti med državami, ob 
upoštevanju spremenljivosti 
habitata na celotnem naravnem 
območju razširjenosti (glej 
oddelke 6.1, 6.2, 6.3). 

– Izmenjava informacij o razlagi habitatnega tipa med 
državami članicami, razprava o njej in njen pregled, 
npr. na biogeografskih seminarjih in dogodkih na ravni 
EU; 

– primerjava in izmenjava metod, ki se uporabljajo v 
državah članicah, ter oblikovanje nabora dogovorjenih 
standardov in metod za ocenjevanje in spremljanje 
stanja ohranjenosti v vseh državah na območju 
razširjenosti; 

– opredelitev ugodnih referenčnih vrednosti. 

Celotno območje 
porazdelitve habitata. 
Biogeografske regije in 
države, v katerih je 
habitat. 

Naraovarstveni 
organi držav članic.  

Nacionalni 
strokovnjaki. 

Kratko- do 
srednjeročni 
ukrep (v 
naslednjih 2–
5 letih). 

5.2. Razvoj standardnih metod za 
opredelitev in količinsko opredelitev 
groženj in pritiskov na ta habitatni 
tip 
(glej oddelke 6.1, 6.2 in 6.3). 

– Opredelitev metodologij za ocenjevanje groženj in 
pritiskov na habitat. Analiza razpoložljivih metod; 

– sklenitev dogovora o skupnih standardih za oceno 
groženj in pritiskov na ta habitatni tip. 

 

Cilj 6: Spodbujati izvajanje akcijskega načrta za habitate, razširjati znanje in izkušnje v zvezi z varstvom in upravljanjem habitata 6210 ter si jih 
izmenjevati 
Ključni ukrepi  Potrebne dejavnosti, sredstva, prispevki in viri Geografsko področje 

uporabe  
Pristojnosti Časovni okvir  
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6.1. Razvoj komunikacijske strategije ter 
spodbujanje izvajanja in 
usklajevanja akcijskega načrta.  

– Razširjanje akcijskega načrta ter izvajanje razprave 
o njem na regionalnih in nacionalnih dogodkih (npr. na 
biogeografskih seminarjih in dogodkih v zvezi z 
omrežjem Natura 2000, kmetijskih delavnicah itd.); 

– vključitev vseh ustreznih ohranitvenih ukrepov za ta 
habitatni tip v prednostni okvir ukrepanja za omrežje 
Natura 2000 (za obdobje 2021–2027); 

– spodbujanje skupnih ciljev in usklajenih ukrepov v 
skladu s tem akcijskim načrtom EU za habitat 6210; 

– zagotavljanje podpore ekstenzivni živinoreji in 
obveščanje o njeni pozitivni vlogi za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti na ravni EU; 

– razvoj participativnih mehanizmov za spodbujanje 
sodelovanja kmetov v skupnosti, ozaveščanje in 
spodbujanje deležnikov k promociji ustreznega 
upravljanja tega habitata; 

– spodbujanje izobraževanja/ozaveščanja lokalnih 
organov, organizacij civilne družbe, oblikovalcev 
politik ter drugih ustreznih državnih uradov in agencij 
o pomembnosti polnaravnih travišč za biotsko 
raznovrstnost ter vrednostih in storitvah, ki jih 
zagotavljajo družbi. 

Vse države in regije, v 
katerih je habitat. 

Naravovarstveni 
organi držav. 

Nacionalni 
strokovnjaki. 

 

Kratkoročni 
ukrep (v 
naslednjih dveh 
letih). 

6.2. Izmenjava informacij med državami 
članicami in regijami o 
nacionalnih/regionalnih akcijskih 
načrtih ter izkušnjah z upravljanjem, 
ohranjanjem in obnovitvijo. 

– Ustanovitev strokovnih skupin za izmenjavo 
izkušenj;  

– organizacija ustreznih delavnic, biogeografskih 
seminarjev in povezanih dogodkov ter sodelovanje na 
njih; 

– spodbujanje in razširjanje dobre prakse in pobud, ki 
koristijo habitatu na celotnem območju razširjenosti. 

Organi držav članic 
za naravo in 
kmetijstvo.  
Agencije za razvoj 
podeželja. 
Nacionalni 
strokovnjaki. 

Kratkoročni 
ukrep (v 
naslednjih dveh 
letih). 
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6.3. Priprava in spodbujanje smernic za 
upravljanje ter dobre prakse za 
upravljanje in ohranjanje habitata. 

– Spodbujanje strokovnih skupin, delavnic, 
biogeografskih dogodkov za pripravo smernic in 
spodbujanje dobre prakse; 

– priprava in distribucija smernic za kmete in ustrezne 
deležnike, spodbujanje in podpiranje njihovega 
izvajanja. 

Kmetje, lokalne 
akcijske skupine. 
Ustrezni deležniki.  
 

Kratkoročni 
ukrep (v 
naslednjih dveh 
letih). 

6.4. Razvoj podobnih pristopov v okviru 
shem podpore (npr. v zvezi s cilji in 
vrstami subvencij, spodbud itd.). 

– Analiza finančnih potreb, shem podpore in spodbud 
s strokovnimi skupinami za financiranje v okviru 
postopkov načrtovanja programov financiranja EU; 

– priprava regionalnih načrtov; 

– razvoj projektov sodelovanja. 

Kratkoročni 
ukrep (v 
naslednjih dveh 
letih). 
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1. UVOD IN OZADJE 
 
Na podlagi Akcijskega načrta EU za naravo, ljudi in gospodarstvo (COM(2017) 198 final) se 
je Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami in deležniki zavezala pripravi in 
spodbujanju izvajanja akcijskih načrtov EU za dva od najbolj ogroženih habitatnih tipov EU. 

Namen tega akcijskega načrta je zagotoviti smernice za vzdrževanje in obnovitev ugodnega 
stanja ohranjenosti habitatnega tipa 6210 – polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na 
karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk), ki je zavarovan 
na podlagi direktive o habitatih2. 

Ta travišča so na skoraj celotni evropski celini, od nižin do gorskih višav. Uvrščajo se med 
združbe rastlin z največjim številom vrst v Evropi ter vsebujejo veliko število redkih in 
ogroženih vrst.  

Ta akcijski načrt je namenjen vsem, ki jih zanimajo ohranjanje in upravljanje tega 
habitatnega tipa ter izvajanje ohranitvenih ukrepov zanj ter ki sodelujejo pri tem, vključno 
z vladnimi in nevladnimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi in deležniki, strokovnjaki za 
habitate itd.  

Akcijski načrt se bo uporabljal predvidoma: 

- za razvoj potrebnih instrumentov na ravni EU in nacionalni ravni ter za določitev, 
spodbujanje in izvajanje ukrepov v okviru kmetijske politike (npr. kmetijsko-okoljskih 
shem), projektov, financiranih na podlagi programa LIFE, ter drugih okoljskih politik in 
ukrepov (npr. za boj proti evtrofikaciji, usedlinam dušika itd.); 

- kot referenca za upravljavce območij za načrtovanje in izvajanje ohranitvenih ukrepov 
ter kot zbirka znanja za boljše razumevanje upravljanja travišč. 

Poleg tega se lahko ta akcijski načrt uporablja za upravljanje drugih združb travišč, ki ne 
ustrezajo točno opredelitvi tega habitatnega tipa, saj so težave na suhih traviščih in njihove 
potrebe po upravljanju za ohranjanje na splošno podobne. 

Evropska komisija je v preteklosti že objavila smernice za upravljanje tega habitatnega 
tipa3. Ta akcijski načrt dopolnjuje in posodablja nekatere informacije iz navedenih smernic 
za upravljanje, poleg tega naj bi se z njim obravnavali vsi ustrezni vidiki ob upoštevanju 
raznih okoliščin po vsej geografski porazdelitvi tega habitata. 

Ta akcijski načrt vključuje opis habitatnega tipa, njegove razširjenosti in stanja ohranjenosti 
ter njegovega odnosa z drugimi habitatnimi tipi in vrstami, zavarovanimi na podlagi direktiv 
EU o naravi4. V njem so proučeni glavne grožnje in pritiski ter navedeni glavni ukrepi, 

                                                 
2 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7). 
3 Glej spletno stran Management of Natura 2000 habitats (Upravljanje habitatov v omrežju Natura 2000) na 
spletnem naslovu 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm  
in zlasti dokument o upravljanju polnaravnih suhih travišč (Festuco-Brometalia) habitatnega tipa 6210 na 
spletnem naslovu 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf. 
4 Direktiva o habitatih (92/43/EGS) in direktiva o pticah (Direktiva 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih 
ptic, UL L 20, 26.1.2010, str. 7). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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potrebni za njihovo obravnavanje. Ukrepi, predlagani v tem akcijskem načrtu, so 
namenjeni ohranjanju in obnovitvi tega habitatnega tipa, kjer je potrebno, obravnavajo pa 
tudi potrebo po izboljšanju znanja in spremljanja. 
 
1.1 Geografsko področje uporabe akcijskega načrta  

Ta akcijski načrt zajema vse biogeografske regije in države članice Evropske unije, kjer je 
habitatni tip. Po podatkih referenčnih seznamov za biogeografske regije (posodobljenih 
aprila 20185) je habitatni tip 6210 v 25 državah članicah in 7 biogeografskih regijah.  V 
nekaterih državah je ta habitatni tip v več biogeografskih regijah, kot je navedeno v 
preglednici v nadaljevanju.  
 
Preglednica 1: Države članice, v katerih je po podatkih referenčnih seznamov habitatni tip 6210 

Regija 
DČ AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Kratice držav članic:  AT: Avstrija, BE: Belgija, BG: Bolgarija, CZ: Češka, DE: Nemčija, DK: Danska, EE: 

Estonija, ES: Španija, FI: Finska, FR: Francija, HR: Hrvaška, HU: Madžarska, IE: Irska, IT: Italija, LT: Litva, LV: 
Latvija, LU: Luksemburg, NL: Nizozemska, PL: Poljska, PT: Portugalska, RO: Romunija, SE: Švedska, SI: 
Slovenija, SK: Slovaška, UK: Združeno kraljestvo. 

Kratice biogeografskih regij: ALP: alpska, ATL: atlantska, BLS: črnomorska, BOR: borealna, CON: celinska, 
MED: sredozemska, PAN: panonska. 

   

                                                 
5 Referenčni seznami, na voljo na spletnem naslovu https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-

bd/activities/building-the-natura-2000-network. 
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Slika 1: Število držav članic, v katerih je habitatni tip v vsaki 
biogeografski regiji
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https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. OPREDELITEV, OPIS IN DOLOČITEV EKOLOŠKIH ZNAČILNOSTI  

2.1 Opredelitev in opis habitata 

Po podatkih Razlagalnega priročnika o habitatih Evropske unije (EK 2013) habitat 6210 
sestavljajo rastlinske združbe, ki pripadajo dvema redoma v fitosociološkem razredu 
Festuco-Brometea: stepska ali subkontinentalna travišča (red Festucetalia valesiacae) in 
travišča bolj oceanskih in submediteranskih regij (red Brometalia erecti ali Festuco-
Brometalia). Pri zadnjenavedenih se upošteva razlika med primarnimi suhimi travišči zveze 
Xerobromion in sekundarnimi (polnaravnimi) polsuhimi travišči zveze Mesobromion (ali 
Bromion) z vrsto Bromus erectus6.  

Vegetacijski tip velja za prednostni tip, če je pomembno rastišče kukavičevk, na katerem 
so številne različne vrste kukavičevk ali pomembna populacija vsaj ene vrste kukavičevk, ki 
na ozemlju države velja za redko ali (zelo) ogroženo, ali ena ali več vrst kukavičevk, ki na 
ozemlju države veljajo za redke ali izjemne. 

Priloga I vsebuje dodatne informacije o opredelitvi habitata po Razlagalnem priročniku o 
habitatih Evropske unije in drugih sistemih razvrščanja (sistem EUNIS in evropski kontrolni 
seznam vegetacije). 

Travišča habitata 6210 se uvrščajo med rastlinske združbe z največjim številom rastlinskih 
vrst na enoto površine v Evropi, pri čemer jih je v številnih regijah več kot 80 na m2 
(WallisDeVries idr., 2002; Chytrý idr., 2015). Svetovne rekorde v bogastvu rastlinskih vrst 
na površinah, manjših od 100 m2, dosegajo travišča z majhno količino hranil, zlasti 
pokošeni sestoji polsuhih bazifilnih travišč (reda Brachypodietalia pinnati v razredu 
Festuco-Brometea) (Janišová idr., 2011; Wilson idr., 2012; Dengler idr., 2012; Chytrý idr., 
2015). 

 
Rastlinske združbe Bromion erecti, ki se vzdržujejo s košnjo, v Belih Karpatih (Iveta Škodová). 

                                                 
6 Opozoriti je treba, da je bil v različici EUR 25 Razlagalnega priročnika EU (2003) dodan habitatni tip 6240*, 
ki izrecno zajema subpanonska stepska travišča zveze Festucion vallesiacae, ki so bila pred tem v celoti 
vključena v habitat 6210. 
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Za tip združbe so značilne najrazličnejše vrste trav in zelišč, med katerimi so vsaj zmerno 
zastopane kalcifilne vrste (ki bolje uspevajo v tleh, bogatih s kalcijem). Nekatere vrste so 
povezane z visokoraslo vegetacijo, druge z obrobji gozdov in čistinami, druge vrste so 
značilnejše za odprta travišča z visoko in nizko vegetacijo. Bolj suhi in ekstremni podtipi 
vključujejo mozaik vrstno zelo bogatih združb brezcvetnic (mahovi in lišaji) med višjimi 
rastlinami ali na majhnih površinah skoraj golih tal. 

Večina sestojev je sekundarnega izvora, nadomestili so nekdanje termofilne gozdove, 
nastali pa so zaradi pretekle ekstenzivne paše. V Srednji Evropi so nekatera območja travišč 
ostanki step iz zgodnjega holocena (Chytrý idr., 2007). Majhni naravni sestoji teh travišč, 
za katere se zdi, da so trajni tudi brez paše, se pojavljajo na območjih, kjer gozdovi ne 
uspevajo zaradi edafskih dejavnikov, npr. na zelo plitvih tleh, ki obdajajo osamljene skale, 
ali na nestabilnih tleh na strmih pobočjih (Ellenberg in Leuschner, 2010), na primer na 
Poljskem. 

Na teh traviščih je veliko redkih in ogroženih vrst, vključno z nekaterimi rastlinskimi vrstami 
iz Priloge II k direktivi o habitatih (npr. Pulsatilla slavica, Gentianella anglica). Pomembna 
favna so tudi nevretenčarji, povezani s tem habitatom, zlasti metulji in drugi nevretenčarji.  
Med njimi so številne vrste metuljev iz direktive o habitatih, kot sta Colias myrmidone 
(Priloga II) in Maculinea arion (veliki mravljiščar, Priloga IV). Habitat je zelo pomemben za 
ohranjanje vrst divjih opraševalcev, vključno z divjimi čebelami in drugimi kožekrilci, 
muhami (na primer trepetavke, grabežnice, čmrljevke), dnevnimi in nočnimi metulji (glej 
oddelek 2.4 o povezanih vrstah ter oddelek 2.2 o koristih in ekosistemskih storitvah). 

2.1.1 Opredelitev prednostnega habitata 

Prednostni habitat 6210 – „Polnaravna suha travišča 
in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh (Festuco 
Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)“ na 
območju Sredozemlja je izjemno bogat s 
kukavičevkami iz rodov Ophrys, Orchis, Neotinea in 
Serapias. 

Tudi nekatere združbe travišč v Karpatih so znane po 
velikem številu kukavičevk, pri čemer je v tem habitatu 
približno 20 vrst kukavičevk (Jongepierová, 1995). 

V Latviji se ta travišča štejejo za prednostni habitat, če 
so na njih nekatere od naslednjih vrst kukavičevk: 
Orchis militaris, O.ustulata, O.morio, O.mascula 
(Auniņš, 2013). 

Težave pri opredelitvi prednostnega habitata 6210* 
so lahko povezane s kratkotrajnostjo populacij 
kukavičevk na nekaterih območjih. Na primer pri 
raziskavi polnaravnih travišč na Irskem je bilo v enem 
letu na določenem območju ugotovljeno veliko število 
kukavičevk vrst Ophrys apifera in Ophrys insectifera, v 
naslednjih letih pa jih je bilo ugotovljenih le malo ali 
pa jih sploh ni bilo (O’Neill idr., 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 
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Pri opredelitvi nekaterih območij kot prednostnih habitatov *6210 z velikim številom 
kukavičevk, drugih pa kot neprednostnih habitatov 6210 obstaja tveganje, da so 
zadnjenavedena območja pravzaprav območja z velikim številom kukavičevk, ki pa med 
obdobjem mirovanja ne cvetijo. 

Pristop k spremljanju in upravljanju obeh različic tega habitata je lahko previdnosten in 
vseobsegajoč, pri čemer se vsa območja obravnavajo kot morebitna območja 
habitata 6210* z velikim številom kukavičevk in upravljajo ustrezno, ali pristop, pri katerem 
se območja habitata 6210* opredelijo šele po zaporednih letih spremljanja. Območja 
kukavičevk so ranljivejša za slabšanje stanja zaradi negativnih učinkov širjenja grmišč in 
opuščanja na kalivost semen kukavičevk, zato pri zadnjenavedenem pristopu obstaja 
tveganje, da bo neustrezno upravljanje ali neobstoj upravljanja takih območij povzročil 
njihovo izgubo, preden se lahko uresniči njihov pomen. 

2.1.2 Dinamične faze sukcesije 

Grmišča in lesnata vegetacija, ki se pojavijo ob sproščanju upravljanja, se prav tako štejejo 
za del habitata 6210.  

Razlaga in kartiranje habitata v mozaiku s termofilnimi robnimi združbami in termofilnim 
grmičevjem sta na splošno problematična. Taki mozaiki so zelo pogosto in so v nekaterih 
primerih nastali zaradi sukcesije. V Razlagalnem priročniku o habitatih EU se priporoča 
dokaj široka razlaga habitata 6210, vključno z nekaterimi oblikami zelnatih robnih združb 
(na primer Geranion sanguinei), kot ključnih zatočišč za termofilne vrste rastlin in faciese, 
povezane s temi travišči. 

2.1.3 Razlike med državami in regijami. Težave z razlago 

Habitatni tip 6210 vključuje najrazličnejše združbe travišč, ki so na splošno uvrščene v 
fitosociološki razred Festuco-Brometea. Na primer v Franciji je priznanih 39 podtipov 
(Besettitti idr., 2005). 

Zaradi neobstoja mednarodno standardiziranega znanja o tem tipu vegetacije se v 
Razlagalnem priročniku o habitatih EU (EK 2013) obravnavajo naslednji habitatni tipi: 

- 6210 Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh in 6210* 
pomembna rastišča kukavičevk;  

- 6240* Subpanonska stepska travišča in  
- 6250* Panonska stepska travišča na puhličastih tleh.  

Ti habitati so bili opredeljeni na podlagi kombinacije dveh meril: (i) prisotnosti 
fitogeografsko pomembnih (sub-)kontinentalnih in panonskih vrst ter (ii) vrste geološke 
podlage. Vendar se vsebine teh treh enot večinoma prekrivajo, zato jih je težko uporabiti 
pri varstvu narave in v znanstveni praksi. Včasih je težko na podlagi floristične sestave 
ugotoviti, kateremu habitatnemu tipu pripadajo travišča zveze Festucion valesiacae. Zato 
so se v posameznih državah članicah EU pojavile različne razlage istega habitatnega tipa 
(Mucina idr., 2016). 

Opredelitev posameznega travišča kot habitat 6210 ali 6240* ni vselej nedvoumna7. Ta 
težava se pojavi na primer na poljsko-nemški meji (v dolini spodnje Odre). Na Poljskem je 

                                                 
7 V Razlagalnem priročniku EU se opredelitev tega habitatnega tipa (6210) deloma prekriva z opredelitvijo 
habitata 6240* (subpanonska stepska travišča) oziroma razlika med njima ni dovolj jasna. Habitat 6240* je 
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bila sprejeta odločitev, da se habitat 6240* sploh ne vključi na nacionalni referenčni 
seznam, zato so vsa termofilna travišča opredeljena kot habitat 6210. Na nemški strani iste 
doline so zelo podobna travišča opredeljena kot habitat 6240*. Zato se nemška travišča 
štejejo za zelo pomembne habitate, poljska pa ne. Strokovnjaki dvomijo o usklajenosti 
poljskega pristopa s pristopom sosednjih držav (Jermaczek, 2008, Jermaczek-Sitak, 2012, 
Barańska idr., 2014b).  

Francija in Italija različno razlagata subkontinentalna stepska travišča Stipo capillatae-
Poion carniolicae, ki se v Franciji obravnavajo kot del habitatnega tipa 6210, v Italiji pa kot 
del habitata 6240*. 

Razvrstitev srednjeevropskih združb kserotermnih stepskih travišč na ravni habitatov ni 

enotna in jasna na Slovaškem, v Romuniji in sosednjih državah.  

V severovzhodni Evropi je ta habitatni tip na severnem robu območja razširjenost, večine 
značilnih vrst, na podlagi katerih je v Razlagalnem priročniku o habitatih Evropske unije 
opisan habitat 6210, pa ni. Tudi to lahko povzroča težave z razlago. 

Poleg tega so floristične razlike med sredozemskimi sestoji nekaterih habitatnih tipov suhih 
travišč in takimi sestoji na zmernih območjih pogosto privedle do napačnih razlag in 
povzročile težave pri uvrščanju nekaterih sestojev v ustrezno kategorijo (Apostolova idr., 
2014).  

Priloga 1 vsebuje podrobnejše informacije o razlagi in opredelitvi tega habitatnega tipa v 
skladu z različnimi sistemi razvrščanja. 
 
2.1.4 Zaključki in priporočila 

 Koristno bi bilo, da bi se na biogeografskih seminarjih in ustreznih prireditvah na ravni 
EU izmenjevale informacije o razlagi habitatnega tipa med državami in razlaga 
pregledala. Ni prav verjetno, da se bo razlaga med državami članicami poenotila, kljub 
temu bi države članice in nacionalni strokovnjaki morali biti seznanjeni z razlagami v 
drugih državah. Spodbujati bi bilo treba izmenjavo osnovnih podatkov, ki ponazarjajo 
opredelitev habitata, kot so fitosociološki podatki, opisi območij in fotografije. Na ravni 
EU bi bilo treba določiti standarde za tako izmenjavo podatkov. O tem vprašanju bi bilo 
koristno razpravljati tudi na skupnih seminarjih biogeografskih regij (ne zgolj po 
posameznih regijah). 

 Zdi se tudi, da bi bila priporočljiva revizija opredelitve habitatov 6210 in 6240 iz 
Razlagalnega priročnika o habitatih EU.  

 Ker je habitat pogosto en element dinamičnih mozaikov vegetacije, bi bilo treba pri 
načrtovanju upravljanja upoštevati širši prostor (tj. celotni mozaik). Načrtovanje 
ohranjanja habitata običajno ne bi smelo biti omejeno na preostale dele habitata 6210.  

                                                 
bil naknadno dodan med postopkom širitve EU, ne da bi bilo odpravljeno prekrivanje z nespremenjeno 
opredelitvijo habitata 6210.  
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2.2 Ekološke zahteve 

Na strukturne in floristične značilnosti tega habitatnega tipa močno vplivajo podnebni 
dejavniki, topografske značilnosti, stanje tal in prakse upravljanja. Razumevanje ključnih 
ekoloških zahtev, ki so lahko na nacionalni in lokalni ravni različne, je nujno za določanje 
ohranitvenih ukrepov za zagotovitev ugodnega stanja ohranjenosti habitata, kot se 
zahteva v členu 6(1) direktive o habitatih.  

2.2.1 Tla (vključno z razpoložljivostjo vode in hranil) 

Tla veljajo za najpomembnejši dejavnik, ki določa sestavo rastlinskih in živalskih vrst tega 
habitata. Količina vode v tleh je med najpomembnejšimi okoljskimi dejavniki, od katerih 

je odvisna raznolikost vegetacije iz razreda Festuco-Brometea. 

Na splošno to vrsto suhih travišč najdemo na suhih tleh z dobrim odvajanjem vode, od 
nevtralnih do alkalnih. Najdemo jih na plitvih ali globokih tleh, na karbonatni kamniti 
podlagi in apnenčastih podih, peščenih tleh z majhno vsebnostjo karbonata in nevtralno 
reakcijo.  

Nekateri tipi suhih travišč se pojavijo tudi na kislih tleh z nizko stopnjo baz (Chytrý idr., 
2007), redko pa jih je mogoče najti tudi na vulkanski kamniti podlagi z visoko stopnjo baz 
(Škodová idr., 2014) ali redkih karbonatnih vulkanskih osamljenih skalah (Badberg v 
Nemčiji). 

Ključni dejavniki za pojav tega habitatnega tipa so majhne količine hranil in obdobja suše 
med poletjem v srednji in severni Evropi. Po drugi strani lahko v sredozemskem podnebju 
te združbe običajno obstajajo le na izjemno vlažnih tleh, na dnu doline (npr. v Španiji), 
stopnjevanje poletne suše in erozija tal lahko povzročita velike spremembe strukture in 
floristične sestave v korist vrst enoletnic, odpornih proti suši (npr. v Italiji). 

2.2.2 Topografija 

V Srednji in Severni Evropi se ta travišča pojavljajo predvsem na nizki in srednji nadmorski 
višini (npr. 200–400 m), v Južni Evropi pa tudi na višji nadmorski višini, na primer v Španiji 
(nadmorska višina se lahko giblje med 400 in 2 000 m), Italiji, Nemčiji in Romuniji (v višavah 
v alpski regiji med 300 in 800 m nadmorske višine). 

Habitat je mogoče najti na odprtih ravnih območjih, pobočjih ali rahlo nagnjenih območjih 
na termofilni lokaciji, izpostavljeni jugu ali zahodu (npr. na Slovaškem, v Luksemburgu, na 
Poljskem), na pobočjih v rečnih dolinah, aluvialnih terasah na visoki nadmorski višini in 
prisojnih robovih gozdov (Litva).  

2.2.3 Podnebje 

Zaradi večkratnega zmanjšanja količine padavin in/ali znižanja temperatur v daljšem 
obdobju se lahko spremeni floristična sestava, kar povzroči spremembe povezanih 
živalskih vrst.  
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2.3 Povezani habitati 

S habitatom 6210 so povezani ali se stikajo drugi habitatni tipi, ki lahko vplivajo na njegovo 
upravljanje. Nekateri habitati so s habitatom 6210 povezani v smislu dinamike in ekološke 
sukcesije ali z njim tvorijo mozaike habitatov.  

Zaradi neprekinjenega gradienta okoljskih razmer suhih travišč vegetacija habitata 6210 
pogosto prehaja v druge vegetacijske tipe, vključno s sipinami (npr. 2130 – * Ustaljene 
obalne sipine z zelnato vegetacijo („sive sipine“)), grmiščnimi habitati (40A0 – * 
Subkontinentalna predpanonska grmičevja, 5130 – Sestoji navadnega brina (Juniperus 
communis)), več tipi travišč (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410) ter 
bazičnimi nizkimi barji (7230), in je lahko sestavni del kompleksnega habitatnega tipa 8240 
– * Apnenčasti podi. Priloga 1 vsebuje dodatne podrobnosti o habitatnih tipih, ki so lahko 
povezani ali se stikajo s habitatom 6210. 

Med povezanimi habitati, ki lahko tvorijo mozaike, so termofilne robne združbe (na primer 
Geranion sanguinei) in različni suhi gozdni habitati, kot so 9150, 9170, 91G0, ter nekateri 
sredozemski, dacijski in ilirski hrastovi in hrastovo-belogabrovi gozdovi, vključno z 
naravnimi stepskimi mozaiki ob drevesni meji s termofilnimi hrastovimi gozdovi z vrstami 
reda Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis na suhem travišču na apnencu v spodnji Avstriji (Stefan 
Lefnaer) 
 

2.4 Povezane vrste 

Nekatere vrste iz prilog II, IV in V k direktivi o habitatih ter Priloge I k direktivi o pticah so 
tesno povezane s tem habitatom, za njihovo ohranjanje pa je morda potrebno posebno 
upravljanje. Ta habitatni tip je pomemben zlasti za nevretenčarje, vključno z opraševalci, 
kot so številni kožekrilci, ki spadajo med želate ose, taksoni muh in vrste metuljev. 
Nekatere ustrezne vrste so navedene v nadaljevanju.  
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Rastline 

Polsuha travišča vsebujejo veliko število redkih in zavarovanih vrst rastlin, vključno s tremi 
vrstami iz Priloge II k direktivi o habitatih: 

Gentianella anglica je redka enoletnica, ki je endemična za Združeno kraljestvo. Pojavlja se 
na traviščih na karbonatnih tleh, predvsem na strmih pobočjih, obrnjenih proti jugu, ki so 
dalj časa izpostavljena sončni svetlobi in na katerih so tla zelo plitka (2–5 cm), zaradi česar 
je rodovitnost zelo slaba (WCC, 1999). Na večini krajev vegetacija spada v habitat 6210. 
Raste na golih tleh ali na ruši z redkim rastlinjem, ki je odprta zaradi kombinacije paše živine 
in teptanja na tankih, izsušenih tleh. Na ruši z gostim rastlinjem zaradi sence ne more 
tekmovati z drugimi trdoživejšimi vrstami. Od leta 1970 je G. anglica čedalje redkejša, 
predvsem zaradi oranja in gnojenja starih travišč na karbonatnih tleh ter opuščanja paše 
na preostalih traviščih. 

Pulsatilla slavica* je endemična na Zahodnih Karpatih na Poljskem in Slovaškem ter je v 
Prilogi II k direktivi o habitatih opredeljena kot prednostna vrsta. Na Slovaškem je mogoče 
rastlino najti na skalnatih pobočjih, poraslih s travo, in v reliktnih borovih gozdovih na 
apnencih in dolomitih, od hribovitih območij do subalpinskega vegetacijskega pasu. 
Ugotovljeno je bilo, da nabiranje te rastline pomeni pomembno grožnjo na Poljskem. Na 
Slovaškem jo ogrožajo izguba habitata zaradi zaraščanja ali pogozdovanja (predvsem z 
vrstama Pinus sylvestris in P. nigra), erozija tal in teptanje v bližini turističnih poti, nabiranje 
rastlin in dejavnosti kamnolomov (Mereďa in Hodálová, 2011). 

Himantoglossum adriaticum je redka evropska endemična kukavičevka, ki je v številnih 
državah ogrožena. Uspeva na karbonatnih tleh na naravnih in polnaravnih, suhih in 
mezofilnih traviščih ali v odprtih gozdovih ter je omejena na majhno regijo vzdolž Jadranske 
obale v Srednji in Jugovzhodni Evropi. H. adriaticum najpogosteje raste na traviščih, ki jih 
je mogoče opredeliti kot stanje sekundarne sukcesije vegetacijskega razreda Festuco-
Brometea (Bódis idr., 2018). Med drugim jo ogrožajo intenzifikacija kmetijstva, 
gospodarjenje z gozdovi, opuščanje zemljišč, invazivne vrste in nabiranje. Pojavlja se na 
zavarovanih območjih na celotnem območju razširjenosti, priporoča pa se stalno 
spremljanje populacij (Dostalova idr., 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Ptice 

Ta travišča so habitat za številne ogrožene ali redke vrste ptic, vključno s številnimi vrstami, 
ki so navedene v Prilogi I k direktivi o pticah. Več vrst ptic roparic, kot so Falco biarmicus 
(južni sokol), Pernis apivorus (sršenar), Circaetus gallicus (kačar) in Circus pygargus 
(močvirski lunj), uporablja ta travišča za lov v času razmnoževanja, zato je pomembno, da 
se zagotovi prisotnost živali, s katerimi se hranijo, kot so majhni sesalci in kure. Obilna 
količina hrane je ključna zahteva za ptice roparice, ki prezimijo na suhem travišču. Vse te 
roparice potrebujejo velika odprta območja za lov s primerno, višjo vegetacijo za 
počivališča (Croft in Jefferson 1999). 

Številne vrste ptic pevk, vključno z Emberiza hortulana (vrtni strnad), Sylvia nisoria (pisana 
penica), Lullula arborea (hribski škrjanec) in Lanius collurio (rjavi srakoper), uporabljajo ta 
habitat za gnezdenje in počitek, spremembe kmetijskih praks pa močno vplivajo nanje. 
Med drugimi pticami iz Priloge I, ki se razmnožujejo na teh traviščih, sta še Burhinus 
oedicnemus (prlivka) in Calandrella brachydactyla (kratkoprsti škrjaček).  

Ta habitat je pomemben tudi za druge vrste ptic, kot so Lanius excubitor (veliki srakoper), 
Emberiza cia (skalni strnad), Emberiza citronella (rumeni strnad) in Caprimulgus europaeus 
(podhujka ). 

Izguba in razdrobljenost habitata ter slabšanje njegovega stanja zaradi sprememb v 
kmetijstvu neposredno vplivajo na vrste ptic. Zaradi neobstoja upravljanja, ki je posledica 
opuščanja kmetijstva, ali intenzifikacije kmetovanja, vključno z večjo uporabo pesticidov, 
umetnih gnojil in gnojevke, se število nevretenčarjev zmanjšuje. Manjša razpoložljivost 
tega pomembnega vira hrane pozimi je povzročila obsežno in stalno zmanjševanje števila 
teh vrst ptic na območju razširjenosti v EU, poleg tega pa je njihovo razmnoževanje 
neuspešno zaradi vznemirjanja, ki ga v času razmnoževanja povzroča človek.  
 
Nevretenčarji 

Habitat 6210 je zelo pomemben za ohranjanje vrst divjih opraševalcev, vključno z divjimi 
čebelami in muhami ter dnevnimi in nočnimi metulji. Za ta habitat so značilne številne 
čebele, oseb, kobilice, črički, grabežnice (Asilidae), trepetavke (Syrphidae), čmrljevke 
(Bombyliidae) in druge žuželke in pajki, zato je zanj značilen tudi raznolik nabor plenilskih 
in parazitskih nevretenčarjev.  

Travišča na karbonatnih tleh vsebujejo zlasti veliko vrst mravelj, ki uspevajo v toplih in 
suhih razmerah v razpokani ali skalnati travni ruši. Ta habitat vsebuje tudi bogato talno 
favno – majhne členonožce, ogorčice, ličinke žuželk, deževnike. Na traviščih, na katerih se 
izvaja paša (pašniki), so raznoliki saprofagni (prehranjujejo se z razpadajočo organsko 
snovjo) nevretenčarji (žuželke, pršice, ogorčice), ki so odvisni od iztrebkov pašnih živali.  

Ta travišča so tudi pomemben vir nektarja in peloda za številne bolj generalistične vrste 
žuželk. V času cvetenja so na traviščih najrazličnejše vrste metuljev in drugih cvetoljubnih 
žuželk – hrošči, čebele in ose, resarji, trepetavke in druge muhe. Pri študiji, pri kateri so se 
uporabili podatki o razširjenosti in proizvodnji nektarja različnih cvetočih vrst v Združenem 
kraljestvu (Baude idr., 2016), je bilo ugotovljeno, da je travišče na karbonatnih tleh med 
habitati, na katerih najbolj raznoliki rastlinski viri proizvedejo največjo količino nektarja na 
enoto površine. 
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Vrste metuljev, povezane s tem habitatom, so pomembne in vključujejo številne vrste z 
zelo specializiranimi ekološkimi zahtevami. Suha travišča na karbonatnih tleh so habitati z 
največjim številom vrst metuljev v Evropi (van Swaay, 2002, 2006). Od 576 vrst, 
opredeljenih kot avtohtone v Evropi, naj bi se jih po navedbah 274 (48 %) pojavljalo na 
suhih traviščih na karbonatnih tleh, kar je več kot na alpinskih in subalpinskih traviščih (kjer 
se po navedbah pojavlja 261 vrst) (WallisDeVries in Van Swaay, 2009). Od teh 274 vrst 
metuljev jih je 44 (16 %) endemičnih in omejenih na Evropo. Od 71 vrst, ki veljajo za 
ogrožene v Evropi, jih je 37 (52 %) mogoče najti na traviščih na karbonatnih tleh. Značilne 
vrste vključujejo številne vrste metuljev iz rodu Zygaena in družine debeloglavčkov 
(Hesperiidae) ter velike metulje vpadljivega videza, kot je lastovičar (Papilio machaon) ali 
jadralec (Iphiclides podalirius). 

Med vrstami metuljev, značilnimi za travišča 
na karbonatnih tleh, sta tudi vrsti Colias 
myrmidone in Maculinea arion, ki sta 
navedeni v direktivi o habitatih (prilogi II in IV 
oziroma Priloga IV) in zelo ogroženi.  

Vrsta Colias myrmidone velja za najhujši 
primer upada vrste metulja na evropski ravni. 
V večini držav na svojem evropskem območju 
razširjenosti je že izginil, pa bo tudi v 
preostalem delu Evrope bo izginil, če se 
nemudoma ne sprejmejo ukrepi. Možnost 
ponovne naselitve te vrste bi bilo treba 
proučiti v vseh državah in regijah, v katerih je 
v zadnjih letih izumrl, vendar bi za to bilo 
treba obnoviti ustrezen habitat v skladu z 
akcijskim načrtom EU za vrsto (Marhoul in 
Dolek, 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Vrsta Parnassius apollo je povezana s tem habitatnim tipom v borealni regiji, kjer se 
pojavlja na nižinskih traviščih8. Na Hrvaškem je v tem habitatu mogoče najti dalmatinskega 
rjavčka (Proterebia afra dalmata), v Jugovzhodni Evropi pa je za ta habitat značilen metulj 
Pseudophilotes bavius. Šteje se, da so suha travišča na karbonatnih tleh dober habitat tudi 
za razmnoževanje travniškega postavneža (Euphydryas aurinia) in močvirskega cekinčka 
(Lycaena dispar) (Rūsiņa, 2017).  

Suha travišča na karbonatnih tleh so pomembni habitati za številne kožekrilce, kot so divje 
čebele, ose in rastlinske ose. Večina čebel samotark pridobiva cvetni prah samo od 
določene vrste rastlin, številne od njih pa so specializirane za vrste na traviščih na 
karbonatnih tleh. Na primer v Združenem kraljestvu je lahko na teh habitatih več kot 
80 vrst, pri čemer jih je 14 tesno povezanih s habitatom (Falk, 2015). Nekatere vrste čebel 
so odvisne od ene same družine ali roda rastlin, značilnega za travišča na karbonatnih tleh, 
npr. žagorožke vrste Melitta dimidiata so odvisne od turške detelje Onobrychis sp., 

                                                 
8 Organizacija Butterfly Conservation Europe je na biogeografskem seminarju borealne regije predlagala, 
naj se ta vrsta doda med značilne vrste habitatnega tipa (2012). V Alpah in na povezanih območjih 
razširjenosti se pojavlja samo v subalpinskih razmerah na nadmorski višini med 750 in 2 000 m v 
habitatu 6170. 
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grabljiščna peščinarka (Andrena hattorfiana) pa od njivskega grabljišča (Knautia arvensis). 
Povezava s temi čebelami je zelo tesna, saj so odvisne od nabranega cvetnega prahu za 
oskrbo svojih gnezd. Značilne vrste vključujejo tudi precejšnje število muh (Diptera), 
prilagojenih suhim razmeram, kot so čmrljevke (Bombyliidae), več vrst trepetavk 
(Syrphidae: Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella) in grabežnice (Asilidae), ki potrebujejo 
vroče in sončne razmere ter se pogosto pojavljajo na hribovitih traviščih na karbonatnih 
tleh. Čmrljevke in čebele potrebujejo odprto in raznoliko strukturo travišča na mikroravni 
(5–10 cm). Monotona struktura travnih ruš ni primerna za čebele, ki gnezdijo na tleh, ali 
plenilske žuželke, kot so mravlje in brzci (Cicindelinae). 

S temi travišči so povezane tudi številne redke vrste kobilic, kot so Saga pedo, 
Gomphocerippus rufus in Stenobothrus lineatus (Alexander, 2003; Sardet idr., 2015), ter 
črički, kot je Gyrillus campestris. 

Za razpravo o zahtevah glede upravljanja za nevretenčarje glej oddelek 5.1.3. 

Plazilci 

Plazilci, povezani s tem habitatom na nekaterih delih njegovega območja razširjenosti, 
vključujejo: Coronella austriaca (smokulja), Zamenis longissimus (navadni gož), Hierophis 
viridiflavus (črnico), Lacerta agilis (martinček), Lacerta bilineata (zelenec), Podarcis muralis 
(pozidna kuščarica) (Bensettiti idr., 2005). 

Sesalci 

Za ta habitatni tip so značilne nekatere vrste 
sesalcev, zlasti malih glodavcev. Evropska tekunica 
(Spermophilus citellus), ki je navedena v prilogah II 
in IV k direktivi o habitatih, potrebuje nizko travo 
(10–20 cm), običajno na suhih traviščih in stepah. 
Ti pogoji se lahko izgubijo, če se paša opusti, trava 
postane bolj divja in se pojavijo grmišča (Janák 
idr., 2013).  

 
  Evropska tekunica (Michal Ambros) 

2.5 Ekosistemske storitve in koristi 

Travišča na karbonatnih tleh zagotavljajo pomembne koristi za družbo (proizvodnja, 
zaposlovanje), okolje in biotsko raznovrstnost, vendar te niso vselej ustrezno priznane ali 
razumljene. Ta travišča se po vsej EU obsežno uporabljajo za pašo živine, kar prinaša 
dohodek lokalnim skupnostim na celotnem območju razširjenosti. Med ekosistemskimi 
storitvami in koristmi, ki jih zagotavlja habitat, so storitve opraševanja, preprečevanje 
erozije tal, sekvestracija ogljika, estetske in rekreacijske vrednosti.  

Kot je navedeno v prejšnjem oddelku, so ta travišča ključni habitati za številne zavarovane 
vrste EU (rastline, ptice, metulje, plazilce in sesalce) in druge prostoživeče živali, ki se 
pasejo, kot so jeleni in glodavci. Habitat 6210 je zelo pomemben za ohranjanje vrst divjih 
opraševalcev, zlasti divjih čebel, in muh ter dnevnih in nočnih metuljev. 

Čeprav je sekvestracija ogljika na tleh, na katerih se pridelujejo kmetijske rastline, za katere 
je potrebno intenzivno upravljanje, slaba, lahko na pašnikih doseže 0,3–0,6 tone ogljika na 
hektar na leto (DEFRA, 2007). 
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Na suhih traviščih in stepah rastejo predhodniki ali bližnji sorodniki številnih zelišč, katerih 
uporaba je splošno razširjena (kot so divja bazilika, divji majaron, divji timijan), čebulic, 
različnih začimbnic in zdravilnih rastlin (EEA, 2001). 

Habitatni tip 6210, na katerem je opaznih veliko vrst (cvetočih rastlin, žuželk, plazilcev), 
ima tudi veliko rekreacijsko vrednost. Ta tip travišča je že dolgo priljubljen motiv 
krajinskega slikarstva in pomemben element priljubljenosti podeželja.  
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2.6 Geografska porazdelitev 

2.6.1 Površina, ki jo sporočijo države članice 

Habitatni tip je v 25 državah in 7 biogeografskih regijah9. Vse države članice so sporočile 
sedanje območje razširjenosti in površino tega habitatnega tipa (v skladu z obveznostmi 
poročanja iz člena 17 direktive o habitatih10). Leta 2013 je bila skupna sporočena površina 
16 732 km2. Pri skoraj polovici ocen je bil ugotovljen trend zmanjševanja površine. Največja 
površina habitata je v sredozemski regiji, največje območje razširjenosti pa v celinski regiji. 

 

 

Slika 2: Površina (v km2) in območje razširjenosti habitata 6210 v posameznih biogeografskih 
regijah: alpski (ALP), atlantski (ATL), črnomorski (BLS), borealni (BOR), celinski (CON), sredozemski 
(MED) in panonski (PAN)  
 

Čeprav je habitatni tip v 25 državah, jih pet obsega skoraj 90 % njegove navedene 
površine (Italija, Francija, Romunija, Španija in Bolgarija).  

 
                                                 
9 Po podatkih referenčnih seznamov EU na naslovu 

https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2. 
10 Nabor podatkov na podlagi člena 17, ki vključuje tabelarne podatke, kot so jih države članice (razen 
Hrvaške) sporočile za obdobje 2007–2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-
database-habitats-directive-92-43-eec-2/article-17-2015-dataset. Opozoriti je treba, da so v zvezi s 
kakovostjo podatkov v poročilih na podlagi člena 17 težave, zato je treba informacije v tem akcijskem načrtu, 
ki temeljijo na teh podatkih, obravnavati previdno in šteti za okvirne. 
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V obdobju 2007–2012 je največjo površino habitata 6210 sporočila Italija (6 407 km2), 
sledijo pa ji Francija (3 028 km2), Romunija (2 200 km2), Španija (1 915 km2) in Bolgarija 
(1 258 km2) 

 

 

 

 

Slika 4: Površina habitata 6210 (v km2) v državah članicah  

 
Slika 5: Površina območja razširjenosti habitata 6210 (v km2) v državah članicah  
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Slika 6: Površina (v km2) habitata 6210 po državah članicah v posamezni biogeografski regiji (po 
podatkih iz poročil na podlagi člena 17 za obdobje 2017–2012) 

2.6.2 Trend v zvezi s površino 

Pri skoraj polovici ocen za obdobje 2007–2012 je bil ugotovljen trend zmanjševanja 
površine11. Trend povečevanja je bil ugotovljen le pri 4 % ocen (v Belgiji v atlantski in 
celinski regiji). Pri 16 % ocen podatkov o trendu v zvezi s površino ni bilo (v Bolgariji v alpski, 
črnomorski in celinski regiji, v Španiji v sredozemski regiji, v Luksemburgu v celinski regiji 
ter na Poljskem v alpski in celinski regiji).  
 

 

Slika 7: Trend v zvezi s površino habitatnega tipa 6210: 
število ocen, sporočenih za posamezno kategorijo trenda 

 

 

2.6.3 Porazdelitev habitata 6210 v omrežju Natura 2000 

Približno 57 % skupne površine tega habitatnega tipa v EU je vključene v omrežje 
Natura 2000.  

Po poročanju je prisotnost habitata pomembna12 na 4 437 območjih Natura 2000. 

V celinski regiji je habitat 6210 na veliko območjih Natura 2000. V tej regiji je več kot 50 % 
območij s tem habitatom v Nemčiji, Italiji in Franciji.  

Vendar je ocenjena površina habitata 6210, vključena v omrežje, največja v sredozemski 
biogeografski regiji.  

Površina habitata 6210, vključena v omrežje Natura 2000, je največja v Italiji, kar pa zadeva 
število območij, na katerih je habitat, ima Nemčija veliko območij z na splošno majhno 

                                                 
11 Skupno je bilo sporočenih 45 ocen za habitatni tip 6210 v 24 državah članicah in 7 regijah (Hrvaška ni 
predložila poročila za obdobje 2007–2012). 
12 Brez območij, na katerih je zastopanost habitata uvrščena v kategorijo D: nepomembna prisotnost. 
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površino tega habitata, pri čemer je tudi povprečna velikost območij zelo majhna. V drugih 
državah članicah, kot je Bolgarija, je število območij majhno, površina habitata pa velika. 

 

 

Slika 9: Skupna površina habitata 6210, vključena v omrežje Natura 2000, v posameznih državah 
članicah 

 

 

Slika 10: Število območij Natura 2000, na katerih je habitat 6210, v posameznih državah članicah 

 
Z uporabo nabora podatkov na podlagi člena 17 je bil glede na sporočeno skupno površino 
habitata in površino v omrežju Natura 2000 za vsako državo članico v vsaki biogeografski 
regiji ocenjen delež površine habitata, vključene v omrežje Natura 2000 (glej preglednico 4 
v nadaljevanju). 
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Preglednica 4: Površina in delež habitata 6210 v omrežju Natura 2000 (ob upoštevanju nabora 
podatkov na podlagi člena 17, 2013) 

BioGeo regija 
Država 
članica 

6210 – 
skupna 
površina (v 
km2) 

6210 – površina v 
omrežju 
Natura 2000 (v 
km2) 

Delež v 
omrežju 
Natura 2000 
(v %) 

ALPSKA AT 25,00 15,00 60 

ALPSKA BG 177,00 173,68 98 

ALPSKA DE 28,00 23,12 83 

ALPSKA ES 522,00 227,00 44 

ALPSKA FR 550,00 295,14 54 

ALPSKA HR Ni na voljo.  Ni na voljo. Ni na voljo. 

ALPSKA IT 1 173,00 418,78 36 

ALPSKA PL 2,00 2,00 100 

ALPSKA RO 900,00 800,00 89 

ALPSKA SE 1,00 0,20 20 

ALPSKA SI 66,00 48,00 73 

ALPSKA SK 154,00 100,00 65 

ALPSKA   3 598,00 2 102,92 58 

ATLANTSKA BE 0,20 0,17 86 

ATLANTSKA DE Ni na voljo. 1,94 Ni na voljo. 

ATLANTSKA DK 4,10 1,00 24 

ATLANTSKA ES 508,91 375,00 74 

ATLANTSKA FR 1 500,00 332,00 22 

ATLANTSKA IE 14,29 9,58 67 

ATLANTSKA NL 0,50 0,50 100 

ATLANTSKA UK 506,47 336,87 67 

ATLANTSKA   2 534,47 1 057,06 42 

ČRNOMORSKA BG 109,61 93,01 85 

ČRNOMORSKA   109,61 93,01 85 

BOREALNA EE 50,00 32,00 64 

BOREALNA FI 1,40 0,50 36 

BOREALNA LT 40,00 7,90 20 

BOREALNA LV 30,00 18,00 60 

BOREALNA SE 140,00 32,00 23 

BOREALNA   261,40 90,40 35 

CELINSKA AT 25,00 13,00 52 

CELINSKA BE 4,06 4,00 99 

CELINSKA BG 972,09 902,66 93 

CELINSKA CZ 139,30 64,85 47 

CELINSKA DE 347,54 243,06 70 

CELINSKA DK 41,00 12,00 29 

CELINSKA FR 600,00 345,00 58 

CELINSKA HR Ni na voljo. Ni na voljo. Ni na voljo. 
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CELINSKA IT 1 218,47 509,18 42 

CELINSKA LU 3,10 1,86 60 

CELINSKA PL 30,00 30,00 100 

CELINSKA RO 1 300,00 1 200,00 92 

CELINSKA SE 69,00 57,00 83 

CELINSKA SI 65,00 34,00 52 

CELINSKA   4 814,56 3 416,61 71 

SREDOZEMSKA ES 883,55 396,00 45 

SREDOZEMSKA FR 378,00 378,00 100 

SREDOZEMSKA HR Ni na voljo. Ni na voljo. Ni na voljo. 

SREDOZEMSKA IT 4 015,25 1 557,46 39 

SREDOZEMSKA PT Ni na voljo. 284,00 Ni na voljo. 

SREDOZEMSKA   5 276,80 2 615,46 50 

PANONSKA CZ 8,92 4,10 46 

PANONSKA HU 85,00 78,00 92 

PANONSKA SK 43,66 35,00 80 

PANONSKA  137,58 117,10 85 

SKUPAJ EU 16 732,42 9 492,56 57 
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3. STANJE OHRANJENOSTI, GROŽNJE IN PRITISKI 

3.1 Stanje ohranjenosti in trendi 

Po podatkih, ki so jih države članice sporočile na podlagi člena 17 direktive o habitatih, je 
stanje ohranjenosti neugodno in se poslabšuje na večini območja razširjenosti habitata.  
V omrežju Natura 2000 je stanje ohranjenosti boljše kot zunaj njega (za 35 % površine 
habitata v omrežju Natura 2000 je stanje ohranjenosti izjemno, za približno 55 % je dobro, 
za manj kot 10 % pa slabše od dobrega).  
Z uporabo usklajenih metod bi se lahko bolje primerjale ocene stanja ohranjenosti, vsaj 
med državami v isti biogeografski regiji. 

Informacije, vključene v ta oddelek, temeljijo večinoma na podatkih, ki so jih države članice 
sporočile za obdobje 2007–2013 in so bile vključene v nabor podatkov na podlagi 
člena 1713. Vključeni so tudi nekateri podatki v zvezi s stanjem ohranjenosti in trendi iz 
zadnjih poročil, ki so jih države članice predložile leta 2019 za obdobje 2013–2018. 
Opozoriti pa je treba, da je morda treba te podatke, ki so zdaj na voljo na spletnem mestu 
EEA14, še pregledati. 

Metodologija, uporabljena za ocenjevanje stanja ohranjenosti, je odvisna od podatkov iz 
različnih virov. V najboljšem primeru bi bilo treba podatke zbrati v obdobju poročanja z 
uporabo primerljivih metod v vseh državah članicah. Vendar so države članice uporabile 
podatke, zbrane za različne namene in v različnih obdobjih. V številnih primerih ustreznih 
podatkov ni, zato se je za izvedbo ocen uporabilo strokovno mnenje. 

3.1.1 Stanje ohranjenosti na ravni biogeografske regije 

V prejšnjem obdobju poročanja je bilo stanje ohranjenosti neugodno v vseh biogeografskih 
regijah (za zadnje obdobje ti podatki še niso obdelani). Površina je bila večinoma 
neugodna, najslabše ocenjeni parametri pa so bili napovedi za prihodnost ter struktura in 
funkcije. Te ocene so pokazale, da je habitat degradiran in da se bo slabšanje stanja na 
biogeografski ravni v prihodnosti po predvidevanjih nadaljevalo. 

Preglednica 5: Stanje ohranjenosti (SO) habitata 6210 in trendi v zvezi z njimi po biogeografskih 
regijah (2007–2012)  

Regija Območje 
razširjenosti 

Površina Struktura 
in funkcija 

Napovedi 
za 
prihodnos
t 

SO 
2007–2012 

Trend v zvezi 
s SO 

Prejšnje SO 
(2001–2006) 

ALPSKA N1 N1 N1 N1 N1 – XX 

ATLANTSKA UG N2 N2 N2 N2 – N2 

ČRNOMORSKA UG UG N1 N1 N1 = XX 

BOREALNA UG N2 N2 N2 N2 – N2 

CELINSKA N1 N2 N2 N2 N2 – N2 

SREDOZEMSKA N1 N1 N1 N2 N2 – XX 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Hrvaška (HR) ni predložila poročila na podlagi člena 17 za 
zadnje obdobje, zato podatki te države niso vključeni v ta oddelek. Opozoriti je treba tudi, da so v zvezi s 
kakovostjo podatkov v poročilih na podlagi člena 17 težave, zato je treba informacije v tem oddelku razlagati 
previdno in šteti zgolj za okvirne. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-

summaries. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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PANONSKA UG N1 N1 N1 N1 = N2 
 

Ugodno UG Neznano XX Neugodno – nezadostno N1 Neugodno – slabo N2 

Legenda: (+) = se izboljšuje, (–) = se slabša, (=) = stabilno, (x) = neznano, (ni na voljo) = ni bilo sporočeno. 

 
3.1.2 Stanje ohranjenosti habitata na ravni države članice v posameznih biogeografskih 
regijah 

Stanje ohranjenosti se oceni vsakih šest let v vsaki državi članici v vsaki biogeografski regiji. 
Ocene iz treh obdobij poročanja (od leta 2001) so zdaj na voljo (glej zbirne podatke o stanju 

ohranjenosti, sporočene za ta habitatni tip v teh treh obdobjih poročanja, v preglednici 6 na 

naslednji strani).  

Na splošno se stanje ohranjenosti habitata 6210, sporočeno za obdobje 2013–2018, ni 
izboljšalo. Pravzaprav je bilo v več državah članicah sporočeno poslabšanje stanja 
ohranjenosti tega habitatnega tipa na biogeografski ravni.  

Po podatkih iz zadnjih poročil, ki so jih države članice predložile leta 2019, je stanje 
ohranjenosti neugodno v vseh državah članicah in regijah, razen na Hrvaškem v alpski in 
sredozemski regiji ter v Romuniji v alpski in celinski regiji. 

Skrb vzbujajoče je stanje v atlantski regiji, v kateri so vse države sporočile, da je stanje 
ohranjenosti habitata neugodno. Poleg tega se je od prvega obdobja poročanja (2001–
2006) stanje ohranjenosti poslabšalo v Belgiji, Nemčiji in na Nizozemskem. 

Neugodno stanje ohranjenosti tega habitatnega tipa so sporočile tudi vse države v borealni 
regiji, Latvija in Švedska pa sta poročali o trendu poslabševanja. 

Vse države v sredozemski regiji so poročale o neugodnem stanju ohranjenosti, ki se je v 
primerjavi s prejšnjim obdobjem poročanja poslabšalo v Franciji, Italiji in na Portugalskem.  

V panonski regiji je bilo stanje ohranjenosti habitatnega tipa 6210 opredeljeno kot 
neugodno – nezadostno (N1) v vseh državah, čeprav se zdi, da se je na Češkem izboljšalo v 
primerjavi s prejšnjimi obdobji poročanja.  

V celinski regiji je stanje večine območja tega habitatnega tipa slabo (N2), stanje manj kot 
20 % je nezadostno, edina država v regiji, ki je poročala o ugodnem stanju, pa je Romunija, 
v kateri je zgolj približno 0,2 % skupne površine habitata v regiji.  

V več primerih se je stanje ohranjenosti poslabšalo v primerjavi s prejšnjim obdobjem 
poročanja. To velja za Avstrijo v alpski in celinski regiji, Nemčijo v atlantski in celinski regiji 
ter Italijo v alpski, celinski in sredozemski regiji. 

Stanje se je nekoliko izboljšalo, in sicer iz slabega stanja ohranjenosti (N2) v nezadostno 
(N1) v Španiji v alpski in atlantski regiji (zaradi drugačne metode oziroma izboljšanja 
znanja), na Poljskem v alpski regiji (zaradi izboljšanja znanja)) in Češkem v panonski regiji 
(zaradi izboljšanja znanja).  
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Preglednica 6: Stanje ohranjenosti (SO), ki so ga države članice sporočile za habitat 6210 v 
treh obdobjih poročanja 

Država 
članica 
 

REGIJA 
 

SO 2001–
2006 

SO 2007–
2012 

Trend 
 

Delež v 
regiji (v 

%) 
SO 2013–

2018 
Trend 

 
AT ALPSKA N1 N1 = 23,6 N2 – 

BG ALPSKA 
Ni na 
voljo. N1 = 8,5 N1 x 

DE ALPSKA N1 N1 – 3,7 N1 = 

ES ALPSKA XX N2 – 7,2 N1 x 

FR ALPSKA N1 N1 = 18,3 N1 = 

HR ALPSKA 
Ni na 
voljo. 

Ni na 
voljo.   UG = 

IT ALPSKA UG N1 – 22,1 N2 – 

PL ALPSKA N1 N2 + 0,5 N1 x 

RO ALPSKA 
Ni na 
voljo. UG  0,5 UG x 

SE ALPSKA N2 N2 – 0,7 N2 – 

SI ALPSKA N2 N2 = 2,8 N2 – 

SK ALPSKA N1 N1 = 12,1 N1 x 
        

BE ATLANTSKA N1 N2 + 0,7 N2 x 

DE ATLANTSKA N1 N1 x 2,6 N2 – 

DK ATLANTSKA N2 N2 x 1,3 N2 – 

ES ATLANTSKA N1 N2 – 15,0 N1 = 

FR ATLANTSKA N2 N2 – 37,7 N2 – 

IE ATLANTSKA N2 N2 = 6,2 N2 – 

NL ATLANTSKA N1 N2 = 0,2 N2 + 

UK ATLANTSKA N2+ N2  36,2 N2 = 
        

BG ČRNOMORSKA 
Ni na 
voljo. N1 = 100 N1 x 

        

EE BOREALNA N1– N1 = 17,3 N1 = 

FI BOREALNA N2– N2 – 4,6 N2 = 

LT BOREALNA N2– N2 – 25,9 N2 x 

LV BOREALNA N2+ N2 – 23,8 N2 – 

SE BOREALNA N2– N2 – 28,4 N2 – 
        

AT CELINSKA N1 N1 = 5,0 N2 – 

BE CELINSKA N1 N2 + 1,0 N2 + 

BG 
CELINSKA Ni na 

voljo. N1 = 10,7 N1 x 

CZ CELINSKA N2 N2 + 10,3 N2 = 

DE CELINSKA N1– N1 – 33,1 N2 – 

DK CELINSKA N2 N2 x 3,6 N2 – 

FR CELINSKA N2 N2 – 17,9 N2 – 

HR 
CELINSKA Ni na 

voljo. 
Ni na 
voljo.   N1 = 

IT CELINSKA UG N1 – 8,9 N2 – 

LU CELINSKA N1 N2 x 0,3 N2 – 

PL CELINSKA N2 N1 + 6,0 N1 x 

RO CELINSKA  UG  0,2 UG x 

SE CELINSKA N2 N2 – 1,1 N2 – 

SI CELINSKA N2 N2 – 1,8 N2 – 
        

ES SREDOZEMSKA XX N2 x 45,9 N2 – 

FR SREDOZEMSKA N1 N2 – 10,7 N2 – 

HR 
SREDOZEMSKA Ni na 

voljo. 
Ni na 
voljo.   UG = 
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IT SREDOZEMSKA UG N1 – 40,2 N2 – 

PT SREDOZEMSKA UG UG  3,2 N1 – 
        

CZ PANONSKA N2 N2 + 6,9 N1 = 

HU PANONSKA N2 N1 = 84,9 N1 = 

SK PANONSKA XX N1 = 8,2 N1 X 

 

 

 

Slika 12: Zemljevid s porazdelitvijo habitata 6210 in splošnim stanjem ohranjenosti, kot so ga 
države članice sporočile za obdobje 2007–2012 (razen Hrvaške) 

3.1.3 Trend v zvezi s stanjem ohranjenosti habitata 6210 

Po najnovejših razpoložljivih podatkih (poročila na podlagi člena 17 za obdobje 2007–
2012) večina regionalnih ocen kaže, da se stanje ohranjenosti poslabšuje, v dveh regijah 
pa je večinoma stabilno (črnomorski in panonski). 
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Slika 13: Trend v zvezi s stanjem ohranjenosti habitata 6210, prikazan kot število držav članic na 
biogeografsko regijo v posamezni kategoriji trenda (2007–2012) 

 

3.2 Stanje ohranjenosti habitata na območjih Natura 2000  

Stopnja ohranjenosti vsakega habitata se sporoča na standardnem obrazcu za omrežje 
Natura 2000 za vsako območje, na katerem je habitat, pri čemer se uporabijo naslednje 
kategorije: 

 A: izjemna ohranjenost; 

 B: dobra ohranjenost; 

 C: povprečna ali zmanjšana ohranjenost. 

 

Slika 14: Delež skupne površine (v %) habitata 6210 v posameznem razredu stopnje ohranjenosti 
v omrežju Natura 2000 A: izjemna, B: dobra, C: povprečna ali zmanjšana (zbirka podatkov 
Natura 2000, 2018) 
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V povprečju je stanje ohranjenosti približno 35 % površine habitata v omrežju Natura 2000 
izjemno, za približno 55 % dobro, za manj kot 10 % pa je ohranjenost zmanjšana.  
 

 

Slika 15: Delež površine habitata (v %) z izjemno ohranjenostjo na območjih Natura 2000 v 
posameznih biogeografskih regijah 
 

3.3 Metodologije za ocenjevanje in spremljanje stanja ohranjenosti 

V skladu s členom 11 direktive o habitatih morajo države članice spremljati stanje 
ohranjenosti naravnih habitatov in vrst iz člena 2, pri čemer morajo posebej upoštevati 
prednostne naravne habitatne tipe in prednostne vrste, to pa bi moralo pomeniti osnovo 
za ocene na podlagi člena 1715.  

Razvile so metodologije za ocenjevanje stanja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst v 
interesu Skupnosti ali pa razvijajo/izboljšujejo take metode. Z njimi se običajno opredelijo 
spremenljivke, merila in mejne vrednosti za ključne parametre (območje razširjenosti, 
površina, struktura in funkcija itd.), ki kažejo, ali je stanje ohranjenosti habitatnega tipa 
ugodno.  

Nekatere države zdaj razvijajo in preskušajo standardizirane metodološke protokole 
(Italija) ali modele z več merili (Danska) ali pa so razvile podrobne ocenjevalne matrike na 
lokalni ravni ali ravni območja ter za spremljanje, med drugim tudi značilnih rastlinskih vrst 
(Nemčija16), in druge pristope za oceno stanja ohranjenosti. 

Kar zadeva opis ugodnega stanja ohranjenosti za habitat 6210, uradnih referenc ni, 
nekatere države članice pa še vedno nimajo podrobne metodologije za ocenjevanje stanja 
ohranjenosti, saj je na ravni EU na voljo zgolj konceptualni okvir za potrebe poročanja na 
podlagi člena 17. 

                                                 
15  Poročanje na podlagi člena 17 direktive o habitatih.  Pojasnjevalne opombe in smernice za 
obdobje 2013–2018. Končna različica: maj 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf. 
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Več držav članic izvaja kartiranje habitata in zbira informacije o njegovem stanju (npr. 
evidentiranje biotskih in abiotskih dejavnikov). Oddelek 6.1 (Metode spremljanja habitata) 
vsebuje podrobnosti o metodah, ki jih uporabljajo države članice, v katerih je ta habitat. 

V preteklosti so nekatere države članice ocenjevale območje razširjenosti na podlagi 
nepopolnih informacij o raziskavah in se zanašale na napovedi verjetnega pojava habitata 
na podlagi vrste tal, nadmorske višine in sporočene prisotnosti indikatorskih vrst v 10-
kilometrskem kvadratu mreže (npr. Irska). Za obdobje poročanja 2007–2012 so vse države 
članice uporabile orodje za območje razširjenosti, s katerim so v nekaterih primerih 
pridobile drugačno oceno. 

Nekatere države članice imajo zaradi nedavnega kartiranja habitata dobro znanje o 
absolutni površini. S kartiranjem habitata je mogoče pridobiti celovit pregled nad 
kakovostjo in razdrobljenostjo habitata. 

Vendar se zdi, da je v nekaterih državah članicah težko točno oceniti površino, ki jo pokriva 
ta habitatni tip, na primer v Španiji, kjer je veliko postopnih prehajanj med redom 
Brometalia erecti in drugimi sintaksoni. Zato je precej težko točno kartirati porazdelitev 
teh travnih ruš na posamezni lokaciji in še težje na ravni države, poleg tega je tudi cena 
visoka. Poleg tega se lahko tudi kratko- ali srednjeročno pojavijo precejšnje spremembe 
porazdelitve teh združb. 

Za oceno strukture in funkcij se običajno uporabi pojav značilnih vrst. Belgija (Flandrija) 

za oceno strukture in funkcij uporablja tudi stanje ogroženosti značilnih vrst v skladu z 

regionalnim rdečim seznamom. 

Za opredelitev stanja ohranjenosti se uporabljajo različni indeksi. Danska je razvila model 
z več merili za izvajanje ocen stanja ohranjenosti, ki ga je uporabila skupaj s strokovnimi 
ocenami za poročanje leta 2013. 

Spremenljivke, uporabljene za opredelitev stanja ohranjenosti in kazalnikov za 
habitat 6210, lahko vključujejo številne diagnostične vrste, relativno pokrovnost lesnatih 
vrst, prisotnost elementov, ki kažejo morebitno slabšanje stanja, domorodna invazivna 
zelišča in trave, nitrofilna zelišča, invazivne tujerodne vrste itd. 

Kazalniki dobre kakovosti za habitat 6210 (na podlagi Schaminée, 2016): 

 veliko vrst; 

 neobstoj vrst, ki zahtevajo veliko količino hranil, in ruderalnih vrst; 

 dolgoročna stabilnost habitata; 

 na splošno zaprta travna ruša z nizko strukturo vegetacije; 

 tradicionalen režim paše/košnje; 

 majhna pokrovnost visokih trav, grmičevja in dreves. 
 

Kadar se kot osnova ali referenca za primerjavo uporabijo kazalniki za najznačilnejša 
travišča ali travišča najvišjega standarda, se lahko pojavijo težave, saj se tako lahko stanje 
manj značilnih travišč kljub dobri ohranjenosti oceni kot neugodno (N1, N2). Kot sta 
opozorili Latvija oziroma Irska, bi se lahko zlasti travišča na mejah območja razširjenosti 
habitata, na katerih je število značilnih vrst po naravi omejeno, ocenila kot N1 ali N2, 
čeprav so dejansko morda v dobrem stanju. Mejne vrednosti in značilne vrste, prilagojene 
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regionalni ravni, so bile uporabljene tudi v Nemčiji v zvezi s potencialom/pogoji enot 
naravne krajine (Naturräume). 

Irska je uporabila nov protokol, na podlagi katerega se lahko kakovost opazovalne ploskve 
opredeli kot dobra, če je na območju 20 m od ploskve ugotovljena visokokakovostna 
indikatorska vrsta, kar izhaja iz priznanja dejstva, da so lahko visokokakovostne pozitivne 
indikatorske vrste v nekaterih primerih le občasno v združbi travišč iz Priloge I (Martin idr., 
2018). 

Pri oceni strukture se lahko v nekaterih primerih prouči tudi upravljanje, na primer v 
Estoniji: „habitat se trajno upravlja (izvaja se košnja ali paša) ali je bil nedavno pokošen ali 
je bila na njem izvedena paša, zato se sestava vrst ni spremenila, znakov zaraščanja z 
grmovjem ni“ – kaže zelo dobro strukturo. 

Trendi so poglavitni del ocene vseh parametrov stanja ohranjenosti, razen napovedi za 
prihodnost. So odločilni za oceno stanja ohranjenosti, saj je običajno lahko splošno stanje 
ohranjenosti ugodno le v primeru stabilnega trenda ali trenda izboljševanja.  

Analiza trendov ne temelji vselej na sistematičnem pristopu. V Italiji je bil predložen 
predlog, da bi se začeli trendi analizirati z uporabo parametrov „površina, struktura in 
funkcija“ ter razvile primerjave med različnimi obdobji spremljanja (diahrona analiza 
kartografskih predstavitev in povezanih krajinskih matrik, diahrona analiza 
florističnih/strukturnih sprememb).  
 
3.3.1 Referenčna območja za habitatni tip z ugodnim stanjem ohranjenosti 

Opredelitev referenčnih območij za habitatni tip z ugodnim stanjem ohranjenosti (v vsaki 
državi članici/biogeografski regiji) bi lahko pomagala harmonizirati oceno stanja 
ohranjenosti in spremljanje habitata. Podoben koncept se že uporablja na podlagi okvirne 
direktive o vodah17. Glede na to, da je ta habitatni tip izjemno raznovrsten in spremenljiv 
ter odvisen od številnih okoljskih in biotskih dejavnikov, bi bilo treba referenčna območja 
opredeliti za vsak habitatni podtip (tipe tal, vegetacijske enote in glavne podnebne 
razmere). 

Naravna dinamika habitata, ki je odvisna od spremenljivih ekoloških dejavnikov (vreme, 
podnebje, hidrologija itd.), lahko povzroča težave pri primerjavi z referenčnimi lokacijami. 
Take primere je mogoče reševati z rednim spremljanjem referenčnih lokacij, s katerim se 
lahko zagotovi dovolj podatkov za primerjavo pod različnimi pogoji. Upoštevati je treba 
tudi, da se lahko ta območja sčasoma spremenijo. Razviti bi bilo treba specifičen sistem 
spremljanja in ga izvesti za oceno dolgoročnega razvoja, zlasti če se domneva, da globalne 
spremembe vplivajo na ugodno stanje ohranjenosti habitata (glej tudi obveznost 
spremljanja iz člena 11 direktive o habitatih in potrebo po določeni stopnji spremljanja, 
specifičnega za območje, za oceno učinkovitosti upravljanja). 

Uporaba referenčnih območij za ta habitatni tip je lahko posebno težavna zaradi njegove 
velike spremenljivosti in floristične raznovrstnosti na lokalni in geografski ravni. Zaradi 
okoljskih in podnebnih razmer so lahko možnosti za posamezna območja zelo različne. 

                                                 
17 Točka 1.3(iv) Priloge II: „države članice razvijejo referenčno mrežo za vsak tip vodnega telesa površinske 
vode. Mrežo sestavlja zadostno število mest z zelo dobrim stanjem, da se zagotovi zadostna raven zaupanja 
za vrednosti za referenčne razmere glede na spremenljivost vrednosti elementov kakovosti, ki ustrezajo zelo 
dobremu ekološkemu stanju za ta tip vodnega telesa površinske vode.“ 
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Nekatera kartirana območja so zaradi teh dejavnikov omejena, zato so njihove možnosti v 
zvezi z vegetacijsko odejo drugačne. Nekatera območja se kljub optimalnemu upravljanju 
morda ne bodo izboljšala toliko kot druga, vendar so vseeno pomembna za biotsko 
raznovrstnost.  

Referenčna območja bi bilo treba opredeliti ob upoštevanju razlik med regijami in 
gradientov raznovrstnosti vrst. Pri uporabi tega pristopa bi bilo treba izbrati referenčna 
območja za habitatni tip, da se zajameta njegova ekološka spremenljivost in spremenljivost 
vrst. V najboljšem primeru bi bile za vsako biogeografsko regijo na voljo referenčne lokacije 
habitata (v optimalnih ekoloških razmerah), s katerimi bi se primerjale vse druge lokacije 
habitata v zadevni regiji. Ena od prednosti tega pristopa je ta, da bi se tako pridobil veliko 
lažji metodološki (statistični) pristop k ocenjevanju stanja ohranjenosti. Po drugi strani 
lahko nacionalni gradienti sestave vrst zaradi geografskega območja razširjenosti številnih 
značilnih vrst povzročijo zavajajoče ocene stanja ohranjenosti. 
 
3.3.2 Ugodne referenčne vrednosti 

Za oceno stanja ohranjenosti na podlagi direktive o habitatih in v skladu z dogovorjeno 
metodo, ki se uporablja od obdobja poročanja 2001–2006 na podlagi člena 17 direktive o 
habitatih, je treba določiti ugodne referenčne vrednosti za območje razširjenosti 
habitatnih tipov in vrst, površino habitatnih tipov in velikost populacije vrste. Ugodne 
referenčne vrednosti so ključne referenčne ravni, na podlagi katerih se ugotavlja, kdaj je 
za posamezne vrste in habitate doseženo ugodno stanje ohranjenosti.  

Ob podpori Evropske komisije je bilo objavljeno nedavno poročilo o metodologijah in 
smernicah za določitev ugodnih referenčnih vrednosti (Bijlsma idr., 2018).  

Nekatere države zdaj izvajajo delo za opredelitev ugodnih referenčnih vrednosti za svoje 
habitatne tipe EU, vključno s travišči. Večina držav članic pa nima ustrezno opredeljenih 
ugodnih referenčnih vrednosti za habitat 6210. Težave, povezane z delitvijo združb suhih 
travišč na različne naravne habitatne tipe (npr. na Slovaškem zvezo Festucion valesiacae 
na habitate: 6210, 6240* in 6250*), pomenijo velike izzive za opredelitev ugodnih 
referenčnih vrednosti. 

Natančnejša opredelitev, kartiranje in ocena habitata so ključni za obravnavo ugodnih 
referenčnih vrednosti. Morebitne dolgoročne negativne vplive razdrobljenosti in druge 
grožnje je treba količinsko opredeliti, preden se lahko za ta habitatni tip ocenijo ugodne 
referenčne vrednosti.  
 
3.3.3 Zaključki in priporočila 

 Predlagati bi bilo treba uporabo preprostih in usklajenih metod, s katerimi bi se lahko 
primerjale ocene stanja ohranjenosti, vsaj med državami v isti biogeografski regiji. Za 
usklajevanje je potrebno mednarodno sodelovanje, da se primerjajo metode, ki jih 
uporabljajo posamezne države. Vendar nekatere države menijo, da uskladitev na ravni 
EU precej otežujejo razlike v razmerah na območjih, biogeografiji, sestavi vrst, 
upravljanju in družbenoekonomskih okoliščinah. 

 Upoštevati je treba lokalne razlike v strukturi in funkcijah, da se ne bi vse lokacije 
primerjale z najvišjimi standardi; zaradi geografske lokacije ali drugih dejavnikov lahko 
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nekatera travišča namreč že imajo ugodno strukturo in funkcije v okviru svojega 
lokalnega ekosistema (O’Neill idr., 2013), čeprav ne dosegajo najvišjih standardov.  

 Pomagalo bi, da bi se proučili ustrezni parametri, ki so razmeroma lahko dostopni na 
terenu ali spletu, kot so pokrovnost golih tal, invazivne vrste ali zastornost, z uporabo 
standardiziranega ocenjevalnega protokola na podlagi fotografij s terena ali drugih 
tehnik daljinskega zaznavanja.  

 Lokacijo transektov in popisov bi bilo treba trajno označiti na terenu, da bi se zagotovila 
popolna ponovljivost. Odejo grmičevja bi bilo treba oceniti na podlagi 
fotointerpretacije posnetkov, izdelanih s satelitom/zrakoplovom/brezpilotnim 
zrakoplovom, ne zgolj na podlagi vizualne ocene opazovalca; to bi prispevalo k večji 
natančnosti in hitrejšemu ugotavljanju dejanskih sprememb. 

 Kartiranje habitata/biotopa se lahko opravi z uporabo tehnik daljinskega zaznavanja 
(satelitski podatki, posnetki iz zraka) za razmejitev poligonov homogenih habitatnih 
tipov (npr. Stanová, Valachovič (ur.), 2002). Ta pristop je že bil uporabljen na 
Slovaškem, v severnem delu Cipra, Romuniji, Črni gori in Ukrajini. 

 Namesto tega bi se lahko uporabila dinamična segmentacija satelitskih posnetkov za 
opredelitev in spremljanje habitatov v omrežju Natura 2000.  

 Na biogeografski ravni bi se lahko razvil ustrezen pristop k opredelitvi nacionalnih 
ugodnih referenčnih vrednosti. Ustrezna merila bi bilo treba določiti na podlagi 
usklajenih metod/načel. 

 V Pojasnjevalnih opombah in smernicah za poročanje na podlagi člena 17 direktive o 
habitatih je navedeno, da je treba več pozornosti nameniti metodologiji programov 
spremljanja, da se izboljša kakovost informacij o trendih. 

3.4 Grožnje in pritiski 

Med pritiski in grožnjami, ki zdaj vplivajo na habitat 6210, je najpomembnejše opuščanje 
ali prenehanje ekstenzivne paše in košnje. V številnih delih območja razširjenosti habitata 
se pojavlja pomanjkanje paše. Sočasno se na nekaterih območjih izvaja prekomerna paša, 
ki negativno vpliva na količine hranil, ki jih je naravno malo, kar je zelo pomembna za ta 
habitat. 

Glavne posledice in učinki ugotovljenih pritiskov/groženj so zmanjšanje površine habitata, 
sprememba njegove strukture in funkcije, sprememba sestave vrst in izginjanje značilnih 
vrst. 

Obstoječe in morebitne vzroke za degradacijo ali izginjanje habitata je treba obravnavati 
z ukrepi upravljanja. Za načrtovanje ohranjanja so pomembni znanje in metode, 
uporabljene za ugotavljanje in količinsko opredelitev groženj in pritiskov. 

 
3.4.1 Glavne grožnje in pritiski, ugotovljeni za habitat  

V ciklu poročanja na podlagi člena 17 direktive o habitatih, ki je zajemal obdobje 2007–
2012, so bile države članice pozvane, naj z uporabo dogovorjenega hierarhičnega seznama 
za vsak habitatni tip sporočijo 20 najpomembnejših groženj in pritiskov. Pritiski pomenijo 
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dejavnosti, ki zdaj vplivajo na habitate, grožnje pa dejavnosti, ki bodo po predvidevanjih 
vplivale nanje v bližnji prihodnosti. 

Pritiski in grožnje so bili razvrščeni v tri razrede: zelo pomembni, zmerno pomembni in 
manj pomembni. V obdobju poročanja 2007–2012 na podlagi člena 17 direktive o habitatih 
so bili za vse biogeografske regije ugotovljeni podobni grožnje in pritiski, ki so sovpadali s 
tistimi, ki so jih nacionalni strokovnjaki opredelili pri pripravi tega akcijskega načrta18.  

V vseh biogeografskih regijah so bili najpomembnejši pritiski za habitatni tip 6210 v 
obdobju 2007–2012 povezani z neustrezno pašo, biocenotsko evolucijo/sukcesijo in 
košnjo/rezanjem travišč. V številnih državah sta bila kot pomembni grožnji za ta habitatni 
tip opredeljena tudi sprememba obdelovalnih praks in gnojenje. 
 

Pomanjkanje paše in opuščanje  

Prenehanje upravljanja travišč je najpomembnejši vzrok za zmanjševanje površine travišč.  
Zdi se, da zaradi izginjanja pašništva na velikih delih območja razširjenosti poteka postopek 
izgube površine, ki se pospešuje (npr. na večini južnega območja razširjenosti, v Italiji, 
Španiji in Franciji). Na traviščih na karbonatnih tleh je pašništvo zdaj pogosto ekonomsko 
nevzdržno in se zato opušča. Finančne težave, s katerimi se srečujejo živinorejci, imajo 
dolgoročni vpliv na vzdrževanje tega habitatnega tipa. 

Pomanjkanje paše in – v skrajnem primeru – njena opustitev povzročata spremembo 
strukture, sestave vrst in delovanja tega ekosistema, to pa vpliva tudi na povezane vrste, 
kot so nevretenčarji ali združbe mahov in lišajev. 

Po prenehanju paše ali košnje na polnaravnih traviščih se zelo hitro nakopičijo odpadki, 
število vrst se zmanjša, višina travne ruše pa poveča.  Kopičenje odpadkov ima tudi učinek 
gnojenja, saj se biomasa ne odstrani s travišča, vsebnost organske snovi v tleh pa se 
poveča. Bolj tekmovalne vrste trave, kot so Calamagrostis epigeios, Arrhenatherum elatius 
in Brachypodium pinnatum, lahko prevladajo nad drugimi vrstami in jih zatirajo. 
Raznolikost vrst se hitro zmanjša. Ker izginejo majhne odprte zaplate med rastlinjem, 
izginejo tudi enoletnice in dvoletnice (Rūsiņa, 2017).  

Sukcesija, pri kateri se pojavijo grmišča, je končni rezultat opuščanja in povzroči izgubo 
habitata, vendar se že dolgo pred tem pojavijo spremembe kakovosti habitata. Zaraščanje 
zelo suhih pašnikov je počasnejše, ker pogoji v zvezi z vodo niso ustrezni za sadike grmovja 
in dreves. Sukcesija ne povzroči zgolj sprememb sestave vrst, ampak tudi relativne 
številčnosti posameznih vrst in strukture vegetacije. To lahko vključuje spremembe 
relativnih deležev komponent vegetacije (trav, zelišč), obsega golih tal in višine travne ruše, 
vse to pa vpliva na nevretenčarje. S spremembo strukture se spremenijo tudi oblike rasti 
nekaterih vrst rastlin, zaradi česar lahko kot gostiteljice postanejo manj ustrezne za 
nekatere nevretenčarje. 

V nekaterih državah, kot je Združeno kraljestvo (Fox idr., 2015), so bili ugotovljeni vplivi 
sukcesije, pri kateri zraste gozd, na metulje. Pri številnih vrstah, specializiranih za habitat, 
se še naprej zmanjšuje razširjenost ali velikost populacije.  Vendar je bila s pozitivnimi 

                                                 
18 Načini, kako so države poročale o grožnjah in pritiskih, niso bili usklajeni, zato je bilo težko izvajati 
primerjave. Za prihodnje obdobje poročanja (2013–2018) so bile smernice za poročanje o grožnjah in 
pritiskih revidirane, standardizirani Seznam pritiskov in groženj pa posodobljen, da bi se odpravile pretekle 
neusklajenosti glede načinov, kako države poročajo o njih, in olajšale primerjave. 
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ohranitvenimi ukrepi na traviščih na karbonatnih tleh v Združenem kraljestvu v zadnjih 
desetih letih dosežena stabilizacija ali povečanje populacije nekaterih vrst na teh traviščih, 
kot so mali kupido (Cupido minimus), sinji modrin (Lysandra bellargus), veliki mravljiščar 
(Maculinea arion), travniški postavnež (Euphydryas aurinia) (to vrsto je mogoče najti tudi 
na travnikih s prevladujočo stožko (Molinia spp.) – 6410). 
 

Prekomerna paša 

Prekomerna paša negativno vpliva na ta habitatni tip, ki je prilagojen majhnim količinam 
hranil. Velika gostota živine in dopolnilno krmljenje lahko povzročita spremembo 
habitata 6210 v travnike. To se dogaja na primer na območjih travišč v bližini vasi in cest, 
kjer se živina praviloma zadržuje, ne da bi se pomaknila na bolj oddaljene kraje, ali kjer so 
pašne živali združene v skupine in se gibljejo na ograjenih območjih. 

Zaradi prekomerne paše značilne vrste nadomestijo vrste, ki so odporne proti intenzivnejši 
paši in so značilne za travnike, ali nitrofilni taksoni. Na območjih, kjer je prekomerna paša 
preveč intenzivna, se lahko pojavijo težave zaradi zbijanja tal, nitrifikacije in celo izgube 
talne odeje. 

Prekomerna paša, zlasti poleti, vključuje čezmerno grizljanje, teptanje in poškodovanje, ki 
povzročajo erozijo tal ter zmanjševanje števila vrst in strukturne raznovrstnosti z izgubo 
visokih zelišč in povečanjem števila vrst grmičevja, ki za živino niso zanimive. 
 

Spremembe praks upravljanja in intenzifikacija 

Dokaj majhne spremembe upravljanja, na primer v zvezi s pašno obremenitvijo, lahko 
imajo pomembne posledice za ohranjanje značilnih združb in povezane favne. Na primer 
spremembe višine travne ruše ali količine golih tal lahko imajo velik vpliv na populacije 
nevretenčarjev (v smislu sestave in številčnosti vrst). 

Intenzifikacija upravljanja travišč lahko vključuje gnojenje in uporabo herbicidov, zaradi 
česar se zmanjša število vrst rastlin in živali na teh traviščih. Kar zadeva vplive na favno, 
povezano s tem habitatom, intenzifikacija vpliva zlasti na vrste nevretenčarjev. 

Številni pašniki so zdaj kontaminirani z iztrebki živine, ki vsebujejo ogromne količine 
antihelmintikov proti zajedavcem. Zdravljenje traja od nekaj dni do nekaj mesecev. Če se 
živali zdravijo v času paše, se aktivne molekule hitro vnesejo v naravno okolje in lahko 
vplivajo na populacije koprofagnih žuželk in žužkojedih vrst (sesalce, ptice itd.). Tveganje 
je mogoče omejiti z izbiro manj škodljivih in manj obstojnih aktivnih sestavin ter 
izogibanjem zdravljenju, ko se živali pasejo na občutljivih območjih (z zdravljenjem živine v 
hlevu ali na travniku, ki se uporablja za ta namen). 
 

Spremembe praks upravljanja živine 

Da bi se ohranila dobičkonosnost sezonske živinoreje, se je preusmerila na velike črede, ki 
se s tovornim vozilom prepeljejo na poletne pašnike, medtem ko so v preteklosti manjše 
črede same šle do pašnikov in se ob poti pasle na različnih območjih na nižavjih in v dolinah. 
To ima poleg vpliva na okolje tudi vpliv na prostoživeče živali, saj črede poleti prispejo prej 
(maja–junija), ko se razmnožujejo kure (ruševci, jerebice in belke). Tako so se na primer v 
Franciji v načrtih za upravljanje ekološkega pašništva začela uporabljati „avgustovska 
območja“, da bi se preložil prihod čred na nekatere občutljive alpske pašnike. 



 

45 

 

Usedline dušika 

V nekaterih državah, na primer Belgiji, na Češkem, v Luksemburgu, na Nizozemskem in v 
Združenem kraljestvu, habitat ogrožajo usedanje atmosferskega dušika ter posledični 
nastanek vegetacije z majhnim številom vrst in spremembe strukture vegetacije.  

Povečanje razpoložljivosti dušika v tleh negativno vpliva na ta habitat, za katerega so 
potrebna tla z majhno količino hranil. Nekatere vrste, značilne za habitat, izginejo, medtem 
ko habitat postane primernejši za druge, neavtohtone vrste, ki učinkovito izrabljajo dušik, 
v strukturi travišča pa začnejo prevladovati višje trave.  

V primeru preseganja kritičnih obremenitev se zmanjšajo raznolikost in poravnanost vrst, 
pogostost značilnih vrst ter število redkih rastlin (van den Berg idr., 2010). 
 

Ekspanzivne in invazivne vrste 

Vnos in širjenje ekspanzivnih vrst rastlin sta pogosto posledica drugih pritiskov na 
polnaravna travišča, kot je opuščanje ali evtrofikacija (tj. obogatitev tal z rastlinskimi 
hranili, zaradi česar postanejo tla rodovitnejša, vegetacija pa gostejša in višja). Ko se te 
vrste razširijo, močno spremenijo okolje in pogoje medvrstne konkurence za vrste na 
traviščih.  

Semena ali vse vrste propagulov invazivnih vrst lahko raznaša tudi živina, kadar se 
pomakne na druga območja. 

Širjenje invazivnih vrst velja za grožnjo temu habitatu v številnih državah, kot so Belgija, 
Danska, Madžarska, Irska, Litva, Poljska in Združeno kraljestvo. V vsaki državi so bile kot 
grožnja habitatu 6210 ugotovljene različne vrste. Na splošno so te rastline zelo tekmovalne 
in prevladajo nad drugimi vrstami rastlin, ki so pomembne za ohranjanje teh travišč. 
 

Spremembe rabe zemljišč in razdrobljenost habitata 

Spremembe rabe zemljišč, kot je sprememba v orna zemljišča, odlagališča, kamnolome za 
proizvodnjo betona ali mavca ali za apnenčeve kamne in za razvoj infrastrukture, lahko 
povzročijo zmanjšanje površine habitata in njegovo razdrobljenost.  

Urbanizacija na območjih blizu aglomeracij, tj. v okolici vasi in mest, lahko povzroči 
zmanjšanje površine tega habitatnega tipa.  

Razdrobljenost habitata in zmanjševanje njegove povezanosti veljata za grožnjo temu 
habitatnemu tipu zlasti v Združenem kraljestvu in severnih državah (npr. na Švedskem, 
Poljskem, v Belgiji, na Danskem), vendar je na splošno v zvezi z razdrobljenostjo travišč na 
voljo le malo študij in metodologij ali izkušenj. 

Zaradi razdrobljenosti habitata se zmanjša povezanost travišč za vrste rastlin (Soons idr., 
2005). Poleg tega lahko vpliva na populacije nevretenčarjev, povezanih s travišči, pri čemer 
se zmanjša vrstno bogastvo (Parker in McNally, 2002). V razdrobljenih habitatih se 
praviloma zmanjša genska raznovrstnost populacij, zaradi česar njihovo dolgoročno 
ohranjanje oslabi. 

Razdrobljenost habitata domnevno pomembno vpliva na dinamiko populacije, pri 
raziskavah pa je bil ugotovljen obstoj genetskega ozkega grla za nekatere vrste/populacije 
in izumrtja z zamikom za posamezne dele habitata. Postopek okrevanja po obnovitvi 
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opuščenih travišč lahko ovira tudi neobstoj kolonizacije zaradi pomanjkanja značilnih vrst 
v preostali vegetaciji in semen v talni semenski banki ali semen, ki jih raznašajo veter, ptice, 
živali itd.  

Razdrobljenost habitata je pomembno vprašanje tudi za številne značilne vrste 
nevretenčarjev, ki so manj mobilni in bodisi potrebujejo mozaik različnih elementov 
habitata ali habitatov za svoj življenjski cikel bodisi so odvisni od metapopulacijske 
dinamike. Poleg tega se bodo morale vrste zaradi podnebnih sprememb seliti na nove 
ustrezne habitate, čedalje večja razdrobljenost habitata v krajini pa bi to lahko 
onemogočila. 

Znanje o razdrobljenosti habitata in njenem morebitnem dolgoročnem vplivu na 
ohranjanje habitata je treba izboljšati. 

Pri presoji vplivov razvoja dogodkov na območjih porazdelitve habitata bi bilo treba 
pripisati večji pomen uničevanju ali degradaciji tega habitatnega tipa. 
 

Pogozdovanje  

V nekaterih državah, kot so Italija, Slovaška in Latvija, je bilo na območjih, na katerih je bil 
v preteklosti ta habitatni tip, izvedeno pogozdovanje. Pogosto se je izvajalo z uporabo 
tujerodnih vrst ali vrst, ki ne ustrezajo potencialni vegetaciji območja (npr. Pinus sp., 
Cupressus sp., Picea sp.). Zdaj to sicer ni pogosto, vseeno pa se lahko pojavi zaradi 
ekonomskih razlogov ali lova. Zasaditev iglavcev lahko povzroči spremembe vrednosti pH 
v tleh in s tem sestave rastlinskih združb. Poleg tega koreninski sistem dreves z lomljenjem 
karbonatne podlage praviloma spremeni strukturo tal. Nazadnje, listje dreves povzroči 
senco ter tako omeji dostop do svetlobe in ustvari vlažnejše mikroklime, ki ovirajo 
vzdrževanje vrst na teh traviščih. 

Konflikt med ohranjanjem gozdov in obnovitvijo habitat 

V nekaterih državah članicah se uporabljajo zakon o gozdarstvu, namenjen širjenju ali 
ohranjanju gozdov, in druge nacionalne obveznosti, ki otežujejo obnovitev habitatnega 
tipa 6210, ko je sukcesija že v napredni fazi, vrste, značilne za prve faze gozda, kot je Pinus 
sylvestris, pa so se že uveljavile. Zlasti te prve generacije gozdov z drevesi, ki ne zagotavljajo 
veliko sence, pogosto še vedno vsebujejo dovolj značilnih vrst rastlin ali diaspor, da je 
mogoče v razmeroma kratkem času zlahka obnoviti nekdanji habitat 6210. Zato bi bilo 
treba zagotoviti, da ni praktičnih ali pravnih ovir za obnovitev, kot so pravila o ohranjanju 
ali izravnavi za gozdove po sukcesiji zaradi opustitve upravljanja suhih travišč. 
 

Rekreacijske dejavnosti 

Če se rekreacijske dejavnosti izvajajo intenzivno, se lahko pojavita zbijanje in erozija tal, ki 
negativno vplivata na floro in favno, povezano s tem habitatnim tipom. Nekatere države 
EU so (pri poročanju na podlagi člena 17) opredelile športne in prostočasne dejavnosti na 
prostem kot pritiske in grožnje srednje ali visoke stopnje za ta habitatni tip.  

Čezmerno teptanje lahko povzroči vnos invazivnih in ekspanzivnih vrst rastlin, razvoj 
ruderalne vegetacije in zmanjšanje biotske raznovrstnosti. 
 

Nabiranje rastlin 
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Čeprav nabiranje rastlin postaja čedalje redkejša dejavnost, imajo kukavičevke (njihovi 
cveti in čebulice) in nekatere vrste rastlin, povezane s tem habitatnim tipom, zelo privlačne 
cvetove, zato bi lahko ta dejavnost na posameznih krajih postala grožnja. V primeru manjše 
zaloge semen lahko vpliva na sposobnost preživetja nekaterih vrst. 
 

3.4.2 Opredelitev območij, na katerih so nujni ukrepi za obravnavo velikih pritiskov 

V nekaterih državah je mogoče opredeliti določena območja kot posebno pomembna za 
boj proti glavnim vplivom na ta habitatni tip. Jasno je, da je poudarek na velikih opuščenih 
območjih, na katerih ekstenzivna paša ni več dobičkonosna in kažejo očitne znake invazije 
grmišč. Poleg tega se izravnalni ukrepi ali ukrepi za ponovno oblikovanje pogosto ne 
nadzorujejo dalj časa, zato bi bilo treba uvesti dolgoročno upravljanje. 

Pomembno je tudi, da se sprejmejo ukrepi na območjih, ki so morda dovzetnejša za 
obogatitev s hranili (npr. na Danskem), in območjih, na katerih je habitat zelo razdrobljen 
(kot sta opozorili Danska in Švedska). 

Kot je opozorila Irska, bi bilo treba posebno pozornost nameniti nekaterim 
visokokakovostnim zaplatam tega habitata, ki niso v omrežju Natura 2000 (Martin idr., 
2018). 

V evropskem okviru bi bilo treba posebno pozornost nameniti tudi najbolj oddaljenim 
območjem (npr. prehodnemu območju med celinsko in borealno regijo), kjer je habitatni 
tip manj izrazit in manj odporen ter ima manjše možnosti za okrevanje. 
 
3.4.3 Postopki in metodologije za določitev in ocenjevanje glavnih groženj za habitat in 
pritiskov nanj 

Na splošno standardnih postopkov in metodologij za določitev in ocenjevanje glavnih 
groženj za habitat 6210 in pritiskov nanj na ravni države ni. Grožnje in pritiske običajno 
ugotavljajo strokovnjaki za okolje na terenu, njihova intenzivnost pa se oceni na podlagi 
strokovnega znanja.  

Nekatere države zdaj pripravljajo standardne metodologije za ocenjevanje groženj za 
habitate in vrste v interesu Skupnosti ter pritiskov nanje. 

Nekatera vprašanja, ki jih je treba rešiti v zvezi z ocenjevanjem groženj in pritiskov ter 
poročanjem o njih, so povezana z njihovo neenakomerno porazdelitvijo in intenzivnostjo. 

 
3.4.4 Zaključki in priporočila 

 Glavne grožnje in pritiski so jasni in pogosti v vseh biogeografskih regijah, povezani pa 
so z neustreznim upravljanjem. Na eni strani vključujejo opuščanje zemljišč ter 
pomanjkanje ali zmanjšan obseg paše in košnje, zaradi česar se pojavi sukcesija, pri 
kateri se širijo grmišča in drevesa. Na drugi strani lahko intenzifikacija paše povzroči 
evtrofikacijo, spremembe tal ter spremembe rastlinskih združb in povezane favne. 

 Razdrobljenost habitata (zmanjšanje njegove povezanosti) in njen vpliv na stanje 
ohranjenosti habitata je treba dodatno proučiti. 

 Tudi širjenje invazivnih vrst v habitatu je treba dodatno preiskati in spremljati.  
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 Na splošno standardnih postopkov in metodologij za določitev in ocenjevanje glavnih 
groženj za habitat 6210 in pritiskov nanj na ravni države ni, zato bi bilo treba razviti 
take standardne metode. 
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3.5 Vplivi podnebnih sprememb 

Na voljo je premalo znanja o morebitnih vplivih podnebnih sprememb na ta habitatni tip. 
Dodatno bi bilo proučiti analizo ranljivosti in izkušnje s spremljanjem vpliva podnebnih 
sprememb na habitatni tip 6210 na evropski ravni, da bi se opredelili ukrepi za prilagajanje 
podnebnim spremembam. 
 
3.5.1 Dokazi o vplivih podnebnih sprememb na habitat 6210 

Dokazov o vplivih podnebnih sprememb na habitat 6210 ni veliko, saj niso bili podrobno 
ocenjeni in zdi se, da v večini držav ni specifičnih študij o takih vplivih. Dejansko ni nobena 
država članica v poročilu na podlagi člena 17 direktive o habitatih (za obdobje 2007–2012) 
navedla podnebnih spremembah kot velike grožnje za habitat 6210 ali pritiska nanj. 

Na nedavnem Evropskem rdečem seznamu habitatov (Janssen idr., 2016) polnaravna suha 
travišča habitatnega tipa 6210 obsegajo dva tipa travišč (E1.2a in E1.1i). V enem primeru 
so bile podnebne spremembe vključene na specifični seznam pritiskov in groženj.  

Na Irskem nekaj dokazov kaže, da so se podnebni dejavniki, pomembni za opredelitev 
območja razširjenosti tega habitata iz Priloge I, v zadnjih 12 letih spremenili. Zdaj poteka 
preiskava o tem, kako so se v zadnjem desetletju povečale količine padavin poleti in kako 
to vpliva na združbe travišč. V Leahy in Kiely, 2011 so poudarjene težave zaradi pogostejših 
poplav (navedeno v NPWS, 2013).  Pri raziskavi v okviru programa spremljanja travišč 
(2015–2017) je bilo za eno območje ugotovljeno, da je večja količina padavin poleti 
negativno vplivala na sestavo vrst (Martin idr., 2018).  

V nekaterih državah (npr. v Italiji) pojavi, povezani s podnebnimi spremembami, kot so 
pogostejše suše in višje temperature poleti, veljajo za grožnjo, ki lahko vpliva na habitat, in 
so verjetno vzrok za ugotovljene primere tanjšanja in erozije tal, ki lahko povzročita velike 
spremembe strukture in floristične sestave v korist vrst enoletnic, ki so odporne proti 
suhim razmeram. 

V Franciji so bili ugotovljeni nekateri vplivi v zvezi s prihodom živalskih vrst z južnega 
območja razširjenosti v Normandiji (dolinah rek Eure in Sene), kjer ima habitat 6210 
posebno vlogo pri sprejemanju in razširjanju teh vrst. 

Vendar dokazi iz dolgoročnega poskusa v Združenem kraljestvu kažejo, da je habitat 
odporen proti vplivom podnebnih sprememb (v obliki poletnih suš in visokih temperatur 
pozimi) (Grime idr., 2008).  

Podnebne spremembe lahko spodbujajo tudi razvoj invazivnih tujerodnih vrst, ki so manj 
občutljive za spremembe okolja.  

 
3.5.2 Ranljivost habitata za podnebne spremembe in njegova prilagoditvena 
sposobnost 

Opravljenih je bilo nekaj študij z modeliranjem odziva nekaterih tipov travišč na podnebne 
spremembe. Habitatni tipi so kompleksne tvorbe z dinamično naravo, zato bi moralo 
modeliranje njihove prihodnje porazdelitve temeljiti na njihovih sestavnih elementih, zlasti 
značilnih vrstah rastlin (Bittner idr., 2011). S prihodom novih vrst ali njihovo izgubo pa se 
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spremenijo tudi medvrstni odnosi in funkcije in lahko se pojavijo novi ali spremenjeni 
habitatni tipi, ki se drugače in nepričakovano odzivajo na podnebne spremenljivke. 

Na ravni EU je bilo opravljenih več študij z modeliranjem, ki nakazujejo pogostejše poplave 
in dlje časa trajajoče suše (ICCP, 2007). Simulacija pojava več zavarovanih habitatnih tipov 
travišč v Evropi do leta 2060 pod vplivom podnebnih sprememb kaže, da se bo splošni 
pojav zavarovanih habitatov travišč v Evropi zmanjšal (Bittner idr., 2011) Za nekatere 
habitatne tipe pa bi lahko podnebne spremembe na nekaterih območjih prinesle 
ugodnejše podnebne razmere. Na primer zaradi daljših in pogostejših suš bi se lahko 
povečale površine habitatov suhih travišč (6120*, 6210) v Severni Evropi (Rusina, 2017). 

Zaradi podnebnih sprememb se bo območje razširjenosti večine vrst predvidoma 
pomaknilo severovzhodno. Območja razširjenosti evropskih ptic se bodo v povprečju 
pomaknila za 550 km in zmanjšala za 20 % (Huntley idr., 2008). Podnebne spremembe bi 
lahko še bolj vplivale na vrste, ki imajo v primerjavi s pticami manjše možnosti za razširjanje 
(kot so rastline in nevretenčarji). S spreminjanjem območij razširjenosti vrst se bodo 
spremenile tudi združbe vrst in interakcije med vrstami. Tako lahko nastanejo nenasičene 
združbe vrst z velikim tveganjem vnosa in širjenja invazivnih vrst (Auniņš, 2009).   

Buse idr. (2015) poročajo, da se zdi, da so suholjubna travišča manj ranljiva za podnebne 
spremembe kot drugi proučeni habitatni tipi, medtem ko te zelo verjetno vplivajo na 
mezofilna gorska travišča, zlasti kar zadeva sestavo in številčnost vrst. 

Poljska se bo po predvidevanjih srečevala z daljšimi poletnimi obdobji toplega zraka, kar 
bo morda koristno za habitat 6210. Ne glede na to lahko hude poletne suše ali neobstoj 
obdobij zimske zmrzali negativno vplivajo na nekatere značilne vrste, kot je Pulsatilla spp., 
saj nekateri dokazi kažejo, da ta vrsta potrebuje zmrzal za uspešno cvetenje in razvoj 
semen (Wójtowicz, 2004).  
 

 
     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 
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Na Češkem sta Dostálek in Frantík (2011) proučila vpliv spremenljivosti vremena na 
dinamiko rastlinske združbe na suhem travišču. Ugotovila sta korelacije med različnimi 
funkcionalnimi skupinami vrst in spremenljivostjo vremena ter med posameznimi vrstami 
in spremenljivostjo vremena. Med devetletno študijo, izvedeno v petih naravnih 
rezervatih, so bili ugotovljeni naslednji odzivi vegetacije suhih travišč na vremenske 
razmere: (i) razmere z večjimi količinami padavin, zlasti pozimi, so vplivale na prevladujoči 
položaj in vrstno bogastvo trajnih vrst trave ter upad rastlin z listno rozeto; (ii) zaradi 
večletnih višjih temperatur pozimi se je zmanjšal prevladujoči položaj nizkih graminoidov 
in zeli; (iii) pomladna suša je negativno vplivala na splošno številčnost, zlasti številčnost 
dvokaličnih vrst, in vrstno bogastvo. Vendar se lahko ti odnosi izrazijo različno na različnih 
lokacijah, v nekaterih primerih pa si lahko odzivi vegetacije na različnih lokacijah na 
vremenske razmere nasprotujejo. 

Nekateri strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi tega akcijskega načrta, so navedli, da so 
vrstno bogata travišča dobro prilagojena spremenljivim vremenskim razmeram. 
Kserotermne vrste izkoristijo suha leta, medtem ko v letih z večjimi količinami padavin 
prevladajo mezofilne vrste. 

Nekateri strokovnjaki trdijo, da je sam habitat praktično neodvisen od ravni podzemne 
vode, vrste v njem pa so večinoma prilagojene suhim do polsuhim razmeram. Zato ne 
pričakujejo neposrednih vplivov, ki bi bili zlahka opazni. Posredni vplivi (povečanje 
ranljivosti in zmanjšanje prilagoditvene sposobnosti) se ne bi smeli izključiti, saj obstaja 
možnost spremembe upravljanja in okrepitve vloge invazivnih vrst, vendar je take vplive 
mogoče analizirati le pri lokalnih študijah primera. 

V nekaterih primerih so lahko morebitni vplivi povezani z vplivom podnebnih sprememb 
na vodo zaradi odvisnosti od pomanjkanja vode za ohranjanje značilne flore in strukture 
travišč v sušnem obdobju. 
 
3.5.3 Zaključki in priporočila 

 Zaradi pomanjkanja znanja in dokazov o vplivih podnebnih sprememb na ta habitat se 
zdi primerno spodbujati študije za odpravo te vrzeli v znanju, analizo ranljivosti habitata 
za podnebne spremembe in opredelitev morebitnih ukrepov za prilagajanje. Te študije 
bi morale vključevati tudi značilne vrste nevretenčarjev in potencialno ranljive ali 
občutljive vrste z metapopulacijami. 

 Za primerjavo morebitnih posledic podnebnih sprememb bi se lahko uporabila lokalna 
dednina (semena, propaguli) z ustreznih okoliških območij za okrepitev strukture, 
gostote in floristične sestave obstoječih zaplat habitata, vendar je mogoče resnično 
primerjavo vzrokov tega pritiska izvesti le v večjem obsegu. 

 S preprečevanjem razdrobljenosti habitata in zagotavljanjem povezanosti se bo 
izboljšala sposobnost habitata 6210 za prilagajanje podnebnim spremembam. 
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4. CILJI OHRANJANJA IN UPRAVLJANJA HABITATA 
 
Ta travišča se vzdržujejo z rednim upravljanjem, tj. z ekstenzivno pašo in/ali košnjo. Kadar 
so travišča precej degradirana ali so izginila, so lahko za ponovno vzpostavitev površine, 
strukture in funkcij potrebni ukrepi za obnovitev. Pomembno je tudi spremljanje vpliva 
upravljanja habitata.  

Cilji in prednostne naloge ohranjanja se lahko opredelijo na ravni biogeografske regije, 
da se doseže ugodno stanje ohranjenosti in obravnavajo glavne grožnje za habitat, npr. 
izboljšanje površine, strukture, funkcije, potrebe po obnovitvi. Nato jih je treba pretvoriti v 
specifične cilje na ravni države. 

Poleg tega je treba cilje ohranjanja določiti tudi za območja Natura 2000, da se čim bolj 
poveča prispevek območij k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti habitata.  

Za zagotovitev dolgoročne ohranjenosti, ekološke variabilnosti in ustrezne povezanosti 
habitata bodo potrebni tudi ukrepi zunaj območij Natura 2000. 

 

4.1 Ozadje in okvir 

V skladu z direktivo o habitatih je treba določiti in izvajati ohranitvene ukrepe za 
vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst v interesu 
Skupnosti. V skladu z direktivo se šteje, da je stanje ohranjenosti naravnega habitata 
ugodno, če:  

 so njegovo naravno območje razširjenosti in površine, ki jih na tem območju 
pokriva, stabilne ali se povečujejo; 

 obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajale posebna struktura 
in funkcije, potrebne za njegovo dolgoročno ohranitev, ter  

 je stanje ohranjenosti njegovih značilnih vrst ugodno. 

Poleg tega je treba v skladu z direktivo vzpostaviti omrežje posebnih ohranitvenih območij, 
imenovano Natura 2000, v katerem se določijo in izvajajo potrebni ohranitveni ukrepi za 
habitatne tipe in vrste, ki so na območjih, ter ureditev varstva za preprečitev slabšanja 
stanja habitatov in vznemirjanja vrst, za katere so bila območja določena. Izvajati je treba 
tudi presoje načrtov ali projektov, da se preprečijo škodljivi vplivi na celovitost območij. 

V skladu s strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 morajo države članice do 
leta 2020 obnoviti vsaj 15 % poškodovanih ekosistemov na svojih ozemljih. Poleg tega je 
cilj strategije doseči opazno in izmerljivo izboljšanje stanja ohranjenosti habitatov in vrst, 
zavarovanih z direktivama o naravi. V okviru strategije je posebna pozornost namenjena 
zagotavljanju učinkovitega upravljanja območij Natura 2000, zlasti z izvajanjem načrtov 
upravljanja območij in ohranitvenih ukrepov, ter vključevanju zahtev glede upravljanja vrst 
in habitatov v ključne politike na področju rabe zemljišč in voda, kadar je mogoče.  
 

4.2 Krovni cilj tega akcijskega načrta 

Glede na krovni cilj o doseganju ugodnega stanja ohranjenosti je v tem načrtu predlagana 
določitev splošnih ciljev za ohranjanje in upravljanje tega habitatnega tipa na biogeografski 
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ravni, ki bi jih nato bilo treba pretvoriti v bolj specifične cilje na ravni države. Poleg tega se 
predlaga opredelitev prednostnih območij v omrežju Natura 2000 in zunaj njega za 
zagotovitev ohranjanja habitata in podporo ciljem, določenim na višji ravni (npr. 
biogeografski, nacionalni). 

 

4.3 Določitev ciljev na biogeografski ravni in ravni držav  

Na biogeografski ravni in ravni držav je treba proučiti stanje ohranjenosti habitatnega tipa 
in parametre, ki opredeljujejo to stanje (površina, struktura in funkcije, napovedi za 
prihodnost), ter analizirati grožnje ali kombinacijo groženj, zaradi katerih se je morda 
pojavilo sedanje stanje in ki določajo trende. 

Če je stanje ohranjenosti ugodno: cilji bi morali biti usmerjeni v vzdrževanje ugodnega 
stanja ohranjenosti habitata z ohranjanjem ustreznega sistema upravljanja habitata ter 
preprečevanjem morebitnih groženj in pritiskov, ki bi lahko vplivali na stanje. 

Če je stanje ohranjenosti neugodno (nezadostno – N1 ali slabo – N2), ga je treba izboljšati. 
Glede na parametre, ki se ocenijo kot neugodni, je treba v ta namen: 

- izboljšati območje razširjenosti;  
- izboljšati površino; 
- izboljšati strukturo in funkcije; 
- izboljšati napovedi za prihodnost. 

Za izboljšanje območja razširjenosti in površine bi bilo treba obnoviti habitat na ustreznih 
območjih, hkrati pa preprečiti zmanjšanje skupne površine habitata in števila lokacij 
habitata v državi. Ustrezna območja za obnovitev habitata bi bilo treba opredeliti in izbrati 
v državah na biogeografski ravni, da se zagotovi dolgoročna ohranitev habitata ter vrst, 
povezanih z njim, njegove ekološke variabilnosti in ustrezne povezanosti na celotnem 
naravnem območju razširjenosti. 

Izboljšanje strukture in funkcij. Struktura in funkcije habitatnega tipa se nanašajo na 
sestavo in raznovrstnost njegovih vrst, ekološke funkcije in procese, ki vzdržujejo habitat, 
ter ekološko povezanost. Strukturo in funkcije je morda treba izboljšati na območjih, kjer 
je habitat degradiran. To vključuje obnovitev in preprečevanje dodatne degradacije z 
odpravo in zmanjšanjem glavnih groženj in pritiskov, ki vplivajo na habitatni tip. Pri tem je 
treba upoštevati tudi raznovrstnost in porazdelitev rastlinskih združb in vrst, značilnih za 
habitat, na nacionalni ravni. 

Za izboljšanje napovedi za prihodnost je običajno treba obravnavati osnove vzroke glavnih 
groženj habitatu in pritiskov nanj, da se lahko izboljšajo trendi v zvezi z različnimi 
parametri. Nekateri primeri v zvezi s tem so zmanjšanje usedanja atmosferskih hranil, 
zaustavitev širjenja grmičevja in invazivnih vrst, preprečevanje opuščanja in zagotavljanje 
ustreznega upravljanja območij, na katerih je habitat, itd. 
 
 

Splošni cilji 

V skladu z načrtom so predlagani naslednji splošni cilji na biogeografski ravni in ravni držav: 

 ohranjanje območja razširjenosti in površine, po potrebi pa tudi obnovitev in 
povečanje površine, vzdrževanje ali izboljšanje strukture in funkcij teh travišč 
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(odvisno od sedanjega stanja teh parametrov) ter srednjeročna zagotovitev ugodnih 
napovedi za prihodnost na celotnem območju porazdelitve; 

 zagotavljanje ohranitve ekološke raznovrstnosti habitatnega tipa ter zanj značilnih 
rastlinskih združb in značilnih vrst nevretenčarjev, kot so opraševalci, na celotnem 
območju porazdelitve. To lahko vključuje določitev specifičnih ciljev za vsako državo ob 
upoštevanju raznolikosti in posebnih značilnosti, ki jih je treba ohraniti v celotni regiji; 

 zagotavljanje ekološke povezanosti na celotnem območju razširjenosti habitata. 
Pomembno je, da se zagotovi povezanost območij, na katerih je ta habitat, saj imajo 
pomembno vlogo pri povezovanju populacij nekaterih vrst, kot so metulji ali drugi 
ustrezni opraševalci, ter drugih vrst favne in flore. Za delovanje metapopulacij rastlin 
in živali je pomembno vzpostaviti povezovalne elemente s ciljno vegetacijo, da se 
izboljša povezanost krajine; 

 izmenjava in harmonizacija znanja in izkušenj na področju varstva in upravljanja 
habitata med državami v isti biogeografski regiji;  

 razvoj podobnih pristopov v okviru shem podpore (npr. v zvezi z vrstami 
subvencij/spodbud) v vseh državah v isti biogeografski regiji. 

 

 
4.3.1 Specifični cilji in kvantitativne vrednosti za cilje ohranjanja 

V nekaterih državah so bili določeni specifični cilji za izboljšanje stanja ohranjenosti, na 
primer v zvezi s površino habitata, ki jo je treba obnoviti. V drugih primerih so določeni 
samo splošnejši cilji. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov. Kvantitativne vrednosti 
za cilje ohranjanja bi se lahko bolje določile, ko so znane ugodne referenčne vrednosti za 
habitatni tip. 

Primeri ciljev ohranjanja za suha travišča 6210 v nekaterih državah članicah 

- Belgija (Flandrija): povečanje površine na 7,8 ha, tj. za 875 % glede na sedanjo površino. 
Eno območje, pomembno za skupnost, s habitatom 6210 velja za bistveno. 

- Latvija: zagotavljanje povezanosti krajine in značilnih ekoloških procesov 
(raznovrstnosti strukture vegetacije in cikla hranil). Obnavljanje primernih habitatov za 
izboljšanje števila lokacij in stanja ohranjenosti značilnih, redkih in ranljivih vrst ter 
njihovih populacij. Obnavljanje in vzdrževanje raznovrstnosti vrst in združb lišajev, 
mahov, nevretenčarjev in višjih rastlin (Rūsiņa, 2017). 

- Luksemburg: Povečanje površine habitata z razvojem območij z možnostmi za 
ekstenzifikacijo, obnovitvijo območij habitata, ki se intenzivno uporabljajo, ter 
obnovitvijo opuščenih in degradiranih območij. Za obnovitev habitata je bil določen cilj 
najmanj 350 ha (ter obnovitev območij habitata v rudarski regiji, ki niso vključena v ta 
cilj, saj niso količinsko opredeljiva) (Naumann idr., 2013). Vzpostavitev ekološkega 
omrežja polnaravnih suhih travišč in zagotavljanje genske izmenjave med travišči na 
karbonatnih tleh.  

 

4.4 Določitev ciljev ohranjanja na ravni območij 

Kot je navedeno zgoraj, je bilo za varstvo in ohranjanje tega habitatnega tipa določenih 

4 437 območij Natura 2000. Številna od njih so bila določena za posebna ohranitvena 
območja, zanje pa so bili določeni cilji ohranjanja in ohranitveni ukrepi.  
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Za območja Natura 2000 je treba določiti cilje ohranjanja na ravni območij, da se določijo 
ohranitveni ukrepi, potrebni za habitatne tipe in vrste, zaradi katerih so bila območja 
določena19. 

V okviru ciljev ohranjanja na ravni območij bi bilo treba opredeliti stanje habitatnega tipa, 
ki ga je treba doseči na območjih za zagotovitev čim večjega prispevka območij k doseganju 
ugodnega stanja ohranjenosti na nacionalni, biogeografski ali evropski ravni. 

Za določitev ciljev ohranjanja bi bilo treba oceniti relativno pomembnost vsakega območja 
za ohranjanje tega habitatnega tipa in dejanski potencial vsakega območja za habitat, za 
to pa bi bilo treba proučiti naslednje vidike: 

- pomembnost vsakega območja za doseganje ciljev na biogeografski ravni in ravni 
države; 

- sedanje stanje habitata na vsakem območju in možnosti za njegovo okrevanje ali 
obnovitev; 

- preteklo upravljanje, s katerim se je habitat vzdrževal, ali spremembe in dejavnike, 
ki so morda povzročili njegovo degradacijo, ter morebitne dolgotrajne posledice. 

Po zaključku te analize bi se lahko opravil pregled ciljev ohranjanja, ki so že bili določeni za 
območja Natura 2000, na katerih je habitat, da se po potrebi prilagodijo ali izboljšajo. Poleg 
tega bi bilo treba za območja, za katera cilji ohranjanja še niso bili določeni, določiti 
ustrezne cilje glede na njihovo relativno pomembnost, stanje in potencial za habitatni tip. 
 
Pri določanju ciljev ohranjanja za območje bi bilo treba proučiti tudi naslednje vidike:  

- ekološke zahteve habitata na vsakem posameznem območju; 
- grožnje in pritiske, ki vplivajo na območje in bi lahko vplivali na habitat; 
- razmere na sosednjih območjih, ki lahko vplivajo na stanje habitata na območju. 

 
V nadaljevanju je naveden primer dokaj podrobnih ciljev ohranjanja, določenih za ta 
habitatni tip na določenem posebnem ohranitvenem območju na Irskem (preglednica 7). 

 
  

                                                 
19 Obvestilo Komisije o določanju ciljev ohranjanja za območja Natura 2000 (2012), na voljo na spletnem 
naslovu 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_EN.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
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Preglednica 7: Cilji ohranjanja, določeni za habitat (6210) na posebnem ohranitvenem območju 
na Irskem 

 

 

Cilji ohranjanja za: POO Barje Clara [000572]  

6210 Polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na karbonatnih tleh (Festuco 
Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) 

Obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti polnaravnih suhih travišč in grmiščnih faciesov na 
karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) v POO barje Clara, ki je opredeljeno z naslednjim 
seznamom lastnosti in specifičnih ciljev:  

Lastnost Ukrep Specifični cilj Opombe 
Površina habitata  Hektari  Površina je stabilna ali se 

povečuje, odvisno od 
naravnih procesov  

Pojav polnaravnih suhih travišč in grmiščnih 
faciesov na karbonatnih tleh (Festuco 
Brometalia) je pogosto tesno povezan s pojavom 
drugih traviščnih habitatov. Dwyer idr. (2007) so 
opredelili dve majhni območji (skupna površina 
1,36 ha) tega habitata iz Priloge I. Opomba: Na 
POO so lahko druga območja.  

Porazdelitev 
habitata  

Pojav  Zmanjševanja ni, odvisno 
od naravnih procesov. Glej 
zemljevid 3 za znano 
porazdelitev.  

Habitat je bil kartiran na dveh lokacijah kot 
majhne zaplate na grebenu eskerju severno od 
barja Clara. Opomba: Na POO so lahko druga 
območja.  

Sestava 
vegetacije: 
značilne vrste  

Število na 
reprezentativnem 
številu opazovalnih 
ploskev.  

Prisotnost vsaj sedmih 
pozitivnih indikatorskih 
vrst, vključno z dvema 
visokokakovostnima 
vrstama.  

Seznam pozitivnih indikatorskih vrst, vključno z 
visokokakovostnimi vrstami, opredeljen pri 
raziskavi irskih polnaravnih travišč (O’Neill idr., 
2013). Za dodatne podrobnosti glej ta 
dokument.  

Sestava 
vegetacije: 
negativne 
indikatorske vrste  

Odstotek na 
reprezentativnem 
številu opazovalnih 
ploskev.  

Negativne indikatorske 
vrste obsegajo največ 20 % 
pokrovnosti, pri čemer 
posamezna vrsta ne 
obsega več kot 10 %.  

Seznam negativnih indikatorski vrst, ki so ga 
opredelili O’Neill idr. (2013).  

Sestava 
vegetacije: 
tujerodne vrste  

Delež na 
reprezentativnem 
številu opazovalnih 
ploskev.  

Pokrovnost tujerodnih vrst 
ne presega 1 %.  

Lastnost in specifični cilj temelji na O’Neill idr. 
(2013).  

Sestava 
vegetacije: 
lesnate vrste in 
velike praproti  

Odstotek na 
reprezentativnem 
številu opazovalnih 
ploskev.  

Pokrovnost lesnatih vrst 
(razen nekaterih vrst s 
seznama) in orlove 
praproti (Pteridium 
aquilinum) ne presega 5 %.  

Lesnati vrsti, katerih pokrovnost lahko presega 
5 %, sta navadni brin (Juniperus communis) in 
bodičasti šipek (Rosa spinosissima). Lastnost in 
specifični cilj na podlagi O’Neill idr. (2013). V 
Dwyer idr. (2007) je ugotovljeno, da so se na 
tem območju razširila grmišča in orlova praprot 
(Pteridium aquilinum).  

Struktura 
vegetacije: 
razmerje med 
širokolistnimi 
zelišči in travo  

Odstotek na 
reprezentativnem 
številu opazovalnih 
ploskev.  

Delež širokolistnih zelišč 
znaša med 40 in 90 %.  

Lastnost in specifični cilj na podlagi O’Neill idr. 
(2013).  

Struktura 
vegetacije: višina 
travne ruše  

Delež na 
reprezentativnem 
številu opazovalnih 
ploskev.  

Najmanj 30 % travne ruše 
je visoke med 5 in 40 cm.  

Lastnost in specifični cilj na podlagi O’Neill idr. 
(2013).  

Struktura 
vegetacije: odpad  

Delež na 
reprezentativnem 
številu opazovalnih 
ploskev.  

Pokrovnost odpada ne 
presega 25 %.  

Lastnost in specifični cilj na podlagi O’Neill idr. 
(2013).  

Fizična struktura: 
gola tla  

Delež na 
reprezentativnem 
številu opazovalnih 
ploskev.  

Gola tla obsegajo največ 
10 %.  

Lastnost in specifični cilj na podlagi O’Neill idr. 
(2013).  

Fizična struktura: 
vznemirjanje  

Kvadratni metri  

 

Površina, na kateri je 
mogoče opaziti znake 
intenzivne paše ali drugega 
vznemirjanja, zajema manj 
kot 20 m2.  

Lastnost in specifični cilj na podlagi O’Neill idr. 
(2013).  
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Poleg tega je morda treba sprejeti ukrepe zunaj zavarovanih območij, da se zagotovijo 
dolgoročna ohranitev habitata, njegova ekološka variabilnost in ustrezna povezanost na 
celotnem naravnem območju razširjenosti ter za ohranitev vrst, povezanih z njim, odvisno 
od zajetosti tega habitata v omrežju Natura 2000.  

V preglednici 4 na straneh 33–34 so navedeni deleži tega habitatnega tipa, vključeni v 
omrežje Natura 2000, po posameznih državah in biogeografskih regijah (na podlagi 
informacij iz nabora podatkov na podlagi člena 17). Na nacionalni in biogeografski ravni bi 
bilo treba opraviti podrobnejšo analizo za določitev najustreznejših območij za izboljšanje 
stanja ohranjenosti ali obnovitev habitata.  
 

4.4 Določitev ciljev in pristopov k upravljanju za posamezno območje 

 
Glede na stanje travišča je morda potrebno vzdrževanje, obnovitev ali ponovno 
oblikovanje (glej opredelitve pojmov v nadaljevanju). 
 
Slika 16: Pristopi k upravljanju pri ohranjanju polnaravnih travišč (Rusina (ur.), 2017) 
 

 
 

Polnaravno travišče z 
ugodnim stanjem 
ohranjenosti – za habitatni 
tip so značilni struktura 
vegetacije, rastlinska združba 
in ekološki procesi  
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Vzdrževanje (upravljanje v ozkem smislu) 
okoljskih razmer, strukture vegetacije in sestave 
vrst, značilnih za polnaravno travišče (paša, košnja 
sena, vzdrževanje jarkov, druga dela) 
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Polnaravno travišče z 
nezadostnim ali slabim 
stanjem ohranjenosti – 
struktura vegetacije odstopa 
od značilne, potrebni ekološki 
procesi pa so ovirani ali 
spremenjeni, zaraščenost z 
grmičevjem, neustrezno 
upravljanje (mulčenje, 
prekomerna paša, 
izboljševanje, oranje, sejanje), 
izsušenost (kanali ali jarki) 
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Obnovitev okoljskih razmer, značilnih za 
polnaravno travišče (namakanje ali izsuševanje, 
zmanjšanje rodovitnosti, odstranjevanje hranil, 
začetek ustreznega upravljanja)  
Obnovitev strukture vegetacije in sestave vrst, 
značilnih za polnaravno travišče (odstranjevanje 
dreves in grmičevja, dodatno sejanje semen divjih 
vrst, ukrepi za olajšanje širjenja vrst, obvladovanje 
ekspanzivnih vrst) 

     

NI polnaravno travišče – 
zemljišče, na katerem se 
izvaja intenzivno kmetijstvo 
(orno zemljišče, izboljšano 
travišče), gozd: gozd ali 
nasad, ki se dolgoročno 
upravlja, druga zemljišča: 
izsušena barja, kamnolom, 
nekdanje gradbišče, 
odlagališče odpadkov, na 
katerem se je znova uvedlo 
obdelovanje, itd. 
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Ustvarjanje okoljskih razmer, značilnih za 
polnaravno travišče (ustvarjanje ustreznih razmer 
v zvezi z vlago, prilagoditev rodovitnosti tal)  
Ustvarjanje strukture vegetacije in sestave vrst, 
značilnih za polnaravno travišče (sejanje mešanic 
semena ciljnih vrst, sajenje, začetek ustreznega 
upravljanja) 
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Vzdrževanje polnaravnih travišč vključuje ohranjanje in vzdrževanje sestave vrst in 
strukture, značilnih za polnaravno travišče, ter ekoloških razmer in procesov, potrebnih za 
ohranjanje ugodnega stanja. Za vzdrževanje je običajno treba ponavljati ukrepe (paša, 
košnja itd.), pogosto letno. Posebno pozornost je treba nameniti potrebam značilnih 
združb nevretenčarjev po upravljanju in jih upoštevati. Vse več je primerov, v katerih se na 
območjih suhih travišč, ki se upravljajo, dosegajo zelo dobri rezultati v zvezi z značilnimi 
vrstami rastlin in vegetacijo, vendar na njih praktično ni značilnih vrst nevretenčarjev, kot 
so metulji. Obsežen upad žuželk v habitatih iz Priloge I je bil ugotovljen na dobro 
zavarovanih območjih v vsaj nekaterih regijah v Nemčiji (Hallmann idr., 2017) pa tudi v 
drugih državah, kot je na primer Nizozemska (Hallmann idr., 2018), domnevno pa ta upad 
pomeni evropsko, če ne celo svetovno težavo. Med pomembnimi dejavniki, ki so 
domnevno glavni razlogi za to, so pesticidi, vključno s sredstvi za piliranje semena, 
monotono in sočasno upravljanje velikih površin, kot je košnja na celotnem habitatu na 
območju v enem ali dveh dneh, in razdrobljenost. Zato je potrebno tudi učinkovito 
upravljanje elementov favne. 

Obnovitev vključuje izboljševanje stanja travišča, kadar se še vedno pojavljajo nekatere 
značilnosti ali potekajo procesi habitatnega tipa travišč. Na primer obnovitev travišča, ki ga 
je zaraslo grmičevje, kadar se še vedno pojavljajo ekološke razmere in potekajo procesi, ki 
vzdržujejo habitat (npr. sestava tal in kemijske lastnosti).  Ekološka obnovitev običajno 
vključuje enkratne ukrepe, na primer sečnjo dreves in rezanje grmičevja ali frezanje 
korenin. Vključuje lahko tudi intenzivnejšo pašo in košnjo v določenem obdobju, dokler se 
ne vzpostavi nadzor nad ponovno rastjo grmičevja ter se lahko izvaja ekstenzivnejša in 
redna paša ali košnja za vzdrževanje (Rusina, 2017). 

Ponovno oblikovanje polnaravnega travišča vključuje ustvarjanje okoljskih razmer, 
potrebnih za habitat, in naseljevanje vrst, značilnih za habitat, na območju, kjer je habitat 
izginil. Ponovno oblikovanje habitatov je morda ustreznejše v državah, kjer je površina 
habitata zdaj manjša od površine, na kateri je mogoče zagotoviti ugodno stanje 
ohranjenosti vrst in združb habitata, in kjer se obstoječa površina zmanjšuje zaradi 
opuščanja, intenzifikacije ali drugih razlogov za izginjanje habitata. S ponovnim 
oblikovanjem je mogoče vsaj delno izravnati posledice uničenja habitata in zmanjšanja 
njegove površine.  

Vodilno načelo je, da je vselej bolje varovati in vzdrževati naravne ekosisteme z odpravo 
škodljivih vplivov in ekstenzivnih pritiskov, kadar je to mogoče, saj obnovitev degradiranih 
ekosistemov vselej vključuje tveganje neuspeha in visoke stroške. Številne naravne 
vrednosti so morda nepopravljivo poškodovane, sredstva in naložbe, potrebni za 
obnovitev naravnih ekosistemov, pa močno presegajo sredstva, potrebna za njihovo 
ohranjanje. Čim višja je stopnja degradacije, tem višji so stroški. Zato sta ustrezno 
ohranjanje in vzdrževanje naravnih ekosistemov vselej prednostni nalogi, obnovitev ali 
upravljanje pa se uporablja zgolj kot orodje za okrevanje ekosistemov, ki so že degradirani. 
Habitati, nastali s ponovnim oblikovanjem, pogosto niti dolgoročno ne pridobijo velikega 
števila vrst na razdrobljeni krajini, kjer je ponovna naselitev za nekatere vrste težja ali celo 
nemogoča. 

Na splošno je mogoče nekdanje „idealno“ stanje (v zvezi s površino habitata, sestavo vrst 
in funkcionalnimi procesi) obnoviti le, če razmere na območju in v okolici niso 
nepopravljive ali tako degradirane, da habitata in njegovih potrebnih procesov ni več 
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mogoče obnoviti (Rusina, 2017, ali Priede in Rūsiņa, 2017). V nekaterih primerih je mogoče 
le izboljšati stanje.  

Ekološka obnovitev ali oblikovanje habitata polnaravnega travišča je dolgotrajni postopek. 
Z obnovitvijo je mogoče hitro (na primer v dveh letih) doseči rezultate le, če je še vedno 
prisotna večina značilnih vrst in če še potekajo vsi potrebni ekološki procesi. V večini 
primerov pa obnovitev traja najmanj 5–10 let (Rusina, 2017), celovitejša obnovitev 
populacij vrst nevretenčarjev pa več desetletij.  

Po tem, ko se z dejavnostmi za obnovitev dosežejo predvideni rezultati, so potrebni ukrepi 
vzdrževanja za ohranjanje dobrega stanja travišča. Poleg tega ukrepi za obnovitev in 
vzdrževanje pogosto niso strogo ločeni, ampak se lahko izvajajo sočasno. 
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5. OHRANITVENI UKREPI IN UKREPI ZA OBNOVITEV 
 

Ohranjanje dobrega stanja tega habitata je odvisno od ekstenzivne paše ali košnje, 
odvisno od lokalnih razmer in preteklih praks upravljanja. Obstaja lahko tudi potreba po 
obvladovanju grmišč ali invazivnih vrst. 

Poleg tega je morda treba prilagoditi upravljanje potrebam posameznih vrst, odvisno od 
ciljev ohranjanja območij.  

 

5.1 Ključne prakse upravljanja za ohranjanje dobrega stanja habitata 

Na splošno ta habitatni tip ni klimaksna združba in je na celotnem območju razširjenosti 
odvisen od praks ekstenzivnega upravljanja. Ključni biotski dejavniki za njegovo ohranitev 
so tesno povezani z možnostjo omejevanja sekundarne sukcesije. To se običajno zagotavlja 
s pašno dejavnostjo prostoživečih rastlinojedov in zlasti domače živine (ovac, koz, govedi, 
konj, oslov). Košnja je lahko primerno orodje za ohranjanje vidika habitata z najbolj zmerno 
količino vlage. 

Ali paša ali košnja pomeni najustreznejše redno upravljanje za visokokakovostna travišča 
na karbonatnih tleh, je lahko odvisno od razmer na posameznih območjih in njihovega 
preteklega upravljanja ter od podtipa prisotnega habitata. Čeprav se paša pri večini študij 
priporoča kot najustreznejši način upravljanja za travišča na karbonatnih tleh, sta Fischer 
in Wipf (2002) ugotovila, da je v zgornji subalpski regiji za travišča na karbonatnih tleh, ki 
se tradicionalno kosijo, košnja ugodnejša od paše. Med travišči, ki se uporabljajo za pašo, 
in travišči, ki se kosijo, obstajajo razlike glede sestave vrst, ki ustrezajo različnim enotam in 
podtipom vegetacije. Za ohranitev celotne biotske raznovrstnosti habitata 6210 je morda 
potrebna regionalno prilagojena kombinacija obeh načinov upravljanja. 

Pri opredelitvi ustreznih režimov upravljanja sta zelo pomembni spremenljivki zgodovina 
in narava združbe (Grime idr., 2000, Britton idr., 2001). Pri poskusu za ugotavljanje vplivov 
različnih režimov upravljanja (paše, košnje in neukrepanja) na biotsko raznovrstnost travišč 
na karbonatnih tleh na Nizozemskem je bila najvišja stopnja biotske raznovrstnosti 
zagotovljena s pašo, najnižja pa z neukrepanjem (During in Willems, 1984). Poleg tega se 
je izkazalo, da je paša učinkovitejša od košnje pri odpravljanju učinkov povečanja količine 
dušika (Butaye idr., 2005).  

Če se na nekem travišču košnja v preteklosti ni izvajala, je treba oceniti verjetne vplive 
prehoda s paše na košnjo na ohranjanje travišča. To je lahko ključno zlasti za nevretenčarje. 
Dejansko bodo prisotne vrste nevretenčarjev tiste, katerih življenjski cikli ustrezajo 
obstoječemu in že dolgo uveljavljenemu režimu upravljanja. Podobno bo prehod s 
tradicionalnega režima košnje na pašo verjetno povzročil spremembe sestave vrst rastlin 
(Rodwell, 1992). Takšna sprememba lahko povzroči upad populacije ali izginotje vrst, ki 
cvetijo zgodaj in so za ohranjanje populacije odvisne od razvoja semen. V primeru dvomov 
bi bilo treba sprejeti previdnostni pristop in se izogniti spremembam že dolgo 
uveljavljenega upravljanja za izpolnjevanje ciljev ohranjanja narave (Crofts in Jefferson 
1999).  

 



 

61 

 

Prednostni habitat s kukavičevkami (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Paša  

Suha travišča na karbonatnih tleh so praviloma sistemi nizke produktivnosti z majhnim 
donosom prebavljivih krmnih rastlin, zato se namesto s košnjo običajno vzdržujejo s pašo. 
Paša ima ključno vlogo pri ohranjanju vrstnega bogastva, saj konkurenčnim rastlinam 
omejuje možnosti za prevlado. Poleg tega je prednostna možnost upravljanja za 
nevretenčarje. Razen pri zelo velikih gostotah živine je odstranjevanje rastlinskega 
materiala s pašo postopnejše kot z rezanjem. Tako se lahko bolj mobilnim nevretenčarjem 
zagotovi možnost, da se preselijo na druga območja travišča (Crofts in Jefferson, 1999).  

Dolgoročni vplivi različnih režimov paše pa niso dobro znani, zlasti kar zadeva združbe 
nevretenčarjev. Študije vpliva pašniških dejavnosti na travišča na karbonatnih tleh v 
Burgundiji kažejo, da so lahko posledice za nevretenčarje kljub povečanju floristične 
raznovrstnosti pozitivne in negativne, odvisno od pašniške prakse (Croquet in Agou, 2006). 
Območja, na katerih se paša ne izvaja, so pomembna tudi kot zavetišča za mikrofavno ali 
njihovo prezimovanje (Pearson idr., 2006).  

Paša ima tudi druge koristi. Zmerno teptanje je lahko koristno: težke živali, kot so govedi, 
s kopiti razbijejo plast rastlinskega odpada ter poteptajo in zdrobijo grobo vegetacijo. Poleg 
tega živali s kopiti ustvarijo določeno količino golih tal. Ta so pomembna za življenjski cikel 
številnih nevretenčarjev ter za vrste rastlin, ki potrebujejo gola tla, da vzkalijo in vzniknejo 
(Calaciura in Spinelli, 2008). 

Režim paše 

Na biološke značilnosti travišča močno vpliva in v številnih primerih odločilno določa režim 
paše, ki se izvaja na travišču. Vrsta živali, ki se uporablja, gostota živine in čas paše so 
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pomembni dejavniki, ki jih je treba upoštevati (opozoriti je treba, da vrsta živali vključuje 
vrsto, pasmo, starost, spol in izkušnje).  

Možnosti za določitev ustreznega režima paše za ohranjanje temeljijo na številnih 
parametrih, ti so:  

– vrsta živine (govedo, ovce, poniji itd.) in gostota živine; 
– obdobja paše (sezona paše) in trajanje paše;  
– sistem paše (zaporedje in vzorec posameznih paš); 
– običajno zadrževanje živine na ograjenem območju zunaj habitata, če je sploh potrebno.  

Medsebojno delovanje teh parametrov in njihov vpliv na travišče sta pogosto kompleksna, 
zato je težje točno napovedati rezultat. To pomeni tudi, da je pogosto mogoče doseči želeni 
rezultat z uporabo različnih režimov.  

Pašne živali 

Po vsej Evropi se travišča vzdržujejo z različnimi vrstami pašnih živali, vključno z govedom, 
ovcami, kozami, osli in konji. Ne glede na vrsto živine pri njeni majhni gostoti nastanejo 
travišča z mešano strukturo, ki jo sestavljajo različne zaplate.  Vzorec in obseg 
vegetacijskega mozaika sta lahko različna, odvisno od izbire živine: različne živali lahko 
ustvarijo različne tipe mikrohabitata (Crofts in Jefferson 1999).  

Način merjenja takih majhnih gostot živine ima velik vpliv na učinkovitost. Čreda, ki jo 
pastir stalno žene, ima lahko veliko lokalno gostoto živine, ob upoštevanju večje površine 
pa majhno gostoto. Ob majhni splošni gostoti živine na ograjenem območju je paša zelo 
selektivna, končni rezultat pa precej drugačen, saj se živini nikoli ni treba hraniti z manj 
zaželenimi deli. Prednost imajo pašni sistemi, s katerimi se lahko hranila odstranijo iz 
sistemov. 

Vse živali se pasejo selektivno. Najprej zaužijejo najbolj priljubljene dele vegetacije, manj 
priljubljene rastline pa pustijo za konec ali se z njimi sploh ne hranijo. To, da pašne živali 
izberejo nekatere vrste rastlin in druge zavračajo, ima lahko ključno vlogo pri ohranjanju 
vrstnega bogastva ter določanju strukture in floristične sestave travišča. 

Ovce med pašo (C. Olmeda) 
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Govedo se precej razlikuje od ovac, saj se raje prehranjuje z višjo travo in se ni sposobno 
pasti tako selektivno. Te živali pri paši ovijejo jezik okrog rastlin in jih pulijo, pri tem pa 
puščajo šope nedotaknjene vegetacije in območja z nizkimi rastlinami, ovce pa so 
izbirčnejše in med pomikanjem po travišču zaužijejo vrhove rastlin, s čimer ustvarjajo bolj 
homogeno strukturo vegetacije (McDonald, 2007a). Govedo rastline puli ter s tem pušča 
odprte zaplate in strukturno raznolikost v smislu višine vegetacije. Takšne odprte strukture 
podpirajo najrazličnejše vrste rastlin z obnovljeno dednino, kot je Primula veris. Ovce 
delujejo kot kosilnice, ki spodbujajo rast poganjkov in zapiranje vegetacije ter razvoj vrst s 
korenikami. Ta dva mehanizma delujeta v nasprotnih smereh in imata različne rezultate za 
vegetacijo (in tako na podprte združbe nevretenčarjev). 

Koze se lahko pasejo ali hranijo z višjimi grmi. V primerjavi z govedom in ovcami se lahko 
konji pasejo veliko bližje tlom, zaradi razlike v presnovni fiziologiji pa se morajo pasti veliko 
dlje (Rook idr., 2004). Osli se pasejo podobno kot poniji, tj. selektivno. Zajci se ne pasejo 
na visokih traviščih, so zelo izbirčni, pri zmerni gostoti pa ustvarijo mozaik manjših zaplat 
vegetacije različnih višin. Pomembna je tudi velikost telesa: manjše živali izbirajo 
kakovostnejše rastline, saj glede na velikost telesa potrebujejo več energije (Rook idr., 
2004).  

Vrsta živine nima velikega vpliva, če je pašna obremenitev velika; škoda v obliki splošnega 
zmanjšanja bogastva vrst rastlin je bila ugotovljena na območjih, na katerih so se 
intenzivno pasli konji, in območjih, na katerih se je intenzivno paslo govedo (Crofts in 
Jefferson, 1999).  

Posamezne vrste imajo tudi različne učinke teptanja. Fizični pritisk, ki ga na travišču 
povzročajo ovce, po ocenah znaša 0,8–0,95 kg na cm2, fizični pritisk, ki ga povzroča govedo, 
pa 1,2–1,6 kg na cm2 (Spedding, 1971).  

Ohranjanje vrste živine, ki se tradicionalno uporablja na nekem območju, bi morala biti 
prednostna možnost, saj lahko imajo spremembe negativne vplive. Številne značilne vrste 
rastlin, ki so se prilagodile paši specifične živali, ob spremembi vrste živali praviloma 
izginejo, saj postanejo ranljive za drugačen način paše (Pearson idr., 2006). Vrsta živine, ki 
jo je mogoče najbolje uporabiti, je odvisna tudi od razmer na različnih geografskih 
območjih. Na primer zelo suhi pašniki v Južni Evropi so na splošno primernejši za pašo ovac 
kot goveda, saj ovce bolje sprejemajo skrajne razmere.  

V nekaterih primerih pa je lahko koristna mešana paša, saj se tako lahko ustvarijo različne 
strukture travišča, odvisne od preferenc različnih živali pri paši; različne pašne živali 
verjetno nimajo enakih preferenc glede krme. Zaradi režima se morda morajo pasti ločeno: 
na primer sprva se lahko uporabi govedo za pašo na traviščih z visoko, pozno vegetacijo, in 

ko je višina vegetacije dovolj nizka, se lahko uporabijo ovce ali poniji, ki lahko učinkoviteje 

popasejo nizko vegetacijo. Različne vire paše je treba opredeliti in oceniti ločeno, da se 
izvedejo samo najustreznejše prilagoditve (Crofts in Jefferson, 1999).  

Na traviščih, na katerih se živali dalj časa niso pasle, se lahko uporabijo koze, da odstranijo 
grmišča in grme, ki so začeli rasti na območju. Uvedba paše koz s premeščanjem je lahko 
učinkovit način, kako obnoviti suha travišča, na katerih se je razširilo grmičevje. To je bilo 
dokazano v študiji, v kateri je bil proučen vpliv paše koz s premeščanjem z razmeroma 
veliko pašno obremenitvijo (0,6–0,8 GVŽ/ha/leto) v sedemletnem obdobju na strukturo 
habitata in vrstno bogastvo na šestih lokacijah suhih travišč, na katerih se je razširilo 
grmičevje, v spodnji dolini reke Saale v osrednji Nemčiji. Zmanjšanje grmičevja in 
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povečanje števila ciljnih vrst sta povezana z izboljšanjem stanja ohranjenosti teh zelo 
ranljivih habitatnih tipov suhih travišč (Elias idr., 2018). 
 

 
Koze med pašo na posebnem ohranitvenem območju Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 

 
Pašna obremenitev – gostota živine 

Pašna obremenitev izraža količino vegetacije, ki naj bi jo neko število pašnih živali določene 
vrste in velikosti pridobilo na območju travišča v času, ko se pasejo na njem. Kadar lahko 
pašna obremenitev presega nosilno zmogljivost travišča, običajno nastane škoda za 
ekološke in produktivne lastnosti travne ruše, to pa je enakovredno prekomerni paši. 
Rezultat režima paše je odvisen od števila pašnih živali in časa, ko so na območju. 

Šteje se, da je pašna obremenitev optimalna, če spodbuja in vzdržuje mozaik vegetacije, 
pri čemer nastaneta travna ruša neenakomernih višin in območje s šopi vegetacije. To je 
mogoče le, kadar se dovoli selektivna paša pašnih živali na travni ruši. Selektivno uživanje 
rastlin pa omogoča le ekstenzivna paša. V nasprotju s tem pri intenzivni paši nastane travna 
ruša enotnih višin, zaradi česar so možnosti za preživetje različnih vrst rastlin in živali 
manjše. 

Za oceno obremenitve zaradi živine je koristno, da se opravi raziskava vegetacije na 
pašniku. Pri paši za vzdrževanje je ključno zagotoviti, da se pred začetkom naslednje rastne 
sezone odstrani vsakoletni pridelek. Letni donos rastlinske biomase določa zgornjo mejo 
za pašno obremenitev, ki jo lahko prenese posamezna travna ruša. Na splošno se v skladu 
s cilji ohranjanja zahteva, da je število glav živine manjše od nosilne zmogljivosti travišča. 
Tako lahko živina pusti precejšnji delež letnega donosa travne ruše nedotaknjen, da se 
lahko vključi v druge prehranske verige (npr. rastlinojedih nevretenčarjev ali združb 
razkrojevalcev) ali pa se poveča strukturna raznovrstnost habitata. Za to bi moralo biti 
število glav živine precej manjše od teoretične nosilne zmogljivosti travne ruše, da bi se 
zagotovilo, da se v rastni sezoni zadostna količina vegetacija izogne paši zaradi doseganja 
ciljev ohranjanja (Crofts in Jefferson, 1999).  
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V številnih primerih pa v praksi ni mogoče opredeliti optimalne faze sukcesije niti gostote 
živine. V majhnih enotah habitata je lahko posebno težko uravnotežiti intenzivnost paše 
tako, da se preprečita invazija grmišč in prekomerna paša. Ali je mogoče preprečiti dodatno 
širjenje grmišč samo z upravljanjem, ni znano.  
 
Čas in trajanje paše  

Čas paše je pomemben. Spomladanska paša ima najbolj neposreden vpliv na rast rastlin, 
saj takrat najbolj poganjajo listi. Intenzivnost spomladanske paše ne bi smela biti prevelika, 
da lahko rastline rastejo in cvetijo. Sicer lahko škoduje sestavi združb rastlin. Pri jesenski 
paši se lahko zmanjša količina hrane, ki jo lahko rastline shranijo čez zimo, s čimer se v 
naslednji sezoni zmanjša njihova vitalnost.  

Kar zadeva trajanje paše, je to predvidoma v obratnem sorazmerju s številom glav živine. 
Kratka obdobja intenzivne paše so lahko ustrezna, kadar se razraščajo vrste plevela, ki 
povzročajo težave. Na splošno je učinek kratkih obdobij intenzivne paše lahko 
katastrofalen za nekatere vrste nevretenčarjev, ki so odvisne od kontinuitete strukture 
travišča v celotnem življenjskem ciklu. Najmanj škodljiva so pozimi, ko večina žuželk, ki 
živijo na površju, miruje. Enako letno pašno obremenitev je vseeno mogoče doseči z 
manjšo gostoto živine, vendar le, če se ohrani dlje časa; tako se vseeno doseže zaželena 
struktura travišča, nevretenčarji pa imajo na voljo več časa, da se prerazporedijo na 
območju (Crofts in Jefferson, 1999).  
 
Sistem paše 

Sistem paše pomeni rutinsko organizirano zaporedje za pomikanje pašne živine čez 
območje pašnika. V bistvu je mogoče različne sisteme paše poenostaviti in razdeliti na dve 
temeljni strategiji: pašo z določenim številom živine in rotacijsko pašo, ki ju je mogoče 
združiti (Calaciura in Spinelli, 2008). 

Sistem paše z določenim številom živine se uporablja, kadar se določeno število živali dalj 
časa – včasih tudi vse leto – pusti na zadevnem območju.  Pri majhni gostoti živine se lahko 
omogoči fonološki razvoj nedotaknjenih delov travišča, s čimer se zagotovi več ekoloških 
niš, ki jih lahko izkoriščajo živalske vrste (cvetje, semena, stoječi in padli odmrli material) 
(Crofts in Jefferson, 1999). Z ohranjanjem majhnih gostot živine se zagotovi nadzor nad 
invazivnimi vrstami rastlin, hkrati pa se ohrani favna nevretenčarjev, odvisnih od trave 
(RSPB, 2004b). Gostoto živine je mogoče po potrebi prilagoditi, običajno pa se med 
potekom sezone, ko se zmanjšuje produktivnost travišča, zmanjša. Kadar paša ali teptanje 
ogroža posebno dragocene vrste rastlin, je morda treba vzpostaviti posebna območja, da 
se te vrste zavarujejo pred pašno obremenitvijo (Colas in Hébert, 2000). Kukavičevke 
običajno ne prenašajo teptanja. Če se nova listna rozeta poškoduje, ne bo več zrasla. Pri 
sistemih paše z zelo majhno gostoto sta vseeno mogoča preživetje in razvoj precejšnjih 
populacij kukavičevk. Zanje je ugodna tudi zgodnja košnja, saj vrsta cveti junija in julija 
(Rusina, 2017). Z ograjenimi območji je dejansko mogoče izboljšati sestavo in kakovost 
travne ruše na travišču ter spodbuditi obnavljanje redkih in ogroženih rastlin, značilnih za 
ta habitat.  

Rotacijska paša pomeni, da se območje za pašo razdeli na dele (polja, čredinke ali pasove) 
ali da čredo dejavno upravlja pastir, živina pa se v ustreznih presledkih premešča na nove 
enote za pašo. Živali se v rednih in pogostih presledkih preselijo na nova območja, pri 
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čemer se v strukturiranem zaporedju postopno pomikajo po celotnem območju paše. Na 
prvotno območje se vrnejo, ko se v celoti ponovno vzpostavi pridelovalna zmogljivost 
travišča, vendar pred začetkom cvetenja (Brockman, 1988).  

Rotacijska paša se lahko uporabi za izpolnjevanje ciljev upravljanja za ohranjanje, zlasti 
kadar so nizka travišča potrebna za vzdrževanje bolj specializiranih združb, ki so odvisne od 
njih, območje travišča pa je razdeljeno na več ločenih območij. Ta pristop je pogosto 
najučinkovitejši na območjih, na katerih je potrebna zimska paša, saj je cilj, da živali 
popasejo čim več vegetacije, ki je zrasla v preteklih sezonah. Po tem je travišče pripravljeno 
na začetek rasti v novi sezoni (Crofts in Jefferson, 1999).  

Za zadrževanje in vzpostavitev območij, na katerih se bo živina pasla v presledkih, je 
primerna uporaba ograj.  
 
Tranzimansa in transterminanca Premiki živine na dolge in srednje razdalje (tranzimansa 
se uporablja za premike na razdalje, daljše od 100 km, transterminanca pa za krajše 
razdalje) so ključna praksa za vzdrževanje teh travišč, zlasti kadar se uporabljajo 
tradicionalne poti živine (tratturi v Italiji, draillies v južni Franciji ali vías pecuarias v Španiji), 
in ohranjanje povezanega tradicionalnega ekološkega znanja (Otero-Rozas idr., 2013). 
Tranzimansa in transterminanca pomagata pri razširjanju semen, kar je pomembno zlasti 
pri razširjanju na dolge razdalje (Manzano in Malo, 2006). To razširjanje in povezana genska 
izmenjava sta kritični za pripravo travišč na podnebne spremembe. Nekateri programi 
EKSRP vključujejo specifične ukrepe za ohranjanje teh tradicionalnih praks in povezanih 
habitatov. 
 

5.1.2 Košnja 

Košnja je ustrezna, če je tradicionalni način upravljanja travišč ali alternativa paši, ko bi ta 
sicer imela prednost, vendar ni izvedljiva. Tako kot s pašo se z redno košnjo preprečuje 
prevlada trdoživih konkurenčnih vrst trav in zelišč ter naselitev grmičevja in dreves, pri 
čemer se združba travišča vzdržuje, dokler se izvaja paša. Vendar se s košnjo ne ustvari isti 
mozaik razmer v habitatu kot pri paši, zlasti kadar se uporablja monoton režim košnje 
(Crofts in Jefferson 1999).  

Paša nizke intenzivnosti pogosto velja za dober način upravljanja (celo boljši od košnje), saj 
se pričakuje, da se s spremenljivimi vzorci paše, teptanja in izločanja iztrebkov živine 
ustvari heterogenost v majhnem obsegu, kar bi moralo omogočiti soobstoj večjega števila 
vrst kot pri uporabi homogeniziranega režima košnje. V nasprotju s tem so Turtureanu idr. 
(2014) ugotovili, da je bogastvo vrst rastlin veliko večje na suhih traviščih, ki se kosijo, kot 
na tistih, na katerih se izvaja paša (+25,8 vrste = 51 % na 10 m2), če so v podobnem stanju, 
ta razlika pa je bila ugotovljena ne glede na preskušeni prostorski okvir (1 cm2 do 100 m2) 
(po Dengler idr., 2014). Pri vzorčenju so bili zajeti različni režimi upravljanja in vrste 
vegetacije fitosociološkega razreda Festuco-Brometea na transilvanski planoti v Romuniji. 

Načini upravljanja na podlagi košnje/rezanja se razlikujejo glede: časa, pogostosti, 
razporeditve in metod. 
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Čas rezanja 

Upravljanje travnikov za ohranjanje narave običajno vključuje enkratno pozno rezanje. 
Datumi rezanja so lahko precej različni, odvisno od lokacije in narave pomembnih 
prostoživečih živali (Crofts in Jefferson, 1999).  

Pozno rezanje je lahko koristno za varstvo živalskih vrst, ki potrebujejo zelo strukturirano 
vegetacijo za prehranjevanje in zatočišče, zlasti ptic in žuželk, ter omogočanje razvoja 
semen pri pozno cvetočih rastlinah. Poleg tega je občasno pozno rezanje sena (na koncu 
avgusta/septembra) (npr. enkrat na 5 let) praktično na območjih, ki podpirajo pozno 
cvetoče vrste (Crofts in Jefferson, 1999). 

Zgodnje rezanje je lahko koristno v primeru bogate vegetacije, ki bi se sicer začela 
razkrajati, in za upočasnitev razvoja tujerodnih vrst. Znano pa je, da trajno zgodnje rezanje 
sena povzroči zmanjšanje vrstnega bogastva na travnikih (Smith, 1994). Rezanje se ne bi 
smelo izvajati preden se izležejo gnezditvene ptice ali se populacije zaželenih značilnih vrst 
rastlin, katerih obnavljanje je odvisno od proizvodnje semen, osemenijo.  

Pogostost rezanja 

Na splošno se travišča zveze Mesobromion zaradi svoje nizke produktivnosti (Pearson idr., 
2006) kosijo enkratno letno, včasih celo enkrat na dve leti, medtem ko lahko bolj mezofilna 
in produktivna travišča prenesejo dve košnji (Rodwell idr., 2007). Več kot ena košnja letno 
je morda potrebna zaradi simulacije nekdanjega upravljanja paše, če tega ni več mogoče 
izvajati.  

Splošno pravilo pa je, da se košnja po možnosti ne bi smela izvajati več kot enkrat in največ 
dvakrat, saj se s pogostejšo košnjo omejijo možnosti razvoja za številne vrste živali in rastlin 
(Essl, 2005).  

Razporeditev rezanja 

Košnji celotnega območja travišča naenkrat se je priporočljivo izogniti; namesto tega naj bi 
se košnja izvajala postopoma, da se prepreči poškodovanje mikrofavne. Plazilci, žuželke in 
pajki se bodisi premikajo zelo počasi bodisi se sploh ne premikajo, zato je pomembno 
pustiti nepokošena območja, kamor se lahko zatečejo. Poleg tega se z razporeditvijo 
datumov rezanja podaljšata faza opraševanja rastlin ter razpoložljivost nektarja in peloda. 
Zato je smiselno, da se majhen del celotne površine (približno 5–10 %) izključi iz košnje in 
se pokosi naslednje poletje. To bi bilo treba narediti vsako leto z drugim delom površine, 
rotirati med deli in se vrniti na posamezni del vsakih 4–6 let (Pearson idr., 2006). Poleg tega 
je za robne združbe in ekotone značilno izjemno vrstno bogastvo, številni nevretenčarji pa 
jih potrebujejo na primer za hibernacijo ali uporabo virov jeseni in pozimi. Zato se košnja 
na teh občutljivih območjih ne bi smela izvajati vsako leto niti se ne bi smela v enem letu 
izvesti na celotnem robnem območju. Ti ekotoni se ne bi smeli spremeniti v kmetijske 
(pogosto zaprte) poti in postati ovire za vrste (npr. ceste ob robovih gozdov). 

Metode rezanja 

Če je mogoče, bi bilo bolje uporabiti bočno kosilnico. Rotacijske kosilnice ubijejo veliko več 
živali, ker jim ne morejo pobegniti. Pri uporabi rotacijske kosilnice je treba spremeniti 
običajno višino rezanja (8–10 cm) in rezati od znotraj navzven, da se živalim omogoči, da 
pobegnejo s travnika (Pearson idr., 2006). 
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Izogibati bi se bilo treba zelo nizkim višinam rezanja, saj lahko povzročijo čezmerno 
„skalpiranje“ in nastanek zaplat golih tal na travišču. Te so ugodna območja za invazijo 
nezaželenih vrst. Nasprotno pa je lahko nekaj vznemirjanja v majhnem obsegu potrebnega 
za kalivost semen in koristnega za nevretenčarje. Priporočljivo je izogniti se uporabi 
stiskalnicam krme, ki povzročajo veliko škode za favno (najmanj 30- do 60-odstotno 
smrtnost čebel). Na splošno bi bilo treba porezani material odstraniti, da se prepreči 
obogatitev travišča s hranili. 

 

5.1.3 Upravljanje za prostoživeče živali 

Upoštevati je treba, da se je s preteklim upravljanjem območja oblikovala skupina taksonov 
na njem, ta vzorec pa bi bilo treba ohraniti, če je znan. Najrazličnejše vrste so se prilagodile 
režimu paše ali košnje, ki se je tradicionalno uporabljal na območju. Številnim od njih 
koristijo tudi robovi in prehodna območja med dvema vegetacijskima tipoma, njihove 
potrebe po upravljanju pa so lahko različne. 

Prilagajanje upravljanja potrebam posameznih vrst ni vselej priporočljivo, saj se lahko 
pojavijo vplivi na druge pomembne značilnosti. Na splošno se zdi priporočljivo uporabiti 
pristop k upravljanju, ki lahko koristi različnim skupinam vrst na območju. 

Pri določanju prednostnih nalog za ohranjanje travišča z vidika ohranjanja vrst bi bilo treba 
upoštevati prisotnost vrst, ki so redke na lokalni ali nacionalni ravni. 
 
Nevretenčarji – struktura habitata in zahteve za upravljanje 

Na suhih traviščih na karbonatnih tleh je lahko edinstvena množica vrst nevretenčarjev 
(žuželk, pajkov, polžev), odvisno od tipa travišča in sestave vrst rastlin. Ta travišča so 
pomemben vir nektarja in peloda za številne žuželke. Med cvetenjem je mogoče opaziti 
najrazličnejše metulje in druge cvetoljubne žuželke – Coleoptera (hrošči), Hymenoptera 
(divje čebele, ose itd.) in Diptera (trepetavke). Poleg teh so lahko tudi številne vrst kobilic 
in pravih cvrčalk (Orthoptera). Te potrebujejo nizko ali odprto vegetacijo, da lahko skačejo 
in za zadovoljitev potreb po toploti. To je popolnoma odvisno od vrste in življenjske faze. 
Značilno je na primer za vrsto Decticus verrucivorus. 

Ta habitat vsebuje tudi bogato talno favno – majhne členonožce, ogorčice, ličinke žuželk, 
deževnike. Na traviščih, na katerih se izvaja paša, so lahko raznoliki saprofagni (ki se 
prehranjujejo z razpadajočo organsko snovjo) nevretenčarji (žuželke, pršice, ogorčice), ki 
so odvisni od iztrebkov živali. Za žuželke na suhih traviščih so pomembni območja, ki jih je 
poteptala živina, in odprte peščene zaplate. 

Lokalne populacije nevretenčarjev so razvile strategije, prilagojene tradicionalnim praksam 
upravljanja. Če ima paša ali košnja dolgo zgodovino na območju z znanim vzorcem 
upravljanja, bi bilo to treba nadaljevati, da se lahko ohranijo prilagojene življenjske 
strategije nevretenčarjev. Različne stopnje paše povzročajo različne vrste travne ruše, od 
zelo nizke trave do visoke trave z grmičevjem. Vse vrste travne ruše so dragocene za vrste, 
pomembne za ohranjanje, nekatere pomembne vrste pa dejansko potrebujejo več vrst na 
posameznem območju ali celo podrobne mozaike mikrohabitatov (Alexander, 2003).  

Zelo nizka travna ruša je praviloma ugodnejša za vrste, prilagojene odprtemu terenu, 
vključno s plenilci, vrstami, ki se prehranjujejo z listjem, in – kadar nizko travno rušo 
vzdržujejo veliki rastlinojedi – favno, ki se prehranjuje z iztrebki (Alexander, 2003). Za 
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žuželke na suhih pašnikih, zlasti čebele in ose, so pomembna območja golih tal, ki jih je 
poteptala živina, in odprte peščene zaplate. 

Vendar bi lahko prekomerna paša ali paša ob neustreznem času povzročila mešanje tal, 
zaradi katerega se zmanjša raznovrstnost hroščev, ki živijo na površju, in kopenskih polžev 
(Rusina (ur.), 2017). Prekomerna paša lahko povzroči popolno degradacijo favne 
nevretenčarjev. 

Višja travna ruša s cvetlicami, vzdrževana s periodično pašo, ki jih sledi zmanjšanje pašne 
obremenitve, je praviloma ugodna za vrste, ki se prehranjujejo z rastlinami in so povezane 
s cvetjem, sadjem in popki (Alexander, 2003). Gostejša, bolj groba travišča z manjšim 
številom cvetja in veliko količino odpada so ugodna za vrste razkrojevalcev ter zagotavljajo 
zavetje za počitek in prezimovanje (Alexander, 2003). Območja šopov so pomembna 
strukturna komponenta travišča za pajke. 

Številne vrste žuželk potrebujejo mozaik značilnosti, ne zgolj ene značilnosti, pogosto pa 
mora biti območje na kompleksni krajni, na kateri so dosegljive dodatne značilnosti 
(Alexander, 2003; Ssymank, 1991, za trepetavke). Številne vrste so odvisne od prisotnosti 
dreves in grmičevja, grmišč in gozdov v habitatu ali njegovi bližini.  

Metulji običajno tvorijo mrežo lokalnih populacij, med katerimi poteka izmenjava odraslih 
metuljev v omejenem obsegu, tako da tvorijo metapopulacijo. Upravljanje bi morali biti 
usmerjeno v ohranjanje te mreže populacij na celotni krajini, pri čemer je treba sprejeti, 
da vsaka lokacija morda ni vselej primerna (nekatera osnovna območja sicer so) (van Swaay 
idr., 2012). Upravljanje populacij metuljev je lahko slabo, ob intenzivnem in enotnem 
upravljanju pa lahko metulji celo izumrejo (van Swaay idr., 2012; Westrich, 2018).  

Odstranitev nekaterih vrst cvetlic s pašo ali košnjo v času, ko je največ cvetenja, lahko 
močno prizadene čebele, ki so odvisne od ene ali nekaj vrst cvetlic, zato je tudi v zvezi s 
tem smiselno izvajati rotacijsko upravljanje. Če se celotno območje popase ali pokosi v 
nekaj dneh ali tednih, se močno poslabša stanje ohranjenosti območja za cvetoljubne 
žuželke. 

Spreminjanje pašne obremenitve v smislu časa in prostora ima precej drugačen učinek kot 
stalna uporaba istega postopka. Takšna spremenljivost populacijam nevretenčarjev 
omogoča, da se spopadejo z lokalizirano odstranitvijo virov, ki bi bila sicer smrtno nevarna 
za letni življenjski cikel.  

Za nevretenčarje je pomembno, da območje rotacije ali spremembe upravljanja ni večje 
od 100 m, kar ustreza največjemu območju iskanja hrane večine manjših čebel samotark 
(Zurbuchen idr., 2010a, b). 

 

Žuželke nimajo dolgotrajnih faz počitka, zato potrebujejo kontinuiteto habitata od ene 
generacije do naslednje (v nasprotju z rastlinami s semensko banko, ki so lahko sposobne 
preživeti več let). Zato je kontinuiteta upravljanja ključna za nevretenčarje. Hkrati je 
rotacijski vpliv v obdobju, daljšem od enega leta, koristen za populacije nevretenčarjev, saj 
se vrste, ki prezimijo v glavicah s semeni, ne odstranijo z letnim rezanjem, in čebele, 
povezane s cvetlicami, ki cvetijo po zgodnjem rezanju sena. 
 
Priporočila glede upravljanja habitata za nevretenčarje (van Swaay idr., 2012; Alexander, 
2003): 
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 ustvariti območja golih tal in odprtih peščenih zaplat na pobočjih, obrnjenih na jug, s 
pašnimi živalmi in periodičnimi posegi z rezanjem grmišč;  

 vzdrževati grmičevja, ki cvetijo spomladi, kot je Prunus spinosa, in območja rastlin, ki 
cvetijo pozno poleti (Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae itd.); 

 vzdrževati mozaike habitatov z uporabo paše pod nadzorom pastirja ali periodične 
paše, ki ji sledijo obdobja paše v majhnem obsegu ali brez paše, za ohranjanje zaplat 
z visoko travo in grmičevjem;   

 obnoviti primerne zaplate habitata za zagotovitev koridorjev in povezovalnih 
elementov za povezovanje osnovnih populacij mobilnih nevretenčarjev z 
metapopulacijami; 

 če se habitat kosi, bi bilo treba na vsakem območju Natura 2000 uporabljati čim bolj 
različne datume rezanja, da se ne bi v kratkem času košnja izvedla na vseh območjih. 
V najboljšem primeru bi se uporabil mozaik rezanja v majhnem obsegu, ki posnema 
tradicionalno upravljanje pred mehanizacijo. Posebno pozornost je treba nameniti 
robovom in ekotonom, na katerih se nikoli ne bi smelo izvesti rezanje celotnega 
območja. 

 

Upravljanje suhih travišč na karbonatnih tleh za divje čebele  

 Čebele samotarke potrebujejo kombinacijo svojih specializiranih rastlin za prehrano 
in habitata za gnezdenje, ki morajo biti blizu skupaj. Na primer čebele vrste Andrena 
fulvago potrebujejo pozno cvetoče rumene nebinovke (Asteraceae) in tla z redko 
vegetacijo, na katerih gradijo svoja gnezda. 

 Čmrlji potrebujejo krajino, na kateri so dolgo na voljo cvetoči viri (različne vrste imajo 
različne preference glede vrst cvetlic), območja za gnezdenje (na plasti odpada na 
tleh, pogosteje pa v starih podzemnih gnezdih majhnih sesalcev), območja za 
parjenje in območja za hibernacijo (običajno pod zemljo). 

 Kadar se izvaja košnja, se ostanki košnje običajno odstranijo. Obstaja majhna skupina 
čebel, ki gnezdijo v starih polžjih hišicah, npr. Osmia bicolor in Osmia aurlenta. Z 
grabljenjem se lahko te školjke odstranijo, s čimer se dejansko odstrani ena od delnih 
komponent habitata, potrebna za uspešno končanje življenjskega cikla. Preprostega 
odgovora na to ni, pogosto pa neka oblika rotacijskega upravljanja pomeni razumen 
pristop. 

 Prizadevanja bi bilo treba usmeriti v povečanje strukturne heterogenosti v zelo 
majhnem obsegu, kot so odprte zaplate tal, ki koristijo divjim čebelam (Murray idr., 
2012). 
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Upravljanje suhih travišč na karbonatnih tleh za metulje iz direktive o habitatih 

 Veliki mravljiščar (Maculinea arion) potrebuje vegetacijo, ki je nizka zaradi paše ter 
primerna za rastline iz rodu Thymus in vrste Origanum vulgare ter mravlje (vrste 
Myrmica, zlasti M. sabuleti). V različnih delih njegovega območja razširjenosti je 
najboljša višina vegetacije različna, običajno pa znaša manj kot 2–3 cm na severnem 
delu območja razširjenosti, v južnih regijah pa lahko presega 20 cm (EK, 2009). 
Najpomembnejši dejavnik za uspešno razmnoževanje je majhna medsebojna 
razdalja med rastlinami, na katere se ležejo jajčeca, in mravljami, ki gostijo ličinke 
(Casacci idr., 2011). To pomaga tudi drugim vrstam, ki kot ličinke živijo v mravljiščih 
in imajo podobne biološke značilnosti, na primer trepetavkam iz rodu Microdon. 

 Bakreni senožetnik (Colias myrmidone) potrebuje zaplate z rastlino Chamaecytisus 
ratisbonensis, s katero se hranijo ličinke, na toplem suhem travišču v raznolikem 
mozaiku habitatov, ki vključuje tudi gozdne robove in odprte gozdove. Na travišču 
se mora izvajati ekstenzivna in neenakomerna paša, da se ohranijo zaplate grmišč in 
grobe trave, kjer lahko gosenice prezimujejo v plasti odpada (van Swaay idr., 2012). 
Prekomerna paša ovac je škodljiva, ker se ovce hranijo s plodnimi poganjki rastline 
za prehrano, škodljivo pa je tudi kurjenje. 

 Gorski apolon (Parnassius apollo) potrebuje rastline gostiteljice vrste Sedum spp. na 
kamnitih lokacijah, kjer so tla plitva, kot so osamljene skale, suhi kamniti zidovi ali 
kamnite terase (Gimenez Dixon, 1996). Potrebuje tudi ekstenzivno pašo ali košnjo, 
s katero se ohrani številčnost rastlin z nektarjem, kot so bodaki, pri čemer se 
pesticidi ne smejo uporabljati, cvetoče plevele pa je treba odstraniti (van Swaay idr., 
2012).  

 

Kadar sta potrebni obnovitev travišča in ponovna uvedba primernega režima upravljanja, 
bi se na splošno lahko razmere za nevretenčarje izboljšale s spodbujanjem travišč, bogatih 
s cvetlicami, za generalistične cvetoljubne vrste, po možnosti pa tudi specialistične vrste, 
ki se prehranjujejo s cvetovi.  
 
Ptice 

Sestava vrst ptic je odvisna od več dejavnikov. Na ptice najbolj vplivajo razmere v zvezi z 
vlago, teren, višina in struktura vegetacije na travišču v času razmnoževanja ter različni 
elementi krajine. Na splošno so ti parametri odvisni od tega, ali se na travišču izvaja košnja 
ali paša. Nekatere vrste ves čas razmnoževanja preživijo na travišču, kjer se prehranjujejo 
in gnezdijo, medtem ko ga druge uporabljajo samo za iskanje hrane in se razmnožujejo v 
drugih bližnjih habitatih. Med selitvijo (spomladi in jeseni) je lahko pomembno tudi število 
vrst ptic na traviščih, odvisno od lokacije (Rusina (ur.), 2017). 

S pašo se vzdržuje nizka vegetacija, s čimer se pticam na traviščih olajša dostop do tal in 
zagotovi heterogena višina mozaične vegetacije, ki lahko zagotavlja ustrezne razmere za 
nekatere ptice, ki gnezdijo na tleh. Po drugi strani lahko paša vključuje tveganje, da bo 
gnezdo poteptano (Pavel, 2004).  

Razumevanje, kako upravljanje travišča, na primer čas košnje, vpliva na ptice, je zelo 
pomembno, saj lahko vpliva na število vrst, ki se lahko prehranjujejo in razmnožujejo na 
traviščih. Zgodnja košnja lahko vpliva na uspešnost razmnoževanja ptic, ki gnezdijo na tleh, 



 

72 

zaradi uničenja gnezd, preden se mladiči izležejo. S pozno košnjo sena se poveča številčnost 
semen in nevretenčarjev, ki so plen za ptice, vendar lahko višja in gostejša travna ruša ovira 
dostop do hrane in omeji privlačnost travišča kot vira hrane. Če je možno, da bodo na 
območju gnezditvene ptice, je smotrno, da se spomladi opravi raziskava in ugotovi, katere 
ptice so na območju in kje. Tako se je mogoče pri košnji travnika izogniti lokacijam gnezd 
in pustiti območja z gnezdi nedotaknjena za poznejšo košnjo, ko se bodo mladiči že izlegli.  

Poleg tega je treba za ohranjanje raznovrstnosti vrst ptic na nekaterih območjih ohraniti 
grmičevje in drevesa, to pa je treba upoštevati pri načrtovanju odstranjevanja grmišč in 
dreves. S tem se bo tudi spodbujala strukturna raznolikost travišča in ustvarile ekološke 
niše za vrste ptic, ki na travišču potrebujejo odprt teren. 
 
Sesalci 

Rast vegetacije spomladi ponuja priložnosti majhnim sesalcem, vendar so te kratkoročne, 
saj habitat zaradi poznejše košnje in paše večinoma postane neprimeren. Vendar je lahko 
vsaka zaplata s šopi trave in višjimi zelišči, ki se upravlja z daljšo rotacijo v mozaiku habitata, 
koristna za majhne sesalce, kot je pritlikava miš (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Upravljanje nasprotij interesov 

Pri načrtovanju ohranjanja in upravljanja habitatov polnaravnih travišč se lahko pojavijo 
nasprotja, ko so prisotne vrste, ki potrebujejo različne okoljske razmere in se torej različno 
odzivajo na upravljanje. V teh primerih cilji ohranjanja območja določajo, katera vrsta je 
prednostna. Izbere se lahko glavna vrednost travišča in pristop k upravljanju prilagodi njej 
(to lahko škoduje drugim naravnim vrednostim, ki se lahko sčasoma zmanjšajo), lahko pa 
se izbere kompromis, v skladu s katerim se ohranijo vse ciljne vrste, tudi če to pomeni, da 
bosta njihovo število in delež manjša.  

Na primer žuželke potrebujejo kombinirana odprta območja in območja grmišč v obsegu 
enega kvadratnega metra, ptice ali sesalci pa potrebujejo večje površine, tj. v obsegu enega 
hektara (Croquet in Agou, 2006). Želena struktura travne ruše ali mozaik struktur za 
posamezno območje travišča bo odvisna od posebne narave ciljev ohranjanja.  

S pozno košnjo se lahko zmanjšata uničevanje gnezd in ubijanje mladičev nekaterih vrst 
ptic, lahko pa se tudi zmanjšata število in raznovrstnost vrst rastlin, saj pozna košnja 
povzroči kopičenje hranil v tleh in čezmerno rast nekaterih vrst trave, ki ovirajo 
raznovrstnost drugih vrst rastlin. Kompromis v tem primeru bi pomenil, da se košnja opravi 
zgodaj z uporabo pticam prijaznih metod košnje (plašilne naprave za živali, smer košnje) ali 
da se pokosi le del območja. Raznovrstnost vrst rastlin se bo ohranila, vendar se bo 
razmnoževalni uspeh nekaterih vrst ptic na specifičnem travišču rahlo zmanjšal, saj se še 
vedno poškoduje nekaj gnezd. Na splošno pa se bosta ohranila raznovrstnost rastlin in 
populacija ciljnih vrst ptic. 

Vsekakor bi bilo treba oceniti prednostno nalogo za ohranjanje in razmere na travišču, pri 
čemer bi se bilo treba izogniti prizadevanjem za preoblikovanje travišča v sistem, ki zaradi 
lokalnih okoljskih razmer ne bo vzdržen. Pri ocenjevanju prednostne naloge za ohranjanje 
bi bilo treba upoštevati morebitno grožnjo za vrste v širšem okviru, pri tem pa prednostno 
obravnavati vrste, katerih populacije so ogrožene na svetovni ravni (po merilih IUCN), za 
njimi pa vrste in habitate, ogrožene na ravni EU ali regionalni ravni (priloge k direktivama 
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o pticah in o habitatih, rdeči seznami vrst EU in nacionalni rdeči seznami vrst). Nazadnje, 
oceniti bi bilo treba nacionalno in lokalno stopnjo ogroženosti. Če je glavna vrednost 
travišča posamezna vrsta, ne habitat kot celota, bi bilo treba izbrati upravljanje za 
zagotovitev preživetja te vrste. Opozoriti je treba, da imajo različne zavarovane vrste 
različne potrebe.  

Morebitne rešitve bi bilo treba obravnavati v okviru ciljev ohranjanja za območje. Nekatere 
rešitve so si lahko v nasprotju, zato bodo ukrepe, ki bodo sprejeti, določali prevladujoči 
cilji. 

V nadaljevanju so navedeni nekateri primeri ukrepov, ki veljajo za ustrezne za ohranjanje 
tega habitatnega tipa v različnih državah. 
 

Upravljanje za vzdrževanje habitata 6210 v nekaterih državah EU 
 

V Nemčiji je mogoče razlikovati med dvema glavnima podtipoma habitata 6210, in sicer glede na 
preteklo rabo zemljišč in upravljanje, od katerega sta odvisna: habitati 6210, na katerih se 
tradicionalno izvaja ekstenzivna košnja, in habitati 6210, na katerih se izvaja ekstenzivna paša. Obe 
skupini vključujeta različne vegetacijske tipe in značilne vrste ter svoje regionalno prilagojene 
različice. Običajni ohranitveni ukrep za podtip, ustvarjen s košnjo, je izvajanje košnje enkrat letno, 
v nekaterih različicah pa izvajanje košnje samo vsaka dve do tri leta. Datum košnje je odvisen od 
sestave vrst, npr. vrst kukavičevk, večinoma pa se izvaja poleti od sredine maja do sredine avgusta. 
Za ohranitev in izboljšanje strukturne raznolikosti bi bilo treba košnjo izvajati ob različnih časih na 
posameznih delih (Ackermann idr., 2016). Na primer med projektom Trockenrasen Saar v okviru 
programa LIFE se je tretjina vsakega območja pokosila vsako leto, pri čemer se je pokošena 
vegetacija vselej odstranila (za preprečitev obogatitve tal z dušikom). Za podtip, ustvarjen s pašo, 
je primerna ekstenzivna paša z ovcami (po možnosti skupaj s kozami, da se zmanjša rast grmičevja) 
ali ekstenzivna mešana paša z velikimi rastlinojedi20. Na večini območij je treba redno delno 
odstranjevati grmičevje. Ekotoni ob gozdovih, grmičevju itd. z robno vegetacijo so zelo pomembni 
za ohranjanje velikega deleža značilnih vrst nevretenčarjev, ki jih potrebujejo v svojem življenjskem 
ciklu, in ključni za ohranjanje funkcij, kot so storitve opraševanja. 

Na Irskem je glavni ohranitveni ukrep ekstenzivna paša z rednim odstranjevanjem grmišč na 
območjih, na katerih je habitat 6210 še vedno prisoten. Pri programu spremljanja travišč (Martin 
idr., 2018) je bilo ugotovljeno, da naslednji ukrepi pozitivno vplivajo na območja 
habitata 6210/*6210 v vzorcu: neintenzivna paša goveda; neintenzivna paša ovac in konj ter 
mešana paša; paša nedomačih živali, kot so zajci in jeleni; odstranjevanje grmišč. Eden od načinov, 

kako vsako leto za kratek čas ponovno uvesti pašo na opuščenih območjih, je z mobilnimi čredami 

ovac. Take črede imajo prednost pred mobilnimi čredami goved, saj za gibanje goved velja več 
omejitev zaradi preprečevanja širjenja bolezni živali (Martin idr., 2018). Vendar je treba pri 
obravnavi preferenc upoštevati tudi rezultate paše pri različnih vzorcih živine. V zvezi z območji 
brez ograj ali živih meja, ki jih živina ne more prečkati, bi bilo treba proučiti možnosti virtualne 
ograje. Za druga območja se lahko sprememba časa paše izkaže za ključno za obnovitev, na primer 
spomladanska paša lahko pomaga pri nadzoru trav z neprijetnim vonjem ali okusom, ki pozneje 
med letom niso več užitne.  

                                                 

20 V Nemčiji so bile objavljene smernice o ekstenzivni paši v habitatih iz Priloge I, vključno z vsemi vidiki 
pašniške intenzivnosti in tehnik, živinoreje ter številnimi primeri dobre prakse iz projektov (Bunzel-Drüke idr., 
2015). 
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V Italiji se predlaga priprava in uporaba načrtov paše za ohranjanje ali ponovno uvedbo 
tradicionalnih dejavnosti ekstenzivnega upravljanja na podlagi planšarstva in uporabe domače 
živine (ovac, koz, krav, konj, oslov), po možnosti skupaj z redno košnjo (le za mezofilne tipe). Ti 
načrti bi morali vključevati specifikacije v zvezi z vrsto in številom živali, namenskimi površinami, 
časom namestitve živine in njenim gibanjem, številom lokacij z vodo itd. Zagotoviti bi bilo treba 
tudi znanstveni nadzor nad pripravo načrtov paše, pri čemer bi bilo treba proučiti vrsto združb 
rastlin, ki sestavljajo habitat, in upoštevati ekološke pogoje, vključno z nadmorsko višino, tlemi, 
izpostavljenostjo, naklonom, podnebjem (mikroklimo, topoklimo in makroklimo), biogeografskim 
okvirom, naravno potencialno vegetacijo.  Predlagata se tudi zbiranje lokalne dednine, 
pridobljene iz značilnih/mirujočih/redkih vrst habitata 6210 na vsakem homogenem ozemlju, in 
njeno shranjevanje v namenskih strukturah (bankah dednine) za prihodnje ukrepe za okrepitev ali 
obnovitev habitata. 

Na Poljskem ekstenzivna paša velja za značilen in standarden ohranitveni ukrep za ta habitatni tip. 
Izkušnje na Poljskem kažejo, da intenzivnost ne bi smela presegati 0,5 krave, 4,5 ovce ali 3,1 koze 
na ha. Pomembna je tudi vrsta pašne živali. Po možnosti naj bi se znova uvedlo preteklo upravljanje, 
nekatere živalske vrste pa se lahko uporabijo za specifične lokalne razmere: konji za navadno 
šašulico (Calamagrostis epigeios), koze za preprečevanje širjenja grmičevja. Košnja je koristna le v 
specifičnih okoliščinah. V nekaterih primerih lahko celo povzroči negativne spremembe, kot je 
širjenje travniških trav in zmanjšanje števila termofilnih vrst. Na splošno se ne bi smela uporabljati 
kot nadomestek za pašo, lahko pa se uporablja za nekatere specifične podtipe travišč skupaj s pašo 
(glej Barańska idr., 2014). Požiganje lahko velja za sporno orodje za ohranjanje, v nekaterih 
okoliščinah pa je lahko koristno. V nekaterih primerih je nezakonito spomladansko požiganje 
travišč pogosto orodje kmetov in zdi se, da je lokalni dejavnik za vzdrževanje travišč v krajini. Dokazi 
pa kažejo, da lahko v drugih primerih spodbuja negativne spremembe, kot je širjenje trave 
Calamagrostis epigeios. Potrebne so dodatne študije in poskusi.  

Za vzdrževanje habitata v Romuniji je treba zagotoviti predvsem ustrezno intenzivnost paše, košnje 
ali kombinacije obeh. Upoštevajo se specifični cilji za območje ter lokalne/regionalne tradicije, 
prakse in tehnike v zvezi z rabo zemljišč in živinorejo. Za financiranje upravljanja travišč se lahko 
uporabijo sheme podpore kmetijstvu, vključno s kmetijsko-okoljskimi ukrepi. 

V Španiji je najpomembnejši ohranitveni ukrep ohranjanje ekstenzivnega upravljanja živine. 
Črede ovac in koz so se veliko bolj zmanjšale kot črede goved. To so primerne vrste za ohranjanje 
habitata EU 6210 s pašo. Tudi konji so zanimiva vrsta živine za ohranjanje habitatnega tipa 
EU 6210, vendar jih je v Španiji zdaj zelo malo, saj je tudi povpraševanje po konjskem mesu zelo 
majhno. 

Na Škotskem (Združeno kraljestvo) je ta habitat odvisen zlasti od stopnje paše, ki mora biti dovolj 
visoka, da se ohrani različna višina travne ruše, vključno z območji nizke travne ruše, na katerih 
lahko uspevajo manjše in manj trdožive vrste, hkrati pa dovolj nizka, da se omogoči cvetenje in 
prepreči erozija tal. V večini visokega sveta stalne in razmeroma visoke stopnje paše ovac in 
jelenov skupaj s privlačnostjo habitata za pašne živali pomenijo, da se obseg značilnosti verjetno 
ni pomembno zmanjšal, čeprav lahko ima prekomerna paša tudi negativne vplive. Na lokalni ravni 
zaradi teptanja pri človekovih rekreacijskih dejavnostih nastaja nekaj škode. Na voljo so 
mehanizmi za obravnavo pritiskov, povezanih s kmetijsko ali športno dejavnostjo (pašo in 
teptanjem) (SNH, 2013). Ti so večinoma odvisni od tega, ali upravljavci zemljišč uporabljajo 
kmetijsko-okoljske sheme, ali od skupnega delovnega postopka, na podlagi katerega državne 
agencije sodelujejo z upravljavci zemljišč pri iskanju rešitev za neustrezne vplive rastlinojedov. 
Navedeni postopek lahko privede do zakonsko določenih postopkov. Ohranitveni ukrepi se 
izvajajo na podlagi določanja (posebnih ohranitvenih območij, območij posebnega znanstvenega 
interesa), zakonsko določenih postopkov (oddelek 7 zakona o jelenih), kmetijsko-okoljskih shem 
(škotski program razvoja podeželja – SRDP) in sporazumov o upravljanje (SNH). 
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5.2 Obnovitev travišč 

Pri načrtovanju obnovitve travišča bi bilo treba najprej določiti jasen cilj, tj. opredeliti, 
kakšno bi moralo biti obnovljeno travišče, kakšne bodo okoljske razmere, kateri ekološki 
procesi bodo potekali, katero vegetacijo in vrste je mogoče obnoviti. Cilji so lahko različni 
in odvisni od možnosti za obnovitev. Glede na stopnjo degradacije lahko obnovitev travišča 
traja najmanj 5–10 let (Rusina, 2017). Za visokokakovostno obnovitev in veliko 
raznovrstnost vrst, vključno z nevretenčarji, je običajno potrebnega še veliko več časa (glej 
na primer nemški rdeči seznam biotopov, Finck idr., 2017). 

Pri načrtovanju obnovitve travišča na območju je treba vselej proučiti okoljske razmere 
(podnebje, tla, geološki in hidrološki pogoji, razdrobljenost krajine in njen vpliv na 
populacije vrst), gospodarske pogoje (finančne omejitve) in socialne pogoje (javno mnenje, 
pogosto tudi mnenje tistih, ki prispevajo sredstva). Ukrepi bodo uspešnejši, če se v 
načrtovanje vključi ocena tveganja.  

Košnja in paša za obnovitev sta intenzivnejši od navadne košnje in paše. To je 
najpreprostejša metoda, ki pa zahteva največ časa, če se uporabi kot edini ukrep za 
obnovitev ali oblikovanje polnaravnega travišča. Z uporabo te metode se omogoči naravni 
razvoj vegetacije iz lokalne skupine vrst (Rusina, 2017). 

Košnja za obnovitev se lahko sama uporablja le na območjih, ki so bila razmeroma nedavno 
opuščena in kjer je ne ovirajo grmičevje, drevesa ali šopi. Pri obnavljanju ali oblikovanju 
travišča je treba pogostost košnje in intenzivnost paše prilagoditi razmeram na območju. 
Preveč rodovitna območja in območja, na katerih prevladujejo ekspanzivne vrste, je treba 
pokositi vsaj dvakrat na sezono ali na njih izvajati intenzivno pašo. V nekaterih primerih je 
potrebna nizka stopnja prekomerne paše. Košnja in paša za obnovitev sta lahko neuspešni 
na območjih, na katerih se je izvajalo intenzivno gnojenje. Če so tla preveč rodovitna, se 
lahko razvijejo nezaželene združbe ruderalne visoke trave ali združbe visoke trave, ki 
potrebuje veliko dušika (Rusina, 2017).  

V nekaterih državah je najučinkovitejša metoda za obnovitev habitata zimska paša brez 
dodatnega krmljenja živali. Za doseganje rezultatov v razumnem času je morda treba 
spremeniti režim paše. Na območjih, ki jih živali le deloma popasejo, je morda potrebna 
dodatna košnja (Rusina, 2017). 
 

Izkušnje z obnavljanjem habitata 6210 v nekaterih državah EU 
 

V Belgiji so bila od leta 2000 ob podpori s sredstvi iz programa LIFE izvedena pomembna dela 
za obnovitev, zlasti na območjih Natura 2000. Obnovitvena dela so vključevala rezanje grmišč 
in dreves, uničevanje panjev in ostankov lesa ter izvajanje ustreznega upravljanja s pašo ali 
košnjo. Večina travišč je že dolgo opuščena in poraščena z gozdom (v nekaterih primerih več 
kot 100 let), zato je treba redno rezati drevesa in grmičevje, ki zrastejo nazaj, to pa zahteva 
veliko časa in vključuje visoke stroške. Obnovitev plasti zelišč je odvisna od prisotnosti značilnih 
vrst v neposredni bližini in/ali njihovega obstoja na gozdnatih traviščih ali v talni semenski 
banki. Če so značilne vrste izginile, je morda treba znova uvesti seno ali semena. Zaradi lokalnih 
značilnosti preostalih travišč se uporablja paša ovac, po možnosti v povezavi s pašo koz. 
Rotacijska, kratkotrajna paša z veliko gostoto se uporablja v fazi regeneracije in obnovitve. Ker 
poklicni pastirji izginjajo, se živali pasejo na območjih, ograjenih s trajnimi ali poltrajnimi 
(električnimi) ograjami. Čas in trajanje paše sta odvisna od lokalnih značilnosti (produktivnost 
plasti) in vrst, ki jih je treba varovati. Lokalnim rejcem so za upravljanje na voljo kmetijsko-
okoljska sredstva.  
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V Litvi glavna orodja za obnovitev vključujejo odstranjevanje gozdne vegetacije in zaustavljanje 
širjenja lokalne ekspanzivne flore (npr. Calamagrostis epigejos). Ekstenzivna paša in košnja se 
uporabljata kot pomožni orodji. 

V Luksemburgu se uporablja nacionalni akcijski načrt za habitat, v katerem so opredeljeni 
naslednji ukrepi (Naumann idr., 2013): obnovitev vseh opuščenih in z grmišči poraslih območij 
z odstranjevanjem grmišč in ponovno uvedbo paše (cilj: približno 50 ha travišča na karbonatnih 
tleh in 50 ha kompleksa travišč v rudarski regiji); reden nadzor (vsaka 3–5 let) za preprečevanje 
širjenja grmišč z rednim rezanjem ali pašo; oblikovanje novih območij travišča na karbonatnih 
tleh s prenosom zelenega sena na primerna gola tla in razširitvijo obstoječih polj na sosednje 
zaplate z ročnim prenosom semen (cilj: približno 20 ha); varstvo zelo ogroženih značilnih vrst 
rastlin z gojenjem ex situ in ponovnim naseljevanjem za okrepitev obstoječih sestojev ter 
ponovno naseljevanje na nova in degradirana območja; ukrepi za ponovno vzpostavitev genske 
izmenjave med obstoječimi območji habitata (ekološko omrežje). 

Na Poljskem se je v okviru programa LIFE izvedel projekt XericGrasslandsPL – ohranjanje in 
obnovitev kserotermnih travišč na Poljskem – teorija in praksa (LIFE08 NAT/PL/000513, 
januar 2010–december 2013), usmerjen na približno 225 ha mozaika kserotermnih travišč na 
osmih območjih Natura 2000 na severozahodu in jugovzhodu Poljske. Pri projektu se je začel 
postopek obnavljanja na 20,2 ha travišč habitata 6210: odstranjevanje grmišč ali gostih 
sestojev dreves, odstranjevanje invazivnih tujerodnih zelnatih vrst rastlin (vključno s 
Heracleum sosnowskyi) in ponovno uvajanje paše (Baranska idr., 2014). Na degradiranih 
območjih so se kserotermna travišča obnavljala z odstranitvijo vrhnje plasti, sejanjem semen 
kserotermnih vrst, presaditvijo dobro ohranjenih zaplat travišč itd. Do leta 2015 se je stanje 
travišč, na katerih se je izvajala paša, precej izboljšalo, pri čemer se je zmanjšal delež 
ekspanzivnih vrst (trpežne ljuljke, Calamovilfa longifolia in grmičevja) (Murawy Life, 2015). Čas 
paše se je skrajšal na tri mesece (junij–avgust), deloma zaradi izboljšanja stanja, deloma pa 
zaradi suše, ki je dodatno omejila ekspanzivne vrste in omogočila razvoj kserotermnih vrst. 

Na Slovaškem se je pri projektu v okviru programa LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) izvajal načrt za 
obnovitev tega habitata, o katerem je potekala razprava z ustreznimi deležniki, v Devínski 
Kobyli, ki je območje, pomembno za Skupnost. Ukrepi so vključevali mehansko odstranjevanje 
gozdov in grmišč na območju zaraščenih suhih travišč, velikem 58 ha, izkoreninjenje navadne 
robinije, od leta 2015 pa ponovno uvedbo paše, predvsem s kozami. Vpliv ukrepov upravljanja 
za obnovitev se je spremljal predvsem na habitatnem tipu 6210* v različnih fazah sukcesije.  
Zaradi poseka na območju sekundarne sukcesije je bilo po dveh letih spremljanja ugotovljeno 
precejšnje povečanje števila lahkih in termofilnih vrst, kot so Pulsatilla grandis, Plantago 
media, Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, 
Thesium linophyllon, Linum tenuifolium. Skupno število vrst je bilo leta 2016 večje kot pred 
ukrepi upravljanja. Te vrste so bile verjetno v talni semenski banki in so lahko vzklile, ko je 
površje postalo odprto. Zagotavljanje upravljanja paše in odstranjevanje poganjkov sta 
pomembna osnovna pogoja za ugoden razvoj vegetacije na zadevnih območjih. Sestava vrst 
spomladi po ukrepih z upravljanjem je že kazala postopno povečanje števila vrst.  Najboljša 
metoda upravljanja je paša ovac ali mešana paša čred ovac in koz, s katero se lahko poganjanje 
lesnatih rastlin omeji in sčasoma odpravi. Rotacija med ekstenzivnejšo in intenzivnejšo pašo je 
najboljša rešitev za razvoj in vzdrževanje ugodnega stanja prednostnih habitatov travišča. 
Zaradi ukrepov za obnovitev, izvedenih pri projektu, sta bili ugotovljeni dve novi 
mikropopulaciji čebeljelikega mačjega ušesa (Ophrys apifera, na rdečem seznamu ogroženih 
vrst IUCN). Leta 2017 je bila na območju ugotovljena tudi jadranska smrdljiva kukavica 
(Himantoglossum adriaticum), ki je navedena v Prilogi II k direktivi o habitatih in ogrožena na 
Slovaškem (največ 600 osebkov). 
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5.2.1 Obvladovanje grmišč 

Ukrepi upravljanja bi morali biti usmerjeni v omejevanje širitve grmišč na ustrezen delež 
(npr. 30 %) skupne površine (Pearson idr., 2006). Upoštevati pa je treba do so posamezne 
vrste, ki so skupaj opredeljene kot grmišče, same pomembni habitati, dokler se ohranja 
ravnovesje z odprtim traviščem.  

Za izravnavo kolonizacije grmišč in ohranjanje zaželenega ravnovesja se lahko odstrani 
nekaj starejših sestojev, saj dolgo uveljavljena grmišča povzročajo kopičenje dušika v 
rastlinski biomasi in obogatitev tal s hranili. Po odstranitvi dreves in grmišč iz korenin in 
panjev pogosto poženejo poganjki, ki jih je treba odstraniti.  

Včasih je treba ta postopek opraviti le enkrat in nato izvajati pašo ali košnjo. V drugih 
primerih so v prvih letih potrebni dodatni in dopolnilni ukrepi rezanja z uporabo strojev ali 
dodatno mulčenje in okopavanje (Essl, 2005). Če na ta način ni mogoče odstraniti grmišč, 
se priporoča uporaba hranjenja z višjimi listi in vejicami in/ali rotacijskega rezanja za 
vzdrževanje sestojev. 

V primeru ponovne kolonizacije grmišč se lahko sadike nemudoma odstranijo. Naslednjo 
pomlad se lahko opravi pregled za ugotavljanje prisotnosti novih rastlin, ki se lahko po 
potrebi ročno izpulijo ali prenesejo. Cilj je lahko zagotoviti mešanico grmišč v sukcesiji, od 
nizkih rastlin na višini tal do zrelejših grmov s stebli. Raznolikost v starosti, listju in cvetenju 
koristi žuželkam. Zato je pametno izvesti raziskavo nevretenčarjev pred posekom grmišč. 
Poleg tega se z letnim odstranjevanjem majhne količine grmišč v različnih fazah razvoja 
dolgoročno prihrani veliko trdega dela ob sočasnem vzdrževanju tega življenjsko 
pomembnega habitata in vira hrane za ptice (RSPB, 2004b).  

Rezanje grmišč bi se moralo izvesti jeseni ali pozimi, da se preprečijo poškodbe 
prostoživečih živali v času razmnoževanja. Z rezanjem v obdobju od začetka septembra do 
konca februarja se je mogoče izogniti času razmnoževanja ptic, z rezanjem na koncu zime 
pa se pticam in sesalcem zagotovi čas, da se nahranijo z morebitnimi sadeži. Za rezanje se 
lahko uporabijo posebni obrezovalniki žive meje, ki ne poškodujejo majhne favne (Pearson 
idr., 2006).  

Rotacijska paša je lahko ustrezen način, kako nadzorovati grmišča, če se previdno spremlja, 
da se prepreči prekomerna paša ali prekomerno teptanje (Buglife, 2007). Osli se lahko 
hranijo z grmiščem, ki se širi, s čimer se zagotovi koristen nadzor nad grmišči na polnaravni 
vegetaciji. Govedo je posebno učinkovito pri podiranju in odpiranju grobe vegetacije, kot 
so orlova praprot in grmišča. Koze lahko odstranijo lubje in ob pravilni uporabi ustvarijo 
strukturno raznolikost. Ovce niso tako naklonjene območjem visoke trave kot govedo ali 
poniji, vendar lahko učinkovito popasejo nizka grmišča in lahko z izbranih grmov odstranijo 
vse liste. Poleg tega se lahko nekatere pasme ovac učinkovito prebijajo skozi grmišče, 
mlade živali in lažje pasme pa hitreje v njem obtičijo. Zato se priporoča, da se na začetku 
uporabi majhna gostota živine za vrsto in pasmo (približno 0,25 GVŽ/ha), učinki spremljajo 
in uvedejo potrebne prilagoditve (Crofts in Jefferson, 1999; RSPB, 2004d).  

Na splošno le paša ne zadostuje za obvladovanje grmišč. Na primer režim paše, ki temelji 
na zimski paši, je običajno treba dopolniti z rednim posekom grmišč za odstranjevanje 
lesnatih rastlin, ki se sčasoma kopičijo (Crofts in Jefferson, 1999). Zato je v nekaterih 
primerih priporočljivo združiti košnjo in pašo. Najboljši čas za to je odvisen od prisotnih 
prostoživečih živali. Pogosto so najranljivejša jajčeca in ličinke žuželk. Košnja bi se morala 
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izvesti šele pozno poleti/jeseni, da lahko cvetlice in trava odvržejo semena, ali pozno 
pozimi/zgodaj spomladi, da se žuželkam zagotovijo zatočišča za prezimovanje. 
 
5.2.2 Obvladovanje plevela in invazivnih vrst 

Plevel je mogoče opredeliti kot vrsto, ki glede na namen/cilj upravljanja travišča ni 
zaželena. V ustreznih razmerah se lahko nekatere vrste rastlin (npr. bodaki, orlova praprot, 
šentjakobov grint) čezmerno razmnožijo in hitro nadomestijo združbe z večjo ohranitveno 
vrednostjo (Pearson idr., 2006). Te rastline so zelo prodorne, pogosto strupene, po 
naselitvi pa v rastni sezoni ustvarjajo gosto senco, ki ovira naselitev drugih vrst (vključno s 
kukavičevkami) (Crofts in Jefferson, 1999). Zapleveljenost je mogoče preprečiti z dobrimi 
praksami upravljanja, na primer izogibanjem velikim območjem golih tal, ki ponujajo 
priložnosti za invazijo in širjenje vrst plevela.  

Po njihovi naselitvi se lahko izvedejo naslednji ukrepi (Crofts in Jefferson, 1999):  

- ročne tehnike obvladovanja: rezanje tik pod površjem (ni primerno za šentjakobov 
grint) in/ali ročno puljenje (dejansko primerno samo za majhna območja), tik preden se 
cvetovi ciljnega plevela razprejo; ročno puljenje je treba izvajati več let, da se doseže 
učinek;  

- mehansko puljenje ali rezanje: za bodake in šentjakobov grint bi bilo treba puljenje 
izvesti po tem, ko steblo doseže največjo dolžino in pred osemenitvijo, pri čemer ga je 
treba za zmanjšanje obsega ciljnih vrst trajnic izvajati v zaporednih letih. Boljši način je 
pokositi rastline, ko se cvetni pecelj podaljša. To je morda treba ponoviti med letom. Z 
večkratnim rezanjem (obrezovanjem vrhov) se lahko prepreči osemenitev in zmanjša 
vitalnost plevela, vendar to rastlin ne bo uničilo in se lahko obnovijo iz spodnjega dela 
stebla. Tako kot pri pokošeni travi bi bilo treba odrezane rastline odstraniti z območja; 

- ciljno usmerjeno obvladovanje med pašo;  
- obvladovanje z uporabo kemikalij: čeprav so običajno najbolj zaželene ročne metode 

obvladovanja, uporaba kemičnih izdelkov pa na splošno ni dovoljena, je ciljno 
usmerjeno obvladovanje takih vrst s herbicidi (lokalizirana uporaba, uničevanje plevela 
z razprševanjem) pogosto sprejemljivo na območjih ohranjanja narave, zlasti kadar je 
trajna paša/upravljanje travnika ključna za doseganje ciljev ohranjanja narave. 
Upoštevati je treba, da uničevanje plevela z razprševanjem ni selektivno in pogosto 
lahko resno škoduje drugim interesom ohranjanja. Če je dejansko potrebno, se 
priporoča selektivna uporaba samo za cilji plevel. 

Plevel bi bilo treba odstraniti v zgodnji fazi razvoja, ko je to še preprosto in je mogoče 
zlahka doseči dobre rezultate. 

Programe obvladovanja bi bilo treba previdno načrtovati in pri tem upoštevati tudi druge 
morebitne učinke, v nekaterih primerih je lahko popolno izkoreninjenje plevela – če je 
sploh mogoče – škodljivo za prostoživeče živali. 
 

5.3 Ponovno oblikovanje travišč 

Pri oblikovanju travišča bi bilo treba najprej proučiti okoljske razmere na območju (razmere 
v zvezi z vlago, lastnosti tal, vegetacijo, razpoložljivost vrst), od katerih je odvisna 
izvedljivost ponovnega oblikovanja habitata. Za ponovno oblikovanje sta potrebna pomoč 
in sodelovanje strokovnjakov za tla, hidrologov in ekologov ter strokovnjakov za vegetacijo 
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in skupine organizmov, pomembne v habitatu, ki ga je treba oblikovati. Načrt za 
oblikovanje travišča bi bilo treba pripraviti podobno kot načrt za obnovitev travišča 
(Rusina, 2017).  

Najustreznejše tehnike za oblikovanje in vzpostavitev habitata bodo odvisne od podlage, 
zaželenega časovnega okvira in bližine območja območjem travišča, podobnim ciljnemu 
tipu (Ashwood, 2014). Proučijo se lahko različne možnosti.  

Naravna kolonizacija golih podlag je lahko primerna, kadar so dolgi roki za vzpostavitev 
sprejemljivi, območje pa je v bližini združb vrstno bogatega travišča na karbonatnih tleh. 
Če je pred vznemirjanjem in poznejšo melioracijo na območju obstajalo nižinsko travišče 
na karbonatnih tleh, se je lahko v obstoječi podlagi ohranila semenska banka in bi jo bilo 
treba proučiti s preskušanjem kalivosti. Ob naravni kolonizaciji lahko nastanejo vrstno 
bogati habitati, ustrezni za lokalno območje. Postopek je praviloma zelo počasen, za 
vzpostavitev stabilne združbe pa je lahko potrebnih več desetletij.  

Naravno kolonizacijo je mogoče pospešiti s selektivnim naseljevanjem vrst, značilnih za 
travišča, s cepivi za trato, trosenjem zelenega sena. Cepiva za trato se lahko pridobijo s 
sosednjih območij in vnesejo v golo podlago. Uporabijo se lahko celotni kosi trate ali deli, 
ki vsebujejo želene vrste. Če obstaja dvom v zvezi s tipom travišča na karbonatnih tleh, s 
katerega se pridobi snov za cepivo, bi moral usposobljeni strokovnjak za botaniko proučiti 
vegetacijo. V nekaterih primerih je lahko uspešnejša zasaditev predhodno vzgojenih 
osebkov iz lokalnih ali regionalnih semen. 

Če se uporabljajo metode naravne kolonizacije ali cepiva za trato, je lahko koristno, da se 
najprej zaseje mešanica pionirskih vrst/vrst, ki spodbujajo rast drugih vrst. Med koristmi 
sejanja tanke plasti pionirskih vrst sta stabilizacija podlag in hitro oblikovanje privlačne 
travne ruše, pri čemer ostane dovolj površine golih tal, da se omogoči naravna kolonizacija. 

Trosenje zelenega sena je koristna alternativa cepivom za trato ali naravni kolonizaciji. Pri 
tem se sveže pokošeno seno, ki vsebuje semena, z lokalnega travišča na karbonatnih tleh 
raztrosi na območju, predvidenem za kolonizacijo. Zagotoviti je treba, da se seno pokosi 
po cvetenju, vendar preden se odvržejo semena, zato bo najboljše rezultate mogoče 
zagotoviti z dobrim poznavanjem ciljnih vrst in znanjem o tem, kdaj se semena razširjajo. 
Seno bi bilo treba raztrositi v 24 urah po odvzemu s prvotnega območja, da se prepreči 
kvarjenje ali izguba semen med spravljanjem. Uporaba lokalnega vira pomeni, da je 
mogoče zagotoviti večje ujemanje med novimi in obstoječimi travišči in da bodo trave 
avtohtonega genotipa, poleg tega pa bodo stroški prevoza tako najnižji.  

Kadar lokalno travišče na karbonatnih tleh za darovanje ni na voljo, se lahko za vzpostavitev 
začetne travne ruše uporabi komercialna mešanica semen. Pri sejanju se lahko uporabijo 
semena, pridobljena z lokalnega območja za darovanje. Pri tem je potrebna previdnost, da 
se območje za darovanje ne izčrpa s prekomernim pobiranjem semen. Semena se lahko 
tudi kupijo. Ne smejo vsebovati medvrstnih križancev (Lolium ×hybridum, Trifolium 
pratense × T. medium) niti križancev med rodovi (×Festulolium) ali poliploidnih sort 
(tetraploidnih vrst Lolium in Trifolium). Ugledna semenarna ima na voljo mešanice semen, 
primernih za podnebne razmere in glavne pogoje tal na območju. Semena bi morala biti 
lokalnega izvora, če so na voljo.  

Divje cvetje in trave se običajno sejejo skupaj, saj trave pomagajo stabilizirati tla, pozimi 
pa zagotavljajo pomembno zavetje. Delež semen trav v mešanici bi moral biti dovolj 
majhen, da se zagotovita naselitev zelišč in prostor za naravno ponovno kolonizacijo 
dodatnih vrst. Semena se običajno sejejo septembra/oktobra, bodisi ročno bodisi s 



 

80 

kmetijskimi stroji, kot so sejalni stroji in sejalnice, s katerimi je mogoče najbolje izkoristiti 
površino glede na uporabljeno količino semen (Crofts in Jefferson, 1999). Priporoča se, da 
se seme raztrosi po površju in se ne vkoplje v zemljo, večino strojev pa je mogoče nastaviti 
tako, da se to doseže. V letu naselitve je ključno, da se košnja izvaja pogosto, in sicer največ 
trikrat letno, da se obvladujejo prevladujoče enoletnice. Splošni cilj je zagotoviti naselitev 
več trajnic, ki so v prvem letu manj konkurenčne kot enoletnice. To velja zlasti, kadar veliko 
breme povzročajo vrste plevela, značilne za orna zemljišča (glej Nowakowski in Pywell, 
2016). 

Ne glede na izbrano metodo naselitve je treba upoštevati, da bosta vzpostavitev travišča 
in njegov razvoj v stabilno združbo trajala več let. Ustrezno upravljanje travišča je ključno 
za to, da se omogočita razvoj in vzdrževanje vrstno bogate združbe. 

Ponovno oblikovanje travišča na karbonatnih tleh na degradiranem nekdanjem ornem 
zemljišču je bilo izvedeno na primer na jugu Anglije (Fry idr., 2018) z uporabo vrst iz tipa 
združbe rastlin na travišču na karbonatnih tleh (travišče z vrsto Bromus erectus), ki je 
prevladujoča združba travišč v regiji in se običajno uporablja kot ciljna združba v programih 
za obnovitev. V Združenem kraljestvu se čedalje bolj izkoriščajo priložnosti za ponovno 
oblikovanje polnaravnih suhih travišč, na primer z inovativnimi in ustvarjalnimi obcestnimi 
programi. En projekt ponovnega oblikovanja ob cesti na jugozahodu Anglije se je začel šele 
leta 2012, na območju pa je zdaj vrstno bogata vegetacija, od vzpostavitve pa je bilo 
ugotovljenih 30 vrst metuljev (polovica vrst v Združenem kraljestvu). 

 
Ponovno oblikovanje habitata travišč v Združenem kraljestvu v okviru obcestnih programov (Sam 
Ellis). 

5.3.1 Upravljanje in spremljanje habitata po ponovnem oblikovanju 

Travišče na karbonatnih tleh bi bilo treba vzpostaviti le, če obstaja odločna zavezanost 
dolgoročnemu upravljanju v skladu z načrtom upravljanja območja. Upravljanje je 
potrebno, da se prepreči prevlada grmišč in drugih agresivnih vrst na travni ruši ter za 
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vzdrževanje velikega vrstnega bogastva. Vzpostavitev travišča običajno traja tri do pet let. 
V tem obdobju je treba izvajati režim rezanja in lahke paše, točne zahteve so odvisne od 
posameznega območja.  

Režimi rezanja v prvem letu običajno niso potrebni na traviščih, vzpostavljenih na golih 
mineralnih tleh, lahko pa so potrebni za bogatejša območja, da se ohrani višina travne ruše, 
manjša od 10 cm. Čas košnje je treba določiti tako, da se prepreči konflikt s pticami, ki 
gnezdijo na tleh. Košnja spodbuja rast poganjkov ter zmanjša konkurenco z vrstami z 
neprijetnim vonjem ali okusom in širjenje grmišča.  

Po košnji bi bilo treba odrezane rastline odstraniti z območja. Če so na travni ruši na voljo 
semena, se lahko uporabijo za trosenje sena na drugih območjih. V drugem in tretjem letu 
bi bilo treba travišče pokositi enkrat po tem, ko cvetlice in trave odvržejo semena. V prvih 
treh letih bi bilo treba nadzorovati ali preprečiti pašo zajcev, goveda in ovac, da se omogoči 
vzpostavitev travišča, tj. da lahko sadike razvijejo ustrezne koreninske sisteme, ki jih 
zaščitijo pred tem, da bi jih živali izpulile med pašo. Po vzpostavitvi travišča se lahko začne 
lahka paša.  

Dolgoročno upravljanje na podlagi paše in/ali rezanja je ključno za vzdrževanje vrstnega 
bogastva. V preteklosti je bila običajna tehnika upravljanja paša, v nekaterih regijah pa 
košnja, vendar je lahko košnja primerna za majhna območja in območja na pobočjih z 
rahlim naklonom. Goveda in ovce lahko ob majhni gostoti živine zagotovijo celoletno 
upravljanje s pašo, čeprav je to odvisno od produktivnosti območja. Neproduktivna 
območja so morda primerna samo za zimsko pašo, pri tem je treba spremljati morebitno 
poškodovanje – zbijanje ali fizično uničevanje strukture tal pod tacami težkih živali.  

Paša bi morala biti usmerjena v ustvarjanje mozaika travišča z različnimi višinami in 
majhnimi zaplatami grmišč (npr. največ 25–30 % skupne površine). Na primer različne vrste 
pašnih živali so izbirčne glede tega, s katerimi rastlinami se hranijo, in se lahko uporabijo 
za vzpostavitev mozaika. Govedo zaužije bolj grobe krmne rastline in močneje potepta kot 
ovce. Na poteptanih zaplatah nastanejo gola tla, na katerih se lahko naselijo nove rastline. 
Podrobnejše informacije o upravljanju so na voljo v Crofts in Jefferson (1999).  

Tudi kadar se oblikovanje izvaja na zelo primerni lokaciji, je treba ovrednotiti prakse 
upravljanja, da se ocenita naseljevanje in dolgoročni uspeh. Potreben je specifičen 
dolgoročni načrt upravljanja za območje. Vključevati bi moral program spremljanja in 
ocenjevanja, da se lahko režim upravljanja po potrebi prilagodi.  

Spremljanje ponovnega oblikovanja habitatov nižinskih travišč bi lahko vključevalo: 
- obseg vzpostavitve travišča: delež pokrovnosti tal, zaplate golih tal in količina odpadlih 

listov; 
- sestavo travne ruše: razmerje med travo in zelišči, pozitivne indikatorske vrste, 

negativne indikatorske vrste, posebne lokalne vrste; 
- sestavo značilnih vrst, vključno z izbranimi indikatorskimi vrstami iz različnih 

taksonomskih in funkcionalnih skupin, kot so opraševalci (aculeate Hymenoptera, 
Syrphidae, Lepidoptera) ter nadzemne in podzemne skupine (plenilci in razkrojevalci). 

Ponovno oblikovanje travišč na ornih zemljiščih na Češkem 

Za spremembo ornega zemljišča v vrstno bogato travišče je potrebnega veliko časa. Uspeh je 
odvisen od metode za obnovitev in sestave uporabljene mešanice semen ter od lokalnih 
razmer na območju, predvidenem za ponovno oblikovanje (Jongepierová in Malenovský, 2012; 
Jongepierová idr., 2012; Scotton idr., 2012; Ševčíková idr., 2014). Obnovitev združb žuželk je 
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uspešnejša na krajini, kjer je v bližini veliko območje polnaravnega, vrstno bogatega travišča, 
saj imajo specializirane vrste fitofagnih žuželk omejeno sposobnost širjenja (Woodcock idr., 
2010a, 2010b). V nadaljevanju so na kratko navedene najpogosteje uporabljene metode 
ponovnega oblikovanja. 

Spontana sukcesija. Sukcesija sama po sebi lahko povzroči obnovitev travišča le na zelo suhih ali 
zelo vlažnih območjih, na katerih naselitev grmičevja in dreves ni mogoča in ki so v bližini trajnih 
travnikov ali pašnikov. Spremljanje opuščenih ornih zemljišč na suhih območjih v najtoplejših delih 
države je pokazalo, da se starejša travna ruša po sestavi vrst spreminja v naravno stepsko vegetacijo 
(Jírová idr., 2012). Običajno je od tretjega leta po opustitvi polja potrebna redna košnja. Obnovitev 
travišč z ekološko ugodno sestavo vrst traja približno deset (Lencová in Prach, 2011) do 20 let 
(Prach idr. 2014), vendar lahko rastline in nekatere skupine nevretenčarjev potrebujejo dalj časa, 
da se obnovi izvirna raznovrstnost vrstno bogate vegetacije. 

Komercialne mešanice semen. Sejanje komercialnih mešanic semen metuljnic in trav je 
najpogostejši način za obsežno spreminjanje ornih zemljišč v travišča. Čeprav se to ne more šteti 
za ekološko obnovitev, je mogoče take travne ruše, ki prvotno ne vključujejo velikega števila vrst, 
sčasoma dopolniti s ciljnimi vrstami rastlin in žvali, zlasti če se te še vedno pojavljajo v okolici. To 
potrjujejo rezultati spremljanja na Belih Karpatih (Prach idr., 2014; Jongepierová idr., 2018). Tam, 
kjer je poznejša kolonizacija zaželenih vrst omejena zaradi njihovega neobstoja v okolici, se lahko 
dodajo nastali travni ruši s sejanjem ali sajenjem komercialnih mešanic trave. 

Regionalne mešanice semen. Regionalne mešanice semen se pobirajo, razmnožujejo in 
uporabljajo na posameznem območju brez postopkov za izboljšanje rastlin. Njihova sestava vrst 
temelji na sestavi naravnih družb na območju (Scotton idr., 2012). Vrste, zlasti zelišča, podpirajo 
tudi veliko raznovrstnost živali, ki so odvisne od njih za prehrano ali iz drugih razlogov. Glavna 
prednost te metode je, da pomaga ohraniti precejšnjo naravno genetsko variabilnost populacij, s 
čimer se preprečuje širjenje tujih genotipov ali celo neavtohtonih vrst ali sort. Navodila, kako 
pridobiti in uporabljati regionalna semena, so na voljo v številnih publikacijah (Scotton idr., 2012; 
Jongepierová idr., 2012; Jongepierová in Prach, 2014;  Ševčíková idr., 2014). Glavna načela so: 
 semena se lahko pridobijo s travišča kot del sveže pokošene travne biomase (zeleno seno), ki se 

nemudoma uporabi na zemljišču, predvidenem za obnovitev. Ta metoda se večinoma uporablja 
na Nizozemskem in v Nemčiji, in to ne le na ornih zemljiščih, ampak tudi na drugih območjih, npr. 
na območjih, kjer se odlaga elektrofiltrski pepel (Kirmer idr., 2014); 
 če se biomasa po košnji suši, se lahko seno uporabi neposredno kot vir semen ali pa se pred 

uporabo opravi mlatev; 
 pri žetvi s kombajnom se travna ruša pokosi in mlatev opravi neposredno na območju; 
 pri žetvi z uporabo stroja z nitkami se semena pridobijo iz stoječe travne ruše; 
 po potrebi se lahko manjša količina semen pobere tudi ročno; 
 v zvezi z zapletenim pobiranjem semen (različne velikosti in časi zorenja) je priporočljivo, da se 

rastline gojijo v setvenih gredah.   
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Do zdaj so se regionalne mešanice semen za oblikovanje vrstno bogatega travišča na ornem 
zemljišču uporabile v večjem obsegu le na Belih Karpatih, kjer je tako že bilo oblikovano travišče na 
območju, velikem več kot 600 ha (Jongepierová, 2008; Jongepierová in Prach, 2014; Prach idr., 
2013, 2015a; Jongepierová idr., 2015). 

Prenos zgornjih plasti tal ali blokov trate. Na območju, predvidenem za obnovitev, se lahko 
raztrosijo zgornje plasti tal ali nanj prenesejo celotni bloki trate. Vendar je to tehnično in finančno 
zahtevno, problematična pa je tudi škoda, ki nastane na izvornem območju. Ta metoda je lahko 
utemeljena v manjšem obsegu ali na krajih, kjer je bilo izvorno območje izgubljeno (npr. zaradi 
rudarstva ali gradnje). Na Češkem so bila nekatera prizadevanja izvedena na nerodovitnih območjih 
s stepsko floro (železniški tunel pri Obřanyju, jama za pridobivanje apnenca pri Hádyju in kamnolom 
Dálky blizu Čebína) s pozitivnimi rezultati v zvezi s preživetjem stepskih vrst na novih območjih, 
vendar se skoraj nobena od prenesenih kserofilnih vrst ni razširila na okolico, tiste, ki so se, pa so 
se razširile zelo počasi. 

 

5.4 Načrtovanje upravljanja za ohranjanje na specifičnem območju 

Ker so značilnosti habitata, ohranitvene vrednosti in okoliščine (zgodovina in razvoj) v 
posameznih državah in biogeografskih regijah zelo različni, je pomembno, da se pri 
načrtovanju upravljanja habitata upoštevajo naslednji splošni vidiki, ki bodo omogočali 
sprejemanje smiselnih odločitev o upravljanju:  

- posebni splošni in specifični cilji za območje ob upoštevanju stanja ohranjenosti vrst;  

- lokalne/regionalne tradicije, prakse in tehnike v zvezi z rabo zemljišč in živinorejo – 
sedanje ohranitvene vrednosti so pogosto rezultat pretekle rabe zemljišč in režimov 
paše. 

Čeprav posnemanje preteklega upravljanja pogosto ni mogoče, ustrezno, niti potrebno, je 
treba upravljanje po možnosti podpreti z obstoječim znanjem in izkušnjami.  

Podrobna proučitev razmer na območju bo pomagala opredeliti najboljše tehnike in 
metode za vzdrževanje ali obnovitev habitata, oceniti njihovo primernost za posamezne 
razmere, tudi ob upoštevanju razpoložljivih virov, oceniti obseg, v katerem je mogoče 
doseči cilje, in predvideti morebitne ovire.  
 

Ključni vidiki, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju ohranjanja in upravljanja travišč 
(Rusina, 2017) 

Ekološki vidiki 

 Povezanost krajine je zelo pomembna za dolgoročno preživetje vrst na traviščih. 
Povezanost omogoča njihovo premikanje z enega travišča na drugega ter zagotavlja 
vzdrževanje dovolj velikih in genetsko raznovrstnih populacij. Zato je pomembnejše 
izboljšati/obnoviti travišče, ki je del sistema z drugimi travišči ali na večjem območju z 
velikim številom polnaravnih travišč, kot osamelo travišče v gozdnati krajini ali krajini z 
intenzivnim kmetijstvom. Obnovitev bo v tem primeru tudi uspešnejša, saj se bodo lahko 
vrste preprosto razširile z drugih travišč na obnovljeno travišče  

 Površine travišč so pomembne za ohranjanje rastlin, ptic in vrst nevretenčarjev. Zato bi 
bilo treba prednostno obravnavati obnovitev večjih travišč, če so drugi dejavniki (glej 
besedilo v nadaljevanju) podobni.  
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 Biotska raznovrstnost travišča – čim večja je, tem pomembnejše je, da se tako travišče 
obnovi.  

 Prisotnost zavarovanih vrst – če je na travišču preživela zavarovana vrsta, bi bilo treba 
dati ohranjanju takega travišča prednost pred traviščem, na katerem ni take vrste.  

 Spremembe okoljskih razmer travišča: prednost ima obnovitev travišč, na katerih so bile 
spremembe okoljskih razmer manjše.  

Socialno-ekonomski vidiki 

 Možnosti za dolgoročno upravljanje: prednostno bi bilo treba obravnavati travišča z večjo 
verjetnostjo trajnega upravljanja po obnovitvi. Obnovitev je smotrno načrtovati le na 
krajih, kjer se pričakuje dolgoročno upravljanje travišča. Sicer se bodo finančna sredstva 
za obnovitev porabila neustrezno, koristi za ohranjanje biotske raznovrstnosti pa bodo 
zgolj začasne (ali pa jih sploh ne bo; odvisno od takojšnjega uspeha obnovitve). 
Večfunkcionalnost travišča: prednostno se obravnavajo travišča, v zvezi s katerimi je 
predvidena različna uporaba po obnovitvi, na primer kadar se z upravljanjem poleg 
biotske raznovrstnosti zagotovi tudi krma za kmetijstvo, travišče se uporablja za turizem, 
nabiranje zdravilnih rastlin ali izobraževanje o okolju. Tudi če se travišče ne uporablja za 
proizvodnjo krme, se njegovo upravljanje šteje za proizvodnjo, in sicer proizvodnjo 
naravnih vrednosti in biotske raznovrstnosti. 

 Odnos lokalne skupnosti, lokalne občine, lastnika in upravljavca: čim bolj lokalna skupnost 
ceni biotsko raznovrstnost in njene koristi, tem boljše so možnosti za dolgoročno 
vzdrževanje obnovljenega travišča.  

 Stroški obnovitve glede na pričakovane rezultate: prednostno bi bilo treba obravnavati 
travišča, ki jih je mogoče obnoviti z najmanjšimi naložbami in največjimi koristmi 
(predvidena uspešnost obnovitve je zelo visoka). Stroške vzdrževanja travišča bi bilo 
treba obravnavati v fazi načrtovanja, vključno s finančnim načrtovanjem. Upoštevati bi 
bilo treba stroške ali prihodke v zvezi z materiali, pridobljenimi pri obnovitvi ali 
upravljanju habitata – lesom, pokošeno biomaso, odstranjeno živico itd. Take materiale je 
lahko težko uporabiti v praksi, zato lahko odstranjevanje in dodatno odlaganje takih 
stranskih proizvodov obnovitve habitata povzroči precejšnje dodatne stroške. 

Cilje obnovitve in vzdrževanja travišča je mogoče doseči z drugimi rešitvami. Metode in 
tehnike so lahko zelo različne glede finančnih virov in potrebnega časa, zato je treba za 
izbiro najboljše rešitve opraviti temeljito študijo izvedljivosti in oceno alternativnih 
možnosti. Izbiro del in postopkov za obnovitev in vzdrževanje določajo trije vidiki: ekološke 
razmere na območju, razpoložljivi viri vrst in zaželen časovni okvir za doseganje cilja.  

Obnovitev in upravljanje bi bilo treba izvajati v skladu z individualnim načrtom obnovitve 
in upravljanja za posamezno območje. V nadaljevanju so povzeti ključni koraki za pripravo 
načrta obnovitve in upravljanja travišča.  
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Koraki pri načrtovanju obnovitve travišča (povzeto po Rusina (ur.), 2017) 

1. Zbiranje informacij o stanju območja, vključno s ključnimi ekološkimi procesi za 
ohranjanje tipa travišča: vegetacija, sestava vrst živali in rastlin, značilnosti tal, teren, 
razmere v zvezi z vlago, sistem in status izsuševanja, preteklo in sedanje upravljanje itd.  

2. Določitev ciljev vzdrževanja ali obnovitve travišča, npr. zagotovitev ali vzdrževanje 
ugodnega stanja habitata (strukture, ekoloških procesov in sestave značilnih vrst) in 
preprečevanje njegove degradacije. Proučitev morebitnih nasprotujočih si prednostnih 
nalog upravljanja in opredelitev prednostnih možnosti (glej oddelek X.X).  

3. Ocena primernosti sedanjega upravljanja za doseganje cilja in po potrebi opredelitev 
prilagoditev. 

4. Opredelitev potrebnih ukrepov in metod za obnovitev ali vzdrževanje habitata in njihovih 
kombinacij. Na različnih delih posameznega travišča so lahko potrebni različni ukrepi za 
obnovitev ali vzdrževanje. Na primer na delu travišča s številčno populacijo zavarovane 
vrste rastline bodo ukrepi za obnovitev osredotočeni na ugodno stanje te vrste, medtem 
ko bo na drugih delih cilj zagotoviti primerno strukturo vegetacije za nekatere živalske 
vrste (npr. ptice, metulje), še drugje pa omejiti ekspanzivne vrste. V takih primerih je 
zaželeno, da se potrebni ukrepi kartirajo. 

5. Opredelitev ekoloških omejitev in prednosti ter omejitev in prednosti krajine za izvajanje 
ukrepov za obnovitev ali vzdrževanje.  

6. Opredelitev socialno-ekonomskih, pravnih in finančnih omejitev in prednosti ukrepov za 
obnovitev ali vzdrževanje, vključno s stroški, pravnimi omejitvami in morebitnimi 
spodbudami za ukrepe za obnovitev ali vzdrževanje, finančnimi viri, podporo iz 
obstoječih programov itd.  

7. Podrobna določitev ciljev obnovitve ali vzdrževanja travišča ob upoštevanju okoljskih, 
pravnih in socialno-ekonomskih omejitev in prednosti, npr. izboljšanje strukture 
vegetacije habitata, izboljšanje stanja posamezne vrste rastlin, ptic ali druge vrste.  

8. Priprava časovnega razporeda dejavnosti obnovitve in vzdrževanja. Načrtovanje 
zaporedja in časa potrebnih del za obnovitev in vzdrževanje glede na začetno stanje 
travišča. 

9. Načrtovanje spremljanja uspešnosti obnovitve in vzdrževanja, vključno z rednim 
ocenjevanjem, za uvajanje potrebnih prilagoditev postopka obnovitve in vzdrževanja. 

 

5.5 Merila za prednostno razvrščanje ukrepov in opredelitev prednostnih 
območij za ukrepanje 
Prednostno razvrščanje lahko ima ključno vlogo pri zagotavljanju čim večje učinkovitosti 
dejavnosti za ohranjanje, optimizaciji stroškov in časa za spremljanje in upravljanje ter 
ocenjevanju ustreznosti dejavnosti upravljanja.  V ta namen se lahko opredelijo specifična 
merila za prednostno razvrščanje ukrepov.  

Naslednja merila veljajo za koristna za prednostno razvrščanje ohranitvenih ukrepov za ta 
habitatni tip: 

- zemljepisna lega; 
- čas opustitve; 
- narava dejanske vegetacije; 
- stopnja razširjenosti grmišča; 
- izvedljivost, npr. dostopnost območja za potrebno tehnologijo itd.; 
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- prispevek k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti na biogeografski ali regionalni 
ravni. 

Primer navedenega je priročnik za prednostno razvrščanje, ki je bil pripravljen za projekt v 
okviru programa LIFE LIFE13 NAT/IT/000371 SUNLIFE – Strategija za omrežje Natura 2000 
v Umbriji. V tem dokumentu so poudarjene poglavitne značilnosti habitata: prednostna 
razvrstitev habitata, zastopanost/redkost habitata na regionalni ravni, bogastvo rastlinskih 
združb (raznovrstnost fitocenoz), število dejanskih/potencialnih vrst iz prilog II–IV, število 
dejanskih/potencialnih vrst z rdečega seznama. Ob tem pa se pri prednostnem razvrščanju 
upoštevajo zunanje značilnosti, ki pomagajo poudariti dejansko tveganje degradacije, kot 
so: antropogeni pritiski, stanje ohranjenosti na nacionalni ravni in bistveno tveganje 
preoblikovanja (dinamični procesi). 

V Latviji se upoštevajo naslednji splošni pogoji:  

- tveganje, da bodo specifične vrste habitata, vključno z zavarovanimi, zaradi slabšanja 
kakovosti in izolacije habitata izumrle na lokalni ravni; območje razširjenosti se bo v 
prihodnjih desetletjih predvidoma zmanjšalo; 

- habitat je edina ali skoraj edina lokacija vsaj ene vrste iz Priloge II k direktivi o habitatih 
ali direktive o pticah ali vrste, ki je zelo redka (z zelo malo lokacijami) in zavarovana v 
Latviji, ali je pomemben za selitev, razmnoževanje ali druge pomembne dele 
življenjskega cikla vrst ali pa je habitat z zavarovanimi vrstami, katerih območje 
razširjenosti se hitro zmanjšuje. 

V zvezi z izborom najpomembnejših območij Natura 2000 za varstvo prednostnih 
habitatnih tipov se upoštevajo naslednja merila (izpolnjenja morajo biti vsaj štiri merila): 

- na zadevnem območju Natura 2000 so velika območja, ki jih pokriva specifični habitat 
in/ali ta habitat je zelo značilen z visoko stopnjo zastopanosti (vsaj kategorije B), kar je 
pomembno za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti v celi državi; 

- obnovitev tega habitata na tem območju je pomembna za ohranjanje habitatnega tipa 
na nacionalni ravni ali ravni borealne biogeografske regije EU;  

- izguba habitata na tem območju Natura 2000 lahko povzroči zmanjšanje njegovega 
območja razširjenosti; 

- na zadevnem območju Natura 2000 je habitat degradiran, vendar bi lahko okreval; z 
obnovitvijo se bo zagotovilo precejšnje izboljšanje stanja in/ali povečanje površine 
habitata; 

- zagotoviti je mogoče trajnostno upravljanje habitata in ugoden režim varstva; 
- ocenjeni stroški obnovitve habitata na zadevnem območju Natura 2000 so ustrezni 

glede na koristi; 
- obnovitev habitata na zadevnem območju Natura 2000 nima škodljivih vplivov na 

druge zavarovane habitate ali pomembne vrste in/ali ne povzroča okoljskih ali 
socialno-ekonomskih težav. 

 

5.7 Glavni deležniki za opredelitev in izvedbo ukrepov 

Na splošno velja, da je obsežno sodelovanje ustreznih deležnikov in partnerstvo z njimi 
ključno za učinkovito izvedbo potrebnih ohranitvenih ukrepov. Izvajanje sodelovalnih 

pristopov, ki vključujejo naslednje deležnike, velja za pomembno pri načrtovanju in 

izvajanju ohranitvenih ukrepov:  
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- kmete, lastnike in uporabnike zemljišč; 
- upravljavce območij, uslužbence javnih uprav (nacionalnih, regionalnih, lokalnih);  
- okoljevarstvene ustanove in organizacije;  
- kmetijske ustanove in organizacije; 
- znanstvene svetovalce in nadzornike; 
- svetovalne službe in izvajalce tehnične pomoči za pomoč kmetom pri izvajanju; 
- NVO;  
- lokalne skupnosti; 
- lokalne izvajalce turistične dejavnosti in podjetnike (suha travišča so v času cvetenja 

pogosto privlačni elementi krajine, proizvodi, pridobljeni od pašnih živali, se lahko 
uporabljajo kot lokalni proizvodi).  

 

5.8 Izzivi, težave in možne rešitve 

Pomembni izzivi in težave so povezani s potrebo po razvoju samozadostnega gospodarstva 
na robnih območjih, na katerih je habitat 6210. Splošno razširjeni postopki opuščanja, ki 
potekajo, so posledica propada gorskih ekonomskih sistemov, ki niso konkurenčni 
sodobnim sistemom proizvodnje v velikem obsegu. Pri pristopu za zaustavitev teh 
postopkov bi bilo treba razviti trajnostne produktivne sisteme, ki lahko zagotavljajo 
ohranjanje lokalnih populacij.  

Tehnične težave lahko povzroča tudi potreba po znanstvenem nadzoru za pravilno, 
trajnostno uporabo suhih travišč habitata 6210. Ti sistemi so izjemno krhki, čezmerna 
uporaba pa jih lahko resno poškoduje. Pri ustreznem upravljanju bi se morale upoštevati 
lokalne, ekološke, floristične, biogeografske značilnosti travišča v uporabi ter izbrati 
najustreznejša vrsta in število pašnih živali (Frattegiani idr., 2017). Vse kmete in 
produktivna podjetja bi bilo treba podpreti z namenskimi programi spremljanja, ki lahko 
zagotavljajo prilagodljivo upravljanje. 

Druge možne ovire in rešitve za izvajanje ohranitvenih ukrepov so predstavljene v 
nadaljevanju:  

 pred ponovno uvedbo paše je treba odstraniti grmišča s polj in obnoviti ali zgraditi 
mesta za oskrbo govedi z vodo. Kmetje pogosto sami ne morejo financirati tega, dokler 
ne prejmejo neposrednih plačil SKP za zemljišče, zato je treba financiranje za 
obnovitev, občasno pa tudi delovno silo zagotoviti v okviru zunanjega projekta;  

 v habitatu 6210 so količine mineralov v krmi, s katero se pasejo živali, celo leto na 
splošno nizke, zato brez dopolnitve obstaja verjetnost pomanjkanja mineralov, zlasti 
fosforja, bakra, kobalta in selena. Zato je potrebno dopolnjevanje z uporabo mineralnih 
lizalnih kamnov, dopolnil v obliki koncentratov ali mineralnih bolusov. Vendar je treba 
živino oskrbovati s fosforjem na način, s katerim se čim bolj zmanjšajo vplivi na vrstno 
bogastvo in raznovrstnost; 

 na travišču je morda potrebno redno obvladovanje grmišč in invazivnih vrst plevela, 
vključno z invazivnimi tujerodnimi vrstami, kar je delovno intenzivno. Z upravljanjem 
habitata z nizko delovno intenzivnostjo bi se povečala zmogljivost kmetov za redno 
opravljanje tega dela. Tako bi zagotovili tudi, da je zemljišče še naprej upravičeno do 
neposrednih plačil SKP; 

 na nekaterih lokacijah (npr. na Aranskih otokih na Irskem) je lahko obdobje paše na 
posamezni parceli zaradi razdrobljenosti kmetij in majhne velikosti parcel kratko. 
Zagotoviti je treba dostop do teh majhnih parcel zaradi selitve govedi, ki jo je treba 



 

88 

olajšati, da se lahko ohrani najboljši režim paše na posameznih delih razdrobljene 
kmetije; 

 na nekaterih območjih sta opredelitev in terensko kartiranje habitata še vedno 
problematična (npr. na Poljskem). Nekatera dragocena območja niso ustrezno 
kartirana in ocenjena, to pa lahko povzroča težave pri ugotavljanju lastništva ter 
načrtovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov;  

 logistične in organizacijske težave pri ponovnem uvajanju/izvajanju paše. V številnih 
regijah paša živine zdaj ni sestavni del lokalnega kmetijskega sistema. Za pašo na 
travišču je potrebna posebna organizacija vseh logističnih elementov (živali, hlevov, 
ograj, vode, zimske krme), to pa je težko ter zahteva veliko finančnih in človeških virov. 
Zato se pri nekaterih projektih paša nadomesti s košnjo, ki pa ni vselej najboljši način 
upravljanja za travišča. 

5.9 Zaključki in priporočila 

 Cilji in prednostne naloge ohranjanja se lahko opredelijo na ravni biogeografske regije, 
da se doseže ugodno stanje ohranjenosti in obravnavajo glavne grožnje za habitat, 
vključno z opredelitvijo potreb po obnovitvi za izboljšanje površine, strukture in 
funkcije, kadar je potrebno. 

 Cilje ohranjanja, opredeljene na biogeografski ravni, je treba pretvoriti v bolj specifične 
cilje na ravni države, nato pa na ravni območja. V akcijskem načrtu se predlaga 
opredelitev prednostnih območij v omrežju Natura 2000 in zunaj njega za zagotovitev 
ohranjanja habitata in podporo ciljem, določenim na višji ravni (npr. biogeografski, 
nacionalni). 

 V okviru ciljev ohranjanja na ravni območij bi bilo treba opredeliti stanje habitatnega 
tipa, ki ga je treba doseči na zadevnih območjih za zagotovitev čim večjega prispevka 
območij k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti na nacionalni, biogeografski ali 
evropski ravni. 

 Poleg tega je morda treba sprejeti ukrepe zunaj zavarovanih območij, da se zagotovijo 
dolgoročna ohranitev habitatnega tipa, njegova ekološka variabilnost in ustrezna 
povezanost na celotnem naravnem območju razširjenosti ter za ohranitev vrst, 
povezanih z njim, odvisno od zajetosti tega habitatnega tipa v omrežju Natura 2000. 

 Ohranjanje dobrega stanja tega habitata je odvisno od ekstenzivne paše ali košnje, 
odvisno od lokalnih razmer in preteklih praks upravljanja. Obstaja lahko tudi potreba 
po obvladovanju grmišč ali invazivnih vrst. 

 Podrobna proučitev razmer na območju bo pomagala opredeliti najboljše tehnike in 
metode za vzdrževanje ali obnovitev habitata, oceniti njihovo primernost za 
posamezne razmere, tudi ob upoštevanju razpoložljivih virov, oceniti obseg, v katerem 
je mogoče doseči cilje, in predvideti morebitne ovire.  
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 Med ključnimi vidiki, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju ohranjanja in obnovitve 
habitata, so ekološki in socialno-ekonomski vidiki, ki določajo možnosti za upravljanje 
in obnovitev. Obnovitev in upravljanje bi bilo treba izvajati v skladu z individualnim 
načrtom obnovitve in upravljanja za posamezno območje. 

 Poleg tega je morda treba prilagoditi upravljanje potrebam posameznih vrst, odvisno 
od ciljev ohranjanja območij.  

 V nekaterih primerih je morda potrebno ali ustrezno ponovno oblikovanje travišč. 
Izvedljivost ponovnega oblikovanja bi bilo treba ustrezno ugotoviti ob pomoči 
ustreznih strokovnjakov (za tla, hidrologijo, ekologijo, vegetacijo itd.). Načrt 
oblikovanja travišča bi bilo treba pripraviti podobno kot načrt obnovitve travišča. 

 Pomembni izzivi pri ohranjanju teh travišč so povezani s težavami pri vzdrževanju 
samozadostnega gospodarstva na robnih območjih, na katerih je habitat 6210. Na 
splošno se tradicionalno upravljanje travišč opušča. Pri pristopu za zaustavitev tega 
postopka bi bilo treba obravnavati razvoj trajnostnih produktivnih sistemov, ki lahko 
zagotavljajo ohranjanje lokalnih populacij.   
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6. ZNANJE IN SPREMLJANJE 

Za načrtovanje ohranjanja tega habitatnega tipa je pomembno tudi izboljšanje znanja in 
metodologij za ocenjevanje stanja ohranjenosti, groženj in pritiskov ter izvajanje ustreznih 
programov spremljanja. Priporočljivo je, da se določijo harmonizirane metodologije na 
ustreznih ravneh za spremljanje stanja ohranjenosti habitata 6210 in razvoja v določenem 
obdobju. Programi spremljanja bi morali zajemati veliko spremenljivost habitatnega 
tipa 6210.  

Tudi učinkovitost ukrepov upravljanja bi bilo treba spremljati in ocenjevati ter za to 
uporabiti ustrezne kazalnike, s katerimi je mogoče ugotoviti očitne znake doseženih 
rezultatov. 

 

6.1 Metode spremljanja habitata 

Kot je že bilo navedeno v oddelku o oceni stanja ohranjenosti, so programi in protokoli za 
spremljanje habitata v več državah EU že na voljo ali pa se razvijajo in izboljšujejo. 

Spremljanje se običajno izvaja na izbranih območjih in ploskvah ali transektih, na katerih 
se evidentirajo glavne značilnosti habitata ter uporabijo ustrezna merila in pragovi v zvezi 
s parametri, ki se uporabljajo za oceno stanja ohranjenosti (površina, struktura in funkcije, 
napovedi za prihodnost). 

Raziskave za spremljanje lahko zajemajo odstotni delež razširjenosti habitata, vzorec pa bi 
moral biti zadosten, da se z njim upoštevajo splošna spremenljivost habitata in različne 
razmere. 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj ustreznih primerov programov in protokolov za 

spremljanje habitata, ki so na voljo v državah EU. Nedavni pregled razvoja sistemov 
spremljanja v državah članicah EU je naveden v Ellwanger idr., 2018. 

V Nemčiji je zvezna agencija za ohranjanje narave v tesnem sodelovanju z agencijami 
zveznih držav za ohranjanje narave pripravila priporočila za spremljanje in ocenjevanje 
stopnje ohranjenosti naravnih habitatov in vrst v skupnem interesu na podlagi raziskav 
posameznih pojavov, npr. območij, in podrobnega strokovnega znanja (BfN in BLAK, 2017). 
Ocena parametra „struktura in funkcije“ habitatov temelji na več merilih (celovitost 
značilnih struktur habitata in sestave vrst, pritiski), s katerimi se proučijo ključne lastnosti 
habitata. Ocena teh ključnih lastnosti se primerja z določenimi pragovi, ki izražajo stanje 
habitata.  

Za habitat 6210 merilo „celovitost značilnih struktur habitata“ obsega število in pokrovnost 
značilnih strukturnih tipov (npr. terofiti, pionirske vrste, nizko ali večslojno travišče, 
neenakomerna vegetacija z odprtimi območji, mahi, lišaji, meje termofilnih organizmov ali 
grmičevje) ter pokrovnost zelišč (brez kazalnikov vznemirjanja). Pokrovnost se meri v 
odstotkih. Na primer za ugotovitev izjemne ohranjenosti (A) mora biti pokrovnost značilnih 
struktur habitata najmanj 75 %. Če se njihova pokrovnost zmanjša na manj kot 50 %, so 
strukture povprečne ali delno degradirane (C). Celovitost sestave značilnih vrst ocenijo 
strokovnjaki na podlagi nacionalnega referenčnega seznama značilnih vrst rastlin, ki se 
lahko prilagodi na regionalni ravni.  

Merilo „pritiski“ je razdeljeno na podmerila pokrovnost kazalnikov vznemirjanja (npr. 
kazalnikov evtrofikacije ali neobdelane zemlje, neofitov), neposredna škoda za vegetacijo 
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(pokrovnost; vključno z razlogom za škodo, na primer zaradi teptanja), pokrovnost 
grmičevja zaradi neobstoja upravljanja, pokrovnost pogozdovanja/zasajenih dreves, 
primanjkljaji upravljanja in drugi pritiski na habitat 6210. Pokrovnost se meri v odstotkih – 
če na primer pokrovnost kazalnikov vznemirjanja znaša 5 % ali manj, invazivnih neofitov pa 
ni, se pri oceni ugotovi, da „pritiski nimajo vpliva ali pa je ta majhen“ (A), če znaša več kot 
25 %, pa se ugotovi „velik vpliv pritiskov“ (C). Primanjkljaje upravljanja in druge pritiske 
ocenijo strokovnjaki. 

Pri raziskavi irskih polnaravnih travišč (Irish Semi-natural Grasslands Survey – ISGS) so 
bile določene metode spremljanja habitata na Irskem21, vključno z merili za oceno 
habitata 6210 (O’Neill idr., 2013). V obdobju 2015–2017 je bila opravljena nova raziskava 

za spremljanje travišč (Grassland Monitoring Survey – GMS) v zvezi s habitatom 6210 

(Martin idr., 2018). Raziskava je zajemala 55 območij z 237,83 ha habitata 6210/*6210 
oziroma 17 % zdaj evidentirane površine habitata, ki znaša 1 416 ha, pri čemer je bil 
poudarek na najkakovostnejših območjih. Pri GSM so se za vsako območje proučili 
površina, struktura in funkcije ter napovedi za prihodnost.  

Površina se je ocenila tako, da se je ugotovil sedanji obseg habitata in primerjal z obsegom, 
ugotovljenim pri prejšnjih raziskavah, ali s primerjavo površin na različnih zračnih in 
satelitskih posnetkih (Martin idr., 2018). Izgube površine so izražene kot letne izgube v 
odstotkih v določenem obdobju. 

Struktura in funkcije so bile ocenjene na podlagi več meril, s katerimi se proučijo ključne 
lastnosti habitata in primerjajo z določenimi referenčnimi vrednostmi ali pragi, ki izražajo 
ugodno stanje habitata (Martin idr., 2018). Pri proučevanju in ocenjevanju meril se 
upoštevajo ploskve določene velikosti, razmejene na terenu z uporabo merilnega traku ali 
kvadratnega okvira. 

Merila v zvezi s strukturo in funkcijami so bila določena na podlagi nacionalnega nabora 
podatkov za zagotovitev smernic za ekologe v zvezi s priznavanjem in ocenjevanjem 
habitata 6210 na Irskem (Martin idr., 2018). Pri GSM so bila ta merila za vsako posamezno 
območje znova obravnavana in spremenjena, da se je zagotovila njihova ustreznost za 
oceno lokalnih razlik. Za višinska območja habitata 6210/*6210, ki so pogosto bogata z 
mahi, so bile vrste maha Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera in Tortella 
tortuosa vključene kot pozitivni kazalniki. 

Napovedi za prihodnost so bile ocenjene s proučitvijo sedanjih pritiskov, prihodnjih groženj 
in koristnih praks upravljanja, ki se izvajajo v habitatu, ter predvidenega prihodnjega 
trenda v zvezi s površino, strukturo in funkcijami.  

Metoda spremljanja iz ISGS je bila leta 2014 uporabljena tudi pri raziskavi 25 območij 
travišč na karbonatnih tleh (*6210) z velikim številom kukavičevk (Curtis in Wilson 2014, 
navedeno v Martin idr., 2018). 

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf, 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/.  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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V italijanskem priročniku za spremljanje habitatov (Angelini idr., 2016; Gigante idr., 
2016a, 2016b) so opredeljeni specifični standardni protokoli za spremljanje za vsak 
habitatni tip iz Priloge I, ki je v Italiji, vključno s habitatom 6210. 

Parameter „površina“ je opredeljen kot dejanska površina habitata (Gigante idr., 2016c). 
Priporoča se kartografska predstavitev v merilu 1 : 10 000. Kartiranje habitata bi bilo treba 
opraviti vsakih šest let z uporabo kombinacije fotointerpretacije in terenskih raziskav. Nato 
se lahko analizira stanje ohranjenosti na podlagi površine tako, da se primerjajo 
kartografske predstavitve iz različnih obdobij (diahrona analiza), spremembe in trendi pa 
količinsko opredelijo. Poleg tega se priporoča analiza krajinskih metrik (kot so skupna 
površina, razdrobljenost, površina zaplat, razdalja med zaplatami itd.), da se poudarijo 
koristne podrobnosti v zvezi s stanjem ohranjenosti. 

Parametra „struktura“ in „funkcija“ sta opredeljena s sklicevanjem na glavne značilnosti 
rastlinskih združb, ki sestavljajo habitat: izčrpen seznam vrst, skupna pokrovnost, 
prisotnost/pokrovnost prevladujočih vrst, prisotnost/pokrovnost značilnih vrst, 
prisotnost/pokrovnost vrst kukavičevk, prisotnost/pokrovnost indikatorskih vrst za 
vznemirjanje, prisotnost/pokrovnost tujerodnih vrst, prisotnost/pokrovnost indikatorskih 
vrst za dinamiko. Te podatke bi bilo treba vzorčiti vsakih šest let na trajnih ploskvah (16 m2). 
Število vzorčenih ploskev bi moralo biti sorazmerno skupni in lokalni površini habitata ter 
njegovi splošni/lokalni spremenljivosti. Najboljše obdobje za vzorčenje za apeninska in 
alpska območja je maj–junij (julij) na hribovitih območjih, na montanskih pa junij–julij–
avgust. 

Nato se lahko stanje ohranjenosti na podlagi strukture in funkcije analizira z diahrono 
analizo vrednosti teh kazalnikov. Trendi v zvezi s prisotnostjo/pokrovnostjo tujerodnih vrst, 
indikatorskih vrst za dinamiko, indikatorskih vrst za vznemirjanje, prevladujočih/značilnih 
vrst in vrst kukavičevk lahko zagotovijo zanesljive znake stanja ohranjenosti habitata, ki se 
spremlja.  

Zaradi ogromnega florističnega bogastva tega habitata in njegove ogromne lokalne 
raznolikosti ni mogoče vnaprej zagotoviti celovitega nabora značilnih vrst na nacionalni 
ravni. Zato so za opredelitev ciljnih vrst poleg značilnih vrst, ki so že navedene v nacionalnih 
in evropskih priročnikih (EK, 2013), pristojni regionalni organi. V okviru nekaterih 
regionalnih prizadevanj so bile navedene prevladujoče vrste s prevladujočo/diagnostično 
vlogo na regionalni ravni (npr. v priročniku za spremljanje, pripravljenem v okviru projekta 
SUNLIFE – LIFE13 NAT/IT/000371, v katerem so navedene vrste Bromus erectus, 
Brachypodium rupestre in Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola). 

Poleg tega naj bi se upoštevale človekove dejavnosti, zlasti za evidentiranje in količinsko 
opredelitev dejavnosti paše ali košnje, ki se izvajajo, ter drugih parametrov biološkega 
pomena, kot je prisotnost žuželk in ptic. 

V Franciji je bila izdelana metoda za spremljanje stanja ohranjenosti kmetijsko-pašniških 
habitatov na območjih Natura 2000 (Maciejewski idr., 2013).  

Z uporabo satelitskih posnetkov se preskušata opredelitev in spremljanje habitatov. Na 
primer na Slovaškem se določanje lokacije, razvrščanje in dinamično spremljanje prostora-
časa habitatov preskušajo na podlagi novih metod za filtriranje, segmentacijo in 
spremljanje podatkov, pridobljenih z radarjem s sintetično odprtino (SAR) v okviru misije 
Sentinel-1, podatkov, pridobljenih z multispektralnim slikanjem v okviru misije Sentinel-2, 
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in kombinacije navedenega. S programsko opremo za obdelavo slik bo mogoče določiti 
lokacijo območij habitata v omrežju Natura 2000 na podlagi podatkov o statičnem in 
dinamičnem opazovanju Zemlje do slikovne pike natančno. Poleg tega bo razvita 
programska oprema omogočila stalno spremljanje dinamike habitata in opozarjanje v 
primeru nenadnih sprememb stanja ali razdrobljenosti zavarovanih območij omrežja 
Natura 2000.  

 

6.2 Merila za izbiro območij/lokacij za spremljanje 

Ploskve za spremljanje bi morale ustrezno predstavljati regionalno porazdelitev habitata 
in njegovo spremenljivost.  Vzorce bi bilo treba odvzeti na območjih Natura 2000 in zunaj 
njih. 

Število vzorčenih ploskev bi moralo zajemati celotno raznovrstnost habitata (ob 
upoštevanju vseh možnih podtipov) in biti zadostno za pridobitev statistično zanesljivega 
rezultata. 

S podatki, pridobljenimi s spremljanjem območij, bi moralo biti mogoče opredeliti 
statistično pomembne trende v zvezi s stanjem ohranjenosti ter ključnimi biološkimi in 
strukturnimi parametri. Vzorčene ploskve bi morale vključevati sestoje z dobrim in slabim 
stanjem ohranjenosti. 

Uporaba zračnih posnetkov in kartografskih raziskav je zagotovo koristna za pridobitev 
prvega pregleda območij, ki jih je treba raziskati. Medtem ko mreža trajnih ploskev pomeni 
osnovno izhodišče, so na podlagi dejanskega razvoja habitata pozneje morda potrebne 
dodatne točke.  

V vsakem obdobju poročanja bi bilo treba spremljati minimalni delež nacionalnega 
območja habitata 6210. En del območij bi se lahko izbral z uporabo naključnega 
stratificiranega pristopa, drugi pa med območji nacionalnega pomena. V nekaterih 
primerih je lahko spremljanje preveč osredotočeno na velika, temeljito raziskana območja, 
zato bi se lahko določila meja 10 ha za območja habitata 6210, in kadar so območja, izbrana 
za spremljanje, večja od 10 ha, bi se morala razdeliti na dele, velike ~10 ha, nato pa bi se 
izbral en del.  

Število vzorčenih ploskev bi se lahko na regionalni ravni v posamezni državi prilagodilo. 
Tako se lahko ustrezno upošteva velika raznovrstnost habitata v državi. Lahko je tudi 
primeren način, kako razporediti odgovornost za spremljanje med vsemi sodelujočimi 
upravami.  

Za zanesljivo načrtovanje vzorčenja bi bilo treba upoštevati vse vidike, zato ga je zelo težko 
opredeliti na nacionalni ravni v državah, v katerih ta habitatni tip pokriva zelo veliko 
površino in je zelo raznolik, kot je Italija. V teh primerih je morda priporočljivo, da se 
nekatera merila določijo na nacionalni ravni in nato uporabijo na regionalni ravni na 
podlagi podrobnega znanja o ozemlju, in to na območjih Natura 2000 in zunaj njih. 

V Litvi je bil določen sistem spremljanja na podlagi rezultatov popisa habitatov (2014). Med 
glavnimi merili za izbiro trajnih območij za spremljanje so: 

 spremljanje habitatov, pomembnih za Skupnost (območja razširjenosti in površine), 
se izvaja na 64 ploskvah za spremljanje, ki predstavljajo 10,27 % skupnega števila 
ploskev v državi; 
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 vzorci vsakega habitatnega tipa bi morali zajemati najmanj 10 % vseh popisanih 
poligonov habitatov v državi (izbrani poligoni za spremljanje za habitatni tip 6210 
zajemajo 15,43 % vseh popisanih poligonov) ter 

 delež ploskev za spremljanje na zavarovanih in nezavarovanih območjih znaša 
27,26 % oziroma 72,74 %. 

V obdobju poročanja se vsaj dvakrat opravijo opazovanja na vsaki ploskvi za 
spremljanje/trajnem območju za spremljanje.  

Na Slovaškem so bile po stratificiranem postopku v geografskem informacijskem sistemu 

na podlagi naslednjih meril izbrane trajne lokacije za spremljanje (Šefferová idr., 2015): 

- površina (0,5–70 ha); 
- prevlada ciljnega habitata na območju trajnih lokacij za spremljanje v primeru 

kompleksov habitatov; 
- predlog in ocena trajnih lokacij za spremljanje v vsaki biogeografski regiji (alpski, 

panonski) posebej; 
- geografska pokritost – porazdelitev trajnih lokacij za spremljanje na celotnem 

območju habitatov za preprečitev velikih vrzeli in koncentracije trajnih lokacij za 
spremljanje na enem mestu; 

- zajem različnih kakovosti za zagotovitev visoke stopnje reprezentativnosti, tj. za 
vključitev lokacij visoke kakovosti in degradiranih območij v omrežje trajnih lokacij za 
spremljanje. 

Leta 2015 je bilo uporabljenih 286 trajnih lokacij habitata 6210 za spremljanje. Habitat je 
razširjen predvsem v alpski biogeografski regiji, čeprav je več območij tudi v panonski regiji 
na jugu Slovaške. Število trajnih lokacij prednostnega habitata 6210* za spremljanje je 
znašalo 81.  
 

Ocena stanja ohranjenosti z uporabo preprostih kazalnikov – primer z Danskega 

Stanje ohranjenosti travišča 6210 in drugih habitatnih tipov se lahko oceni z uporabo 
podatkov, pridobljenih pri standardiziranem, ponovljivem postopku kartiranja. Ta metoda 
je koristna za oceno stanja ohranjenosti za posamezne pojave in vse ravni (območja 
Natura 2000, državno, biogeografsko raven, raven celotne EU). Koristna je tudi za 
evidentiranje sprememb stanja v določenem obdobju.  

Stanje ohranjenosti se oceni na podlagi rezultatov, pripisanih ponderiranim kazalnikom 
za strukturo (strukturni indeks), in ponderiranih rezultatov v zvezi z vrstami rastlin v 
krogu s polmerom, dolgim 5 m, na območju s homogeno vegetacijo, značilno za habitatni 
tip (indeks vrst).  

Strukturni kazalniki, upoštevani za habitat 6210, so: (1) struktura vegetacije, (2) 
hidrologija (ni relevantna za habitat 6210), (3) upravljanje, (4) grožnje/pritiski in (5) 
specifične strukture, značilne za posamezni habitatni tip.  

Vsi vrsti rastlin se dodeli vrednost med –1 in 6. Negativna vrednost se podeli 
problematičnim ali invazivnim vrstam, tujerodnim/kmetijskim vrstam se podeli 
vrednost 0, preostalim pa vrednost med 1 in 6, pri čemer se višje vrednosti podelijo 
ranljivim/redkim vrstam, ki jih je mogoče najti le na floristično najboljših območjih. 

Številke za vsak kazalnik ali vrsto rastlin se vnesejo v enačbo, s katero se pridobi vrednost 
med 0 in 1. Vrednosti kazalnikov so bile umerjene: 0–0,2 = slabo stanje ohranjenosti, 0,2–
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0,4 = slabše stanje ohranjenosti, 0,4–0,6 = zmerno stanje ohranjenosti, 0,6–0,8 = dobro 
stanje ohranjenosti in 0,8–1,0 = izjemno stanje ohranjenosti.  

Na Danskem se kartiranje vseh pojavov habitatnih tipov na območjih Natura 2000 opravi 
vsakih šest let. V skladu z načrti upravljanja teh območij naj bi bilo stanje ohranjenosti 
vsaj 75 % kartiranih pojavov dobro ali izjemno. Tako je upravljanje teh območij 
usmerjeno v zagotavljanje dobrega ali izjemnega stanja ohranjenosti pojavov ter 
izboljšanje tistih, katerih stanje ohranjenosti je slabo, slabše ali zmerno, s sprejemanjem 
potrebnih ukrepov. 

 

6.3 Zaključki in priporočila 

Za načrtovanje ohranjanja tega habitatnega tipa je zelo pomembno izboljšanje znanja in 
metodologij za ocenjevanje stanja ohranjenosti, groženj in pritiskov ter izvajanje 
ustreznih programov spremljanja. 

Zaradi generičnih opredelitev parametrov, ki se uporabljajo za oceno stanja ohranjenosti 
(površina, struktura in funkcija), jih lahko države razlagajo precej različno, zato je na ravni 
EU zelo težko izvajati resen nadzor nad trendi in procesi. 

Na ravni EU bi se lahko sklenil dogovor o harmoniziranih standardnih merilih in postopkih 
za spremljanje habitata. Ustanovila bi se lahko strokovna skupina za razvoj ustreznih 
standardov za spremljanje tega habitatnega tipa (spremenljivk, parametrov, meril, 
pragov). Na podlagi znanstvenih dokazov bi bilo treba razviti skupno metodologijo, pri 
čemer bi bilo treba spremenljivke, parametre, merila in pragove prilagoditi biogeografski 
regiji. 

Tako kot pri ugodnih referenčnih vrednostih je določanje pragov težavno, saj jasne 
reference za dokončno določitev najboljše kombinacije lastnosti za opredelitev ugodnega 
stanja niso vselej na voljo. Spremenljivke in vključeni procesi so izjemno raznovrstni.  

Ker je habitat 6210 sekundaren habitat, ki ga lahko nadomestijo drugi habitatni tipi iz 
Priloge I (ali pa habitat 6210 nadomesti druge habitatne tipe), je najboljša količinska 
opredelitev njegove optimalne razširjenosti dokaj poljubna ter je lahko odvisna predvsem 
od globalnih ravnotežij in strateških priložnosti. 

Metodološki protokoli na podlagi standardnih orodij in znanosti o vegetaciji (popisi 
vegetacije, seznam vrst in vrednosti pokrovnosti, kartiranje vegetacije) bi prispevali k 
pridobivanju precejšnje količine časovno in georeferenciranih podatkov, ki se lahko morda 
ustrezno obdelajo na nacionalni in evropski ravni. Obstoj že razvitih orodij za shranjevanje, 
priklic in obdelavo velikih naborov podatkov kaže, da je to mogoče in zaželeno22. 

Predlagajo se naslednji cilji: 

 

                                                 
22 Glej na primer EVA: http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data ali VegItaly: 
http://www.vegitaly.it/. 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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 Izboljšanje programov spremljanja za ta habitatni tip. 
Šteje se, da je treba določiti harmonizirane metodologije vsaj na biogeografski ravni za 

spremljanje stanja ohranjenosti habitata 6210 in razvoja v določenem obdobju. Programi 
spremljanja bi morali upoštevati veliko variabilnost habitatnega tipa 6210.  

 Opredelitev in priprava harmoniziranih metod za ocenjevanje stanja ohranjenosti. 
Metode za ocenjevanje različnih parametrov (območja razširjenosti, površine, 

strukture in funkcije, trendov in napovedi za prihodnost) bi morale omogočati primerjavo 
ocen stanja ohranjenosti vsaj med državami iz iste biogeografske regije. Za usklajevanje sta 
morda potrebna mednarodno sodelovanje in primerjava metod, ki jih uporabljajo 
posamezne države. Pri metodah bi bilo treba upoštevati tudi različne razmere v habitatu 
in njegove značilnosti. 

Določitev referenčnih območij za habitat v vsaki državi članici/biogeografski regiji bi 
lahko pomagala uskladiti ocenjevanje stanja ohranjenosti in spremljanje habitata. Pri izbiri 
teh območij bi bilo treba zajeti ekološko variabilnost habitata na celotnem naravnem 
območju razširjenosti. V najboljšem primeru bi morale biti za vsako biogeografsko regijo 
na voljo referenčne lokacije s habitatom z optimalnimi ekološkimi razmerami.  

 Priprava ustreznih metodologij za opredelitev ugodnih referenčnih vrednosti. 
Nekatere države zdaj opravljajo delo v zvezi z metodologijami za opredelitev ugodnih 

referenčnih vrednosti za habitatne tipe EU, vključno s travišči. Te metode bi bilo treba 
primerjati in harmonizirati, da bodo lahko vse države uporabljale podobne pristope za 
opredelitev ugodnih referenčnih vrednosti za ta habitatni tip. 

 Priprava standardnih metodologij za določitev in količinsko opredelitev groženj in 
pritiskov. 
Na splošno standardnih postopkov in metodologij za ugotavljanje in ocenjevanje 

glavnih groženj in pritiskov za habitat 6210 na ravni držav ni. Nekatere države zdaj 
pripravljajo standardne metodologije za ocenjevanje groženj za habitate in vrste v interesu 
Skupnosti ter pritiskov nanje (npr. Španija). Razpoložljive metode bi bilo treba primerjati 
in analizirati, da bi se dosegel dogovor o skupnih standardih za oceno groženj za ta 
habitatni tip in pritiskov nanj. 

 Izboljšanje znanja o razdrobljenosti habitata. 
Znanje o razdrobljenosti tega habitatnega tipa ni zadostno. To vrzel bi bilo treba 

odpraviti, da bi se lahko po potrebi načrtovali in izvajali ustrezni ukrepi za izboljšanje 
povezanosti habitata. 

 Priporočljivo je, da se spremljanje, osredotočeno na vegetacijo, dopolni s spremljanjem 
biotske raznovrstnosti favne (zlasti nevretenčarjev, značilnih za travišča). 

 

 
 

6.4 Spremljanje učinkovitosti akcijskega načrta in ohranitvenih ukrepov 

Za oceno veljavnosti in učinkovitosti ukrepov upravljanja bi zadostovalo, da bi se izvedla 
resna, znanstveno nadzorovana dejavnost spremljanja habitata z uporabo standardnih 
znanstvenih protokolov. Pri spremljanju habitata bi bilo treba ugotoviti očitne znake 
rezultatov upravljanja (učinkovitost, neučinkovitost, škoda). 
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Nekateri možni kazalniki za oceno učinkovitosti ukrepov upravljanja bi lahko vključevali 
naslednje:  

- površina habitata z ugodnim stanjem ohranjenosti; 
- sprememba površine, ki jo pokriva habitat, na splošno in na izbranih lokacijah;  
- povečanje števila območij, s katerimi se upravlja, izboljšanje ali vzdrževanje 

ugodnega stanja na območjih, s katerimi se upravljanja, izboljšanje stanja značilnih 
vrst, upad nezaželenih vrst (npr. prevelike količine grmov ali robnih vrst, nitrofilnih 
vrst); 

- raznovrstnost vrst, značilnih za habitat, ogroženih ali redkih vrst, pojav 
problematičnih vrst; 

- floristična sestava, velika raznovrstnost avtohtonih vrst,  struktura vegetacije, 
indikatorske vrste (pozitivne in negativne ter iz različnih skupin organizmov, 
vključno z organizmi v tleh), krovne vrste; 

- sestava favne, velika raznovrstnost avtohtonih vrst, funkcionalna struktura združb, 
ekosistemske storitve in zastopanost sestave značilnih vrst v vseh glavnih 
taksonomskih skupinah, zlasti nevretenčarjev, ki so dobro zastopani in v dobrem 
stanju; 

- biotska raznovrstnost, povezana s traviščem (prisotnost in stanje značilnih rastlin in 
vrst nevretenčarjev); 

- ključni parametri postopkov sukcesije (pokrovnost in višina grmišča), širjenje 
grmišča; 

- površina, ki se ustrezno upravlja; 
- stroški ukrepov in financiranje.  

 

6.5 Pregled akcijskega načrta 

Ker se habitati počasi odzivajo na spremembe, se zdi, da je primerno pregledati in 
prilagoditi akcijski načrt vsakih 12 let, da se zajameta dva cikla poročanja (na podlagi 
člena 17 direktive o habitatih). 

Ne glede na to bi se lahko izvajanje ukrepov pregledalo vsakih šest let, da bi se preverile 
izvedene dejavnosti in vmesni rezultati ter ugotovile morebitne vrzeli, težave in omejitve, 
ki bi jih bilo treba odpraviti.  
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7. STROŠKI, FINANCIRANJE IN ORODJA ZA PODPORO 
 

7.1 Stroški ohranitvenih ukrepov 

Stroški upravljanja in obnovitve so precej različni ter odvisni od okoljskih razmer (npr. 
topografije) in stanja habitata (npr. širjenje grmišč, stopnja poslabšanja stanja). Ocena 
stroškov je ena od najpomembnejših korakov pri pripravi načrtov upravljanja travišč, pri 
njej pa bi bilo treba upoštevati nekatera ključna načela. 
 

7.1.1 Ocena stroškov 

Ocena stroškov je ena najpomembnejših korakov pri pripravi načrtov upravljanja travišč. 
Stroški se skozi čas spreminjajo in jih je le redko mogoče posplošiti za specifične vrste dela 
ali nabor ukrepov, potrebnih za izboljšanje stanja habitata. Stroški podobnih del so lahko 
zelo različni ter odvisni od geografske lokacije, zapletenosti del, razpoložljivosti delavcev in 
posebne opreme ter drugih dejavnikov. Te smernice naj bi se uporabljale dalj časa, zato ne 
vsebujejo točnih stroškov.  

Stroške je treba oceniti za vsak ukrep posebej ali za celotno delo na posameznem kraju in 
v določenem času. 

Razvijalci načrtov za ohranjanje narave in nosilci velikih projektov (npr. LIFE) bi morali 
uporabiti naslednja načela za oceno stroškov dejavnosti za upravljanje in obnovitev 
habitata na velikem območju ali več območjih Natura 2000 za dve do pet let. 

Na majhnih območjih (v velikosti največ 1 ha) in kadar je upravljanje redno ali so nekateri 
parametri znani (na primer letna košnja, paša, kopanje ali zasipanje jarkov določene 
velikosti), je stroške na splošno mogoče izenačiti z deli, ki so bila opravljena drugje, ali 
oceniti na podlagi razgovorov s potencialnimi delavci in dogovora o skupnih stroških vseh 
del. 

Ključna načela za določanje razumnih stroškov načrtovanih ukrepov  
(Jātnieks in Priede, 2017) 

 Po oceni območja, predvidenega za upravljanje, se izberejo najustreznejši ukrepi, 
metode in tehnična sredstva. Posvetovati bi se bilo treba s strokovnjakom za 
ohranjanje vrst in habitatov, da bi zagotovili pravilno izbiro ukrepov za upravljanje in 
ohranjanje habitata.  

 Priporočljivo je razdeliti dela na posamezne dele glede na čas in vrsto dela. Najprej se 
lahko na primer določi cena vsakega dela (vključno s fizičnim delom in uporabo 
posebne opreme) posebej, nato pa se cene seštejejo za pridobitev objektivnejše ocene. 
Stroški in učinkovitost del so pogosto odvisni od obdobja. Na primer ponovno 
vzpostavitev mokrišča bi bilo treba izvesti v sušnem obdobju, sicer se lahko stroški 
nepredvidljivo povišajo, cilj pa lahko ostane neizpolnjen ali pa se doseže slaba 
kakovost.  

 Neposredni stroški se izračunajo v ustreznih enotah: število delovnih ur, število oseb 
na dan, stroški opreme na uro, stroški materiala na površino ali količino, odvisno od 
dela (v m3, km, kg, tonah). Oceniti bi bilo treba število enot, potrebnih za vsa dela, in 
jih sešteti. Izkušnje kažejo, da so pri teh izračunih pogoste napake, zato je vselej 
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priporočljivo uporabiti razpoložljive informacije o podobnih delih, ki so že bila izvedena 
(kot so poročila o projektih, specifična dela), in izkušnje institucij (agencij za ohranjanje 
narave, službe za podporo podeželju, občinskih in nevladnih organizacij). Če sklop 
načrtovanih dejavnosti sestavljajo različna dela, ki še niso bila izvedena ali katerih cena 
ni na voljo, se lahko preverijo vsaj trije potencialni pogodbeni izvajalci. Tako se lahko 
rezultat pridobi hitreje, vendar ob večjem tveganju, da se bodo med delom pojavili 
nepredvideni stroški, ki lahko otežijo doseganje cilja.  

 Oceniti je treba posredne stroške priprave na upravljanje in obnovitev habitata – 
raziskave območja, strokovno znanje, tehnični predpisi, dovoljenja in sporazumi, 
določeni v regulativnih predpisih. To vključuje delovni čas, stroške prevoza in upravne 
stroške, ki se pogosto neustrezno ocenijo. Pri zapletenih projektih je treba vključiti čas 
in sredstva za obveščanje javnosti in pojasnitev potrebnih korakov. 

 Upoštevati je treba regionalne razlike v stroških in razpoložljivost pogodbenih 
izvajalcev na razdalji do 30 km od območja načrtovane dejavnosti. Če morajo izvajalci 
in/ali oprema priti od daleč, se lahko stroški precej povišajo. Zato so posebne 
dejavnosti, za katere je potrebna posebna oprema ali spretnosti in znanje (npr. 
odstranitev živice), vselej dražje od preprostih dejavnosti (košnja, posek grmičevja, 
frezanje živice). 

 Za oceno stroškov se pooblastijo strokovnjaki – vodje, strokovnjaki za vodenje, izvajalci, 
podjetniki –, pri tem se ta naloga in ustrezno financiranje vključita v načrt.  

 V finančno načrtovanje se vključijo morebitni prihodki v zvezi z obnovitvijo in 
upravljanjem habitata – les, pokošena trava, odstranjena živica in drugi materiali. V 
najboljšem primeru se lahko vsaj deloma uporabijo na območju samem (na primer za 
gradnjo jezov za ponovno vzpostavitev mokrišč) ali odstranijo z njega in uporabijo 
drugje (na primer lesni sekanci ali les, trsje za pokrivanje streh, biomasa za krmo, 
soproizvodnjo ali kot material, ki vsebuje semena ciljnih vrst za naselitev vrst na 
drugem kraju, šota za kompostiranje ali vrtnarjenje). Vendar se ti materiali v praksi 
redko uporabijo, če so njihove količine majhne, območja pridobivanja pa razpršena na 
obsežnem in težko dosegljivem območju. Zato je treba upoštevati, da uporaba 
stranskih proizvodov obnovitve habitata morda ni vselej ekonomsko koristna. 

 

Stroški in plačila za podporo v državah članicah  

Stroški ukrepov upravljanja habitata 6210 iz več držav kažejo, da se precej spreminjajo 
glede na razmere na območju in vrsto dejavnosti. V nadaljevanju je navedenih nekaj 
primerov.  

V Nemčiji stroški kmetov za pašo ter preprečevanje rasti grmišča in dreves po poročanjih 
znašajo 450 EUR/ha, vendar lahko stroški obnovitve travišča znašajo 3 000–8 000 EUR/ha. 

Na Poljskem se stroški zagotavljanja ustrezne paše gibljejo med 300 in 3 000 EUR/ha/leto. 
Nižji znesek je strošek spodbujevalnega plačila v primeru, da ima lastnik zemljišča potrebno 
živino; višji stroški ustrezajo tržni ceni pogodbenega izvajanja celotne storitve paše 
(vključno z najemom živali in vse potrebne opreme). 

V Luksemburgu stroški pogodbe o upravljanju biotske raznovrstnosti za košnjo tega 
habitata znašajo 420 EUR/ha. 
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V programu razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 za Latvijo so bili ocenjeni stroški 
upravljanja za izračun stopenj podpore za kmetijsko-okoljski ukrep Upravljanje biotske 
raznovrstnosti na traviščih. Izračunani stroški upravljanja za habitatni tip 6210 so znašali 
86 EUR/ha (košnja enkrat letno in pobiranje sena, drugi stroški niso vključeni). Izračunana 
stopnja podpore je znašala 206 EUR/ha (podpora zajema izpad dohodka).  

V Estoniji se v okviru sistema podpore za košnjo ali pašo v habitatu 6210 izplača 85–
250 EUR/ha na leto, odvisno od režima upravljanja (velja samo za zavarovana območja).  

Na Madžarskem košnja (če je fizično možna in sprejemljiva kot metoda upravljanja) stane 
približno 100 EUR/ha/leto.  

Obnovitev travišča je na splošno dražja kot dejavnost vzdrževanja.  

Na Poljskem stroški odstranjevanja/izkoreninjenja grmičevja po poročilih znašajo 2 000–
3 000 EUR/ha. Poleg tega je v petih zaporednih letih morda potrebno odstranjevanje 
poganjkov, kar stane približno 1 000 EUR/ha/leto. 

Na Madžarskem lahko izkoreninjenje invazivnih vrst stane med 800 in 2 000 EUR/ha. 

V Latviji stroški obnovitve tega habitatnega tipa v primeru, ko je zaraščen z grmičevjem, 
topografija zapletena in je potrebnega veliko fizičnega dela (šopi, gost sloj odpada), znašajo 
približno 3 200 EUR/ha v treh letih (Jātnieks in Priede, 2017).  

V okviru estonskega sistema podpore za obnovitev habitata 6210 se izplača do 
590 EUR/ha, odvisno od gostote grmovne in drevesne plasti, pri čemer podpora velja samo 
za zavarovana območja.  

V Litvi nekateri načrti upravljanja narave kažejo, da lahko obnovitev in vzdrževanje dobrega 
stanja ohranjenosti v treh do petih letih stane med 400 in 8 500 EUR na ha habitata 6210. 
To je močno odvisno od začetnega stanja habitata, njegove velikosti in geografske lokacije.  

 

7.2 Potencialni viri financiranja  

Skupna kmetijska politika je najpomembnejši vir financiranja za upravljanje teh travišč za 
ohranjanje in njihovo vzdrževanje.  
Drugi pogosto uporabljeni viri financiranja EU so program LIFE, Evropski sklad za 
regionalni razvoj in projekti v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja (INTERREG).  
 
Glavna sredstva za obnovitev, upravljanje za ohranjanje in spremljanje habitata ter 
ozaveščanje so nacionalna sredstva in financiranje EU v okviru skupne kmetijske politike 
(SKP), zlasti programov razvoja podeželja, programa LIFE in Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, vključno s projekti v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja (INTERREG).  
 

7.2.1 Financiranje v okviru skupne kmetijske politike 

Za zagotovitev ohranjenosti polnaravnih travišč je potrebna redna košnja ali paša, zato se 
ohranjanje in upravljanje teh habitatov financirata predvsem v okviru skupne kmetijske 
politike. Za podporo upravljanju travišč sta koristna tako steber I (neposredna plačila za 
ohranjanje kmetijske dejavnosti in ohranjanje trajnih pašnikov) kot tudi steber II (razvoj 
podeželja). V večini držav EU so pomemben vir financiranja za upravljanje travišč zaradi 
biotske raznovrstnosti zlasti programi razvoja podeželja (ki jih sofinancirajo Evropski 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_sl
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kmetijski sklad za razvoj podeželja in države članice), in sicer preko kmetijsko-okoljskih 
ukrepov, usposabljanja kmetov za izvajanje ukrepov, naložb v obnovitev itd.  

Obstajajo pa dokazi, da sedanja podpora SKP za travišča na karbonatnih tleh ni zadostna 
za zagotovitev ustrezne obnovitve in upravljanja ter preprečitev opuščanja ali 
intenzifikacije. Potrebna so dodatna prizadevanja za spodbujanje uporabe kmetijsko-
okoljskih ukrepov in drugih shem podpore v okviru SKP za spodbujanje ohranjanja 
traviščnih habitatov v interesu Skupnosti. 

Kmetijsko-okoljski ukrepi  

Kmetijsko-okoljski ukrepi se uporabljajo za spodbujanje upravljanja dragocenih travišč v 
EU za njihovo ohranjanje. Pri uvajanju nekaterih zanimivih izkušenj so bili doseženi uspešni 
rezultati, vendar je uporaba pogodb o kmetijsko-okoljskih ukrepih v številnih regijah še 
vedno veliko premajhna.  Za spodbujanje in okrepitev uporabe kmetijsko-okoljskih 
ukrepov za travišča, s katerimi se ekstenzivno upravlja, so potrebni višji zneski izplačil, v 
nekaterih primerih pa tudi poenostavitev predpisov za kmete, ki upravljajo habitat. 
Pomembno je tudi zagotoviti razpoložljivost financiranja za naložbe v ukrepe za obnovitev, 
na primer za obnovitev ograje ali drugih meja na polju, oskrbe z vodo in zapornic, potrebnih 
za ponovno vzpostavitev sistemov paše, ter za redno odstranjevanje grmišč. 

Med ustreznimi pristopi je zlasti izvajanje shem na podlagi rezultatov, v okviru katerih se 
je mogoče osredotočiti na doseganje pozitivnih rezultatov za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in ki omogočajo večjo prožnost pri odločitvah o upravljanju, prilagojenih 
posameznemu območju. V spodnjem okviru je predstavljen primer za habitat 6210. 

Program Burren: lokalno voden kmetijsko-okoljski program, ki temelji na rezultatih 

Program Burren je lokalno voden kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrep v okviru irskega 
programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020. Gre za hibriden program, v okviru 
katerega se financira tako upravljanje habitata na podlagi rezultatov kot tudi dopolnilne 
neproizvodne kapitalske naložbe.  Plačilo se dodeli na podlagi točkovanja stanja habitata na 
vsakem območju. Ključna merila so: stopnja paše, stopnja odpada, neobstoj škode v bližini 
mest za krmo in naravnih virov vode, neobstoj golih tal in erozije, nizka stopnja razširjenosti 
grmišč, orlove praproti, modre stožke, vrst, pomembnih za kmetijstvo/plevela, ohranjenost 
ekološke celovitosti polja23. 

Pomembna značilnost programa je, da vsi sodelujoči kmetje prejmejo letni znesek v višini 
100 EUR na ha za izvedbo del za izvedbo obnovitvenih del (npr. odstranjevanje grmišč, 
popravila in postavitev ograje, zapornic, kamnitih zidov, urejanje oskrbe z vodo, urejanje 
poti), pri čemer skupni znesek znaša največ 7 000 EUR na leto. Kmetje so pozvani, da ekipi, 
pristojni za končno odobritev v okviru programa, predlagajo opravila (z opisom, zemljevidom 
in oceno cene). Programska ekipa pridobi tudi vsa potrebna dovoljenja za delo in vodi zbirko 
podatkov o kmetih, pripravljenih izvajati pogodbeno delo za druge kmete, ki niso zmožni 
opravljati dela. Ukrepi za odstranjevanje grmišč pomenijo, da je zemljišče še naprej 
upravičeno do neposrednega plačila za kmetijo. 

Druga pomembna lastnost je individualno svetovanje kmetom: svetovalci, ki jih plačajo 
kmetje, vsako poletje obiščejo kmetijo, da ocenijo stanje vsakega polja, in zagotavljajo 

                                                 
23 Obrazec za točkovanje M1 za pašnike, predvidene za tranzimanso, v okviru programa Burren, na voljo na 
spletnem naslovu http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-
Score-Sheet.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_sl
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf


 

102 

neposredno svetovanje o programu, navzkrižni skladnosti in vseh drugih sporazumih, ki jih je 
sklenil kmet. Ta nato vsako leto prejme evidenco rezultatov ocenjevanja za vsako polje in 
priporočila za upravljanje, na podlagi katerih bi lahko naslednje leto dosegel boljše rezultate. 
Kmetje, ki niso zadovoljni z rezultati, lahko obiščejo področni urad programa ter osebno 

pridobijo povratne informacije o svojih rezultatih in možnostih za upravljanje. 

 

Upravičenost do neposrednih plačil ali drugih oblik dohodkovne podpore kmetom 

Ključna težava podpore, ki se v okviru SKP zagotavlja za habitat 6210 in druga polnaravna 
travišča, je bila, da je prisotnost grmišč in drugih značilnosti krajine pomenila, da zemljišče 
ni upravičeno do neposrednih plačil. To je bodisi kmetom in izvajalcem paše onemogočalo 
dostop do najdragocenejšega vira financiranja za tekoče vzdrževanje ter spodbujalo 
širjenje grmišč in opuščanje zemljišč bodisi pripeljalo do tega, do so kmetje odstranili vsa 
grmišča z zemljišč in tako uničili veliko njihove ohranitvene vrednosti. Takšna zemljišča so 
zdaj lahko upravičena do neposrednih plačil v okviru SKP, če se države članice odločijo 
prilagoditi merila za upravičenost, da se vključijo pašniki z vegetacijo, ki ni zelnata24, vendar 
je upravičenost omejena, zanjo pa se uporabljajo določeni pogoji, ki jih je težko izpolniti in 
nadzorovati. To je med drugim storila Francija v korist habitata 6210 (glej okvir v 
nadaljevanju). 
 

Upravičenost polnaravnih travišč z grmišči do neposrednih plačil v Franciji 
 

Nacionalni organ v Franciji je namenil precejšnja sredstva za načrtovanje sorazmernega sistema, 
da bi zagotovil skladnost s predpisi EU in hkrati omogočil kmetom, da pridobijo neposredna 
plačila za pašnike z grmišči, vključno z mozaiki habitatov s habitatom 6210. Sorazmerni sistem 
se uporablja za izračun stopnje plačila, pri čemer se upoštevajo samo elementi, primerni za pašo, 
neupravičene značilnosti (npr. skale, drevesa, ki niso primerna za pašo) pa se izključijo. Nanaša 
se na pašniška območja z lesnato odejo, ki lahko prevladuje, nekatere gozdnate pašnike (z 
elementi, primernimi za pašo, pod drevesi) ter hrastove in kostanjeve gozdičke, kjer se izvaja 
paša, tudi če značilnosti, primerne za pašo, niso prisotne. Da bi se izključili elementi, ki niso 
primerni za pašo (kot so nedostopni grmi), sta bila pripravljena tipologija za pašo primernih 
lesnatih elementov ob upoštevanju širine in višine grmov ter nacionalni seznam neužitnih vrst.  

Vir: Študija primera Oréade-Breche za Alliance Environnement (2019). Presoja vpliva SKP na 
habitate, krajine, biotsko raznovrstnost. Študija za Generalni direktorat Evropske komisije za 
kmetijstvo in razvoj podeželja. 
 

                                                 
24 V skladu z uredbo omnibus iz leta 2017 (Uredba (EU) 2017/2393) lahko države članice razširijo 
opredelitev trajnega travišča, da se vključijo grmičevje in drevesa, ki so namenjena živalski krmi, vendar se 
živali ne pasejo neposredno na njih. 
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Vir diagrama: Ministrstvo za hrano in kmetijstvo ter urad za plačila in storitve (ASP), Guide 
national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et pâturages permanents, 
2018.  

 
 
Svetovanje in podpora kmetom 

Podpora kmetom za olajšanje njihovega dostopa do ustreznih shem in pomoč pri izvajanju 
ustreznih ukrepov je prav tako zelo pomembna. Ta podpora se lahko zagotavlja preko služb 
za kmetijsko sodelovanje, financiranih na podlagi SKP, na voljo pa so tudi zanimive izkušnje 
z lokalnimi ali regionalnimi organi in NVO, ki spodbujajo ohranitvene ukrepe za travišča 
(glej okvir v nadaljevanju).  

Spodbude civilne družbe imajo pomembno vlogo pri spodbujanju kmetov in ozaveščanju o 
pomenu vrstno bogatih travišč. Spodbujati bi bilo treba več sodelovanja in podpore med 
deležniki za vzpostavitev samozadostnega upravljanja.  
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Romunska služba za kmetijsko svetovanje v okrožju Târnava Mare 

V romunskem okrožju Târnava Mare je NVO Fundaţia ADEPT Transilvania ustanovila službo za 
kmetijsko svetovanje, ki povezuje ohranjanje biotske raznovrstnosti, obveznosti glede 
ohranjanja vrst in habitatov v omrežju Natura 2000 ter dohodkovno podporo za podeželje, pri 
čemer sodeluje z lokalnimi skupnostmi ter romunskim ministrstvom za kmetijstvo in razvoj 
podeželja ter ministrstvom za okolje in gozdove. Prizadeva si zagotoviti ohranjanje biotske 
raznovrstnosti na ravni krajine s sodelovanjem z malimi kmeti za oblikovanje spodbud za 
ohranjanje polnaravne krajine, ki so jo ustvarili. Služba pomaga malim kmetom pridobiti 
upravičenost do neposrednih plačil SKP, pomagala je načrtovati in spodbujati ciljno usmerjene 
kmetijsko-okoljske sheme, kmetom pa je zagotovila priložnosti za trženje. Služba pomaga malim 
kmetom pridobiti upravičenost do neposrednih plačil SKP. Približno 60 % kmetijskih 
gospodarstev na območju ne dosega minimalne velikosti (skupna velikost 1 ha, sestavljena iz 
parcel, velikih najmanj 0,3 ha), potrebne za prejemanje neposrednih plačil na podlagi stebra 1 
SKP v Romuniji. NVO pa je spodbudila dogovore, v skladu s katerimi dejavni kmetje najamejo 
zemljišče svojih sosedov in izpolnijo pogoje za plačila glede na velikost zemljišča, ki ga upravljajo. 
Poleg tega so se občine, ki imajo v lasti skupna pašna zemljišča in ne izpolnjujejo pogojev za 
plačila, s pašniškimi združenji dogovorile o dolgoročnem najemu, da lahko zadnjenavedena 
vložijo vloge za pogodbe o kmetijsko-okoljskih ukrepih. Tako so bile velike površine zemljišč 
vključene v sheme upravljanja, financirane v okviru SKP, tveganje njihovega opuščanja pa se je 
odpravilo. 

 
Ciljno usmerjeno financiranje za upravljanje travišč za ohranjanje posameznih vrst 

Kmetijsko-okoljske ukrepe je mogoče prilagoditi za varstvo vrst, v EU pa je bilo pridobljenih 
veliko izkušenj s številnimi vrstami, vključno s favno, povezano s travišči 6210. Na primer v 
Angliji so bile pridobljene zanimive izkušnje z upravljanjem travišč za ogrožene vrste 
metuljev (glej okvir v nadaljevanju).    
 

Kmetijsko-okoljska shema višje stopnje, prilagojena travniškemu postavnežu na travišču na 
karbonatnih tleh 
 

Populacije travniškega postavneža (Euphydryas aurinia), ki je zaradi izgube vlažnih travišč in 
travišč na karbonatnih tleh v velikih delih Evrope skoraj izumrl, so se v Angliji stabilizirale ali 
povečale zaradi izvajanja ciljno usmerjene kmetijsko-okoljske sheme. Pojav vrste v karbonatnem 
nižavju habitata 6210 je nedaven pojav, saj so številne vlažna travišča izginila zaradi izsuševanja 
in kmetijskih izboljšav, medtem ko se je pašna obremenitev v nižavju zmanjšala, zaradi česar je 
lahko gostiteljska rastlina rasla v travni ruši ugodnejše višine. V okviru kmetijsko-okoljske sheme 
se financirajo možnosti upravljanja, s katerimi se z uporabo ekstenzivne paše govedi ali 
tradicionalnih konjskih pasem ter selektivno košnjo in odstranjevanjem grmišč ustvari 
neenakomeren vzorec nizke in visoke vegetacije na travišču na karbonatnih tleh. Financiranje 
paše govedi in konj ima prednost pred tradicionalno pašo ovac, ki se običajno uporablja v 
karbonatnem nižavju, saj goveda in konji ustvarijo manj enakomerno popaseno travno rušo. 
Vir: Ellis idr. (2012).  

 
Podpora v okviru SKP za dodajanje vrednosti kmetijskim izdelkom 

Številni kmetje v omrežju Natura 2000 in s travišči visoke naravne vrednosti se srečujejo s 
težavami pri prodaji svojih izdelkov, ker so pogosto mali proizvajalci na oddaljenih 
območjih, kjer je strank, ki lahko plačajo visoko ceno, malo. Po drugi strani so nekateri med 
njimi v dobrem položaju, da izkoristijo neposredno trženje turistom, naklonjenim 
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ekoturizmu, ter ponudnikom turističnih storitev, kot so hoteli in restavracije. V nekaterih 
regijah so kmetje uspešno vzpostavili zveze s supermarketi za neposredno trženje.  Obseg 
podpore za kmete, ki si prizadevajo dodati vrednost svojim izdelkom, vključuje podporo za 
ustanavljanje skupin proizvajalcev, razvoj shem kakovosti za kmetijske izdelke ter uvajanje 
označevanja in zaščitenih označb porekla. 
 

Lokalna shema označevanja v podporo traviščem na karbonatnih tleh: Altmuehltaler Lamm 

Za regijo Altmuehltal na Bavarskem (Nemčija) so značilna grmišča z brinom na traviščih na 
karbonatnih tleh. Črede ovac, ki jih vodijo pastirji, so vir visokokakovostne jagnjetine in volne. V 
okviru regionalne zadruge so se pastirji in lastniki zemljišč dogovorili, da bodo vsaj polovico 
svojih ovac pasli v naravnem rezervatu Altmuehltal, jih krmili le z lokalno proizvedeno dopolnilno 
krmo ter upoštevali smernice za dobrobit živali, gostoto živine pri paši ter prepoved uporabe 
pesticidov in gnojil. Pastirjem je zagotovljena poštena cena za njihove živali, jagnjetina pa se 
prodaja v lokalnih hotelih in mesnicah z oznako Altmuehltaler Lamm. 

 

7.2.2 Projekti v okviru programa LIFE 

Pri številnih projektih v okviru programa LIFE so bili razviti ukrepi za izboljšanje stanja 
ohranjenosti habitata 6210 s poudarkom na obnovitvi, ohranitvenih ukrepih in 
ozaveščanju.  

V spodnjem okviru so predstavljeni nekateri primeri uspešnih projektov, pri katerih so bila 
obnovljena precejšnja območja habitata 6210.  
 

Uspešni projekti v okviru programa LIFE za obnovitev in vzdrževanje habitata 6210 

Na Aranskih otokih na Irskem so se pri projektu AranLIFE (2014–2018) izvajali ukrepi za 
obnovitev za izboljšanje upravljanja paše, poleg tega pa se je preskušalo ocenjevanje na podlagi 
rezultatov na zemljiščih s habitatom 6210/*621025. Pri projektu se je izboljšalo stanje 
ohranjenosti več kot 700 ha mozaika habitata 6210 z apnenčastimi podi (habitat 8240). Ukrepi, 
s katerimi se je izboljšalo upravljanje paše, so bili: izboljšanje dostopa in upravljanja paše z 
obnovitvijo poti in suhih zidov; odstranjevanje grmišč in orlove praproti, ki so se razširili; gradnja 
infrastrukture za oskrbo pašne živine z vodo; ukrepi za odpravo mineralne neuravnovešenosti 
živine (lizalni kamni, dopolnila v obliki koncentratov ali mineralni bolusi); sodelovanje s kmeti za 
povečanje dobave pašnih živali ter evidentiranje časov paše in proizvodnje biomase za izračun 
najboljših stopenj paše (McGurn idr., 2018).  

Na Poljskem so se pri projektu LIFE08NAT/PL/000513 izvajali odstranjevanje grmičevja, paša, 
obnovitev z odstranitvijo živice, poleg tega pa so se na 226 ha suhih travišč preskušale poskusne 
metode ohranjevanja (Barańska idr., 2014; glej tudi oddelek 5.3). Pri projektu se je precej 
izboljšalo stanje več sto hektarjev travišč, na katerih se izvaja paša, pri čemer se je zmanjšal delež 
ekspanzivnih vrst (trpežne ljuljke, Calamovilfa longifolia in grmičevja) (Murawy Life, 2015). To 
pomeni obnovitev približno desetine travišč na karbonatnih tleh (habitata 6210) v poljskem 
omrežju Natura 2000. Pri projektu je bil objavljen tudi podroben akcijski načrt za habitat in 
smernice za obnovitev habitata 6210 na Poljskem. 

Na Slovaškem je bil v okviru programa LIFE izveden projekt v Devínska Kobyla, ki je območje, 
pomembno za Skupnost (LIFE10 NAT/SK/080), in na katerem se je površina združb suhih travišč 
zmanjšala za 61,1 % v primerjavi s površino leta 1949 (Hegedűšová, Senko, 2011). V skladu z 
načrtom obnovitve, o katerem se je razpravljalo z ustreznimi deležniki, je bilo od leta 2015 58 ha 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/. 
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zaraščenih suhih travišč očiščenih z mehanskim odstranjevanjem dreves in grmišč, 
izkoreninjenjem navadne robinije in ponovno uvedbo paše, predvsem s kozami, od leta 2015. 
Vpliv ukrepov upravljanja za obnovitev se je spremljal predvsem na biotopu 6210* v različnih 
fazah sukcesije.  

 
Priloga vsebuje seznam nedavnih projektov v okviru programa LIFE, ki so bili ciljno 
usmerjeni v ohranjanje suhih travišč. 

7.2.3 Evropski sklad za regionalni razvoj in drugi skladi EU 

Nekatere države članice, na primer Litva, Poljska, Romunija in Slovaška, so načrtovale 
programe za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) tako, da so zagotovile priložnosti za 
financiranje obnovitve in upravljanja travišča. Tudi sklad za evropsko teritorialno 
svetovanje (v preteklosti imenovan Interreg) ponuja priložnosti za dvostranske projekte 
ohranjanja v omrežju Natura 2000 ter je zagotovil sredstva za upravljanje travišč na 
Madžarskem. 
 
7.2.4 Drugi pristopi in orodja za podporo za pašo in pastirstvo 

Upad paše s pastirji v zadnjih desetletjih je imel negativne posledice za velika območja 
polnaravnih habitatov, na katerih se pasejo živali. Omejena razpoložljivost in visoki stroški 
usposobljenih pastirjev sta splošno razširjeni težavi na skupnih pašnikih v številnih regijah 
v Južni in Vzhodni Evropi (García-González, 2008; Pardini in Nori, 2011). 

V nekaterih delih Irske se izvajajo pobude za odpravo pomanjkanja pašnih živali za 
opuščena območja, kot so mobilne črede ovac. S takimi čredami se lahko vsako leto za 
kratek čas ponovno uvede paša na opuščenih območjih. Lokalni naravovarstveni organi 
lahko kupijo črede ovac in jih dajejo v najem za upravljanje s strani pastirjev ali izvajalcev 
paše.  
 
V Franciji lokalni organi na občinskih zemljiščih, naravnih rezervatih in regionalnih naravnih 
parkih izvajajo pobude za izvedbo in razvoj projektov ekološke paše za vzdrževanje ali 
obnovitev traviščnih habitatov (zlasti habitata 6210). Ti ukrepi so pogosto dopolnjeni s 
podporo kmetom za zagotovitev vzdržnosti naložbe. Na primer CEN (Conservatoire des 
Espaces Naturels) Normandie Seine upravlja številna območja na apnenčastih pobočjih, na 
katerih izvaja ohranitvene ukrepe za habitat 6210. Glavni ukrep upravljanja je ekstenzivna 
paša. V ta namen ima Conservatoire v lasti in upravlja čredo različnih pasem (govedi, konj, 
koz in ovac), s katero lahko izvaja primerno upravljanje travišč na karbonatnih tleh. 
 
V regiji Bourgogne Franche-Comté kmetijska zbornica Haute-Saône izvaja program, ki ga 
financira država, pri čemer sodeluje z upravljavskimi strukturami (Conservatoire des 
Espaces Naturels de Franche-Comté) in znanstvenimi ustanovami (nacionalni botanični 
konservatorij Franche-Comté – regionalni observatorij za nevretenčarje, Univerza Franche-
Comté, Univerza Lorraine, INRA, VetAgro-Sup v Clermont-Ferrand) za zagotavljanje 
konkretnih rešitev za kmete glede na tip travišča, vključno s suhimi in zelo suhimi pašniki 
tipa 6210 (smernice so v pripravi). 
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7.3 Glavne vrzeli v financiranju in težave pri financiranju 

Ključni izziv za financiranje habitata 6210 je financiranje ukrepov za obnovitev in drugih 
ureditev (npr. nakupa živine ali dostopa do nje), potrebnih za ponovni začetek upravljanja 
paše. Program LIFE (v nekaterih primerih pa tudi strukturni skladi) je glavni vir financiranja 
za podporo obnovitvi ranljivih travišč in ponovnemu uvajanju tradicionalnih kmetijskih 
praks. Zdi se, da so na nacionalni ravni na voljo omejeni finančni viri za spodbujanje 
ohranjanja tega habitata, zagotavljanje nadaljevanja izvajanja ponavljajočih se ukrepov 
upravljanja, kot je paša, po prenehanju financiranja v okviru projektov LIFE, pa pomeni 
izziv. 

Težave se pojavljajo tudi pri financiranju obnovitve travišč s sredstvi programa razvoja 
podeželja. Izdatki za kmetijsko-okoljska plačila v zvezi s cilji ohranjanja omrežja 
Natura 2000 se ne spremljajo ustrezno. Programi za spodbujanje in trženje produktov 
polnaravnih travišč niso ustrezno razviti.  

V večini evropskih držav sistemi kompenzacijskih plačil za lastnike zemljišč na območjih 
Natura 2000 in spodbude (vključno z davčnimi spodbudami) niso dovolj razviti. 

Poleg tega sta obnovitev in vzdrževanje travišča zunaj omrežja Natura 2000 zahtevnejša. 
Lažje je pridobiti sredstva za travišča v omrežju Natura 2000 kot zunaj njega. Zaradi težav 
s povezanostjo bi bilo treba več pozornosti nameniti ohranjanju travišč zunaj omrežja. 
Sredstva programa LIFE so na voljo le za obnovitev habitatov na območjih Natura 2000, 
ne zunaj njih. 
 

7.4 Zaključki in priporočila 

 Treba je zagotoviti nadaljevanje ustreznega upravljanja habitata 6210 po prenehanju 
časovno omejenega financiranja, na primer za projekte v okviru programa LIFE. 

 Sheme podpore kmetijstvu, vključno s kmetijsko-okoljskimi ukrepi, bi se lahko bolje 
uporabile za financiranje upravljanja tega habitata.  

 Na splošno je razmeroma preprosto razviti projekte ohranjanja in pripraviti vloge za 
financiranje za ta habitatni tip – potrebe po ohranjanju so običajno jasne, potrebni 
ukrepi pa dobro znani in jih ni težko načrtovati; po nekaj letih je delne rezultate 
običajno mogoče opaziti in o njih poročati. Financiranje ukrepov za priprave, kot so 
raziskave habitata, kartiranje in ocenjevanje, ter financiranje stalnega spremljanja pa 
je bolj problematično. Lahko pa se ukrepi raziskav in spremljanja financirajo v okviru 
kratkoročnih projektov, ki vključujejo tudi dejavno ohranjanje. 

 Treba je natančneje spremljati izdatke za kmetijsko-okoljska plačila in njihov prispevek 
k ciljem ohranjanja habitata 6210 v omrežju Natura 2000 in zunaj njega. Predlagati bi 
bilo treba ustrezne kazalnike za olajšanje takega spremljanja v okviru skupne kmetijske 
politike in drugih skladov. 

 Pomembno je, da se ukrepi, potrebni za izboljšanje stanja ohranjenosti tega 
habitatnega tipa, vključijo v prednostne okvire ukrepanja držav članic za obdobje 
financiranja po letu 2020. 
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PRILOGA 
 
Akcijski načrt za vzdrževanje in obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti 
habitatnega tipa 6210 – polnaravna suha travišča in grmiščni faciesi na 
karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk)  
 

1. Opredelitev habitata 

1.1 Opredelitev v skladu z Razlagalnim priročnikom o habitatih Evropske unije 

V skladu z Razlagalnim priročnikom o habitatih Evropske unije (EK, 2013) habitatni tip 6210 
vključuje suha do polsuha travišča na karbonatnih tleh, uvrščena v fitosociološki razred 
Festuco-Brometea. 

Habitat sestavljajo rastlinske združbe, ki pripadajo dvema redoma v razredu Festuco-
Brometea: stepska ali subkontinentalna travišča (red Festucetalia valesiacae) in travišča 
bolj oceanskih in submediteranskih regij (red Brometalia erecti ali Festuco Brometalia). Pri 
zadnjenavedenih se upošteva razlika med primarnimi suhimi travišči zveze Xerobromion in 
sekundarnimi (polnaravnimi) polsuhimi travišči zveze Mesobromion (ali Bromion) z vrsto 
Bromus erectus. Za zadnjenavedena je značilno veliko število kukavičevk. Zaradi opuščanja 
nastanejo termofilna grmišča po vmesni fazi termofilne robne vegetacije Trifolio-
Geranietea). 

Vegetacijski tip velja za prednostni tip, če je pomembno rastišče kukavičevk. Pomembna 
rastišča kukavičevk bi bilo treba razlagati kot območja, ki so pomembna na podlagi enega 
ali več od naslednjih treh meril:  

(a) na območju so številne različne vrste kukavičevk;  
(b) na območju je pomembna populacija vsaj ene vrste kukavičevk, ki na ozemlju države 
ne velja za zelo pogosto;  
(c) na območju je ena ali več vrst kukavičevk, ki na ozemlju države veljajo za redke, zelo 
redke ali izjemne.  

Med značilnimi vrstami rastlin, navedenimi v razlagalnem priročniku, so: Adonis vernalis, 
Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Bromus 
inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, 
Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, 
Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa, Koeleria pyramidata, 
Leontodon hispidus, Medicago sativa ssp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis 
mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, 
Sanguisorba minor, Scabiosa columbaria, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, Veronica 
prostrata, V. teucrium.  

V razlagalnem priročniku so za ta habitatni tip navedene tudi nekatere vrste 
nevretenčarjev: Papilio machaon, Iphiclides podalirius (red: Lepidoptera); Libelloides spp., 
Mantis religiosa (red: Neuroptera). 
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1.2 Opredelitev habitata v skladu z EUNIS 

V skladu z razvrstitvijo habitatov v Evropskem informacijskem sistemu o naravi (EUNIS) 
(Davies idr., 2004, Schaminée idr., 2012) ta habitatni tip (6210) sestavljata dva precej 
različna podtipa z razlikami v porazdelitvi, vrstah ter težavah v zvezi z ohranjanjem in 
upravljanjem, zaradi katerih ju je težko obravnavati kot en tip. Zato se na rdečem seznamu 
evropskih habitatov (Janssen idr., 2016) obravnavata kot dva različna tipa, ocenjena kot 
pomembna: 

E1.2a: Polsuha trajna travišča na karbonatnih tleh so po vsej Evropi, od 
submediteranskega do hemiborealnega območja. Zanje so značilna polsuha (zmerno 
vlažna-suha) tla, bogata z bazami. Ta habitat je vrstno najbogatejša rastlinska združba v 
Evropi. Obsega več kot 90 % habitatnega tipa 6210, vključno z večino tipov, bogatih s 
kukavičevkami. Zaradi nenatančne opredelitve v razlagalnem priročniku je bilo nekaj zelo 
podobnih tipov v nekaterih državah vključenih v druge prednostne habitate, čeprav s 
florističnega in ekološkega vidika ustrezajo habitatu E1.2a (kot podtip habitata 6210). To 
se nanaša na zmerno vlažne-suhe dele habitatnega tipa 6270, bogate z bazami (nordijske 
države), zmerno vlažne-suhe dele habitatnega tipa 6240* (vzhodna Srednja Evropa) in 
zmerno vlažne-suhe dele habitatnega tipa 62A0 (ilirska regija). V izogib neusklajenosti med 
državami bi se morala vsa zmerno vlažna-suha bazifilna travišča Evrope vključiti v 
habitat 6210. E1.2a ustreza redu Brachypodietalia pinnati v Mucina idr. (2016), vendar 
zajema tudi več drugih zvez, ki tam niso vključene, in sicer Scorzonerion villosae in 
Brachypodion phoenicoidis (ter nekaj dodatnih v Ukrajini in Rusiji). 

E1.1i: Trajna travišča na skalnatih karbonatnih tleh subatlantske-submediteranske 
Evrope. Pojavljajo se samo na delih območja razširjenosti E1.2a, in sicer v Franciji, Španiji, 
Belgiji, zahodni Italiji, zahodni Nemčiji, zahodni Švici in na jugu Združenega kraljestva. 
Nedoslednost je posledica dejstva, da suha bazifilna travišča in/ali bazifilna travišča na 
skalnatih tleh v preostalem delu Evrope niso vključena v habitatni tip 6210, ampak druge 
habitatne tipe (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). E1.1i obsega le majhen delež površine 
habitatnega tipa 6210 in je zaradi skrajnejših razmer (bolj suhe razmere, pogosto bolj 
strma podlaga) manj vrstno bogat, vendar je manj nagnjen k sukcesiji in evtrofikaciji. Ta 
enota ustreza redoma Brachypodietalia phoenicioidis (razen Brachypodion phoenicolidis) 
in Artemisio albae-Brometalia erecti v Mucina idr. (2016). 
 
1.3 Opredelitev habitata na podlagi evropskega kontrolnega seznama vegetacije 

V nedavno objavljenem evropskem kontrolnem seznamu vegetacije (Mucina idr., 2016) je 
v razredu Festuco-Brometea priznanih več redov z različnimi zvezami. Ta hierarhična 
floristična klasifikacija vegetacije Evrope temelji na oblikovanju in reviziji višjih sintaksonov, 
ki se lahko uporabijo za enotno razlago habitatnih tipov po vsej EU.  

Preglednica v nadaljevanju vsebuje pregled redov in zvez razreda Festuco-Brometea skupaj 
z njihovim opisom na podlagi evropskega kontrolnega seznama vegetacije (Mucina idr., 
2016). Poleg tega so v preglednici opredeljeni habitatni tipi iz direktive o habitatih, ki so 
pomembni za zveze, vključene vsaj v nekatere države članice. 
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Vegetacijske združbe in habitatni tipi, vključeni v razred Festuco-Brometea, na podlagi 
klasifikacije vegetacije Evrope v Mucina idr. (2016) za višje rastline 

Razred: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 

Red Zveza Habitatni tipi 
iz Priloge I 

Opis (iz Mucina idr., 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Mezo-kserofilno travišče na 
globokih karbonatnih tleh 
Evrope. 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Mezo-kserofilna bazifilna travišča 
Zahodne Evrope in subatlantske 
Srednje Evrope. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika in Klika et 
Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p. p., 6260 p. p. 

Mezo-kserofilna bazifilna travišča 
subkontinentalnih regij Srednje 
in Jugovzhodne Evrope. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löbel in Dengler 
et al. 2003 

6270 p. p. (suhi 
bazifilni deli), 
6210/6210* (na 
severu Nemčije, 
Danskem itd.) 
6280* marginalno 

Mezo-kserofilna bazifilna travišča 
alvarov na Fenoskandiji in južni 
obali Baltskega morja. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler in Mucina 
et al. 2009 

6210/6210* 
 

Mezo-kserofilna bazifilna travišča 
Severozahodne Evrope.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro in Di 
Pietro et al. 2015 

6210/6210* 
 

Suha travišča na globokih 
glinenih tleh na flišni podlagi 
med hribovitim in spodnjim 
montanskim pasom Apeninov. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Suha travišča na globokih tleh na 
silikatni podlagi v nižinskem do 
submontanskem pasu južnega in 
srednjega Balkana. 

Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Stepe in skalnata stepska travišča 
na globokih tleh na stepskem in 
gozdno-stepskem območju 
Evrope in severozahodne 
Osrednje Azije. 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Stepska travišča z vrstami roda 
Festuca spp. na globokih 
karbonatnih tleh 
subkontinentalne Srednje 
Evrope, Romunije, Bolgarije in 
severozahodne Ukrajine. 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240* (2330 p. p.), 
(6120* p. p.) 

Stepska silikatna travišča 
subatlantske in subkontinentalne 
regije na zmernih območjih 
Evrope 

 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Suhe stepe z vrstami rodov Stipa 
in Festuca spp. na globokih tleh 
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Transilvanije, Moldavije in 
jugozahodne Ukrajine. 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Reliktne kserofilne stepe iz pozne 
ledene dobe na puhličastih tleh 
panonske regije 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Reliktna kserofilna stepska 
skalnata travišča iz pozne ledene 
dobe z vrstami rodu Festuca in 
Stipa v globokih intramontanskih 
dolinah v Alpah. 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Kserofilna odprta stepska 
travišča na plitvih skalnatih 
karbonatnih in silikatnih tleh 
Srednje in Jugovzhodne Evrope. 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec in Holub 
et al. 1967 

6190 Kserofilna stepska travišča na 
plitvih tleh na silikatni in 
ultramafični kamniti podlagi ter 
apnencih Hercinskega gorovja iz 
Silurja 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Kserofilna skalnata stepska 
travišča na plitvih tleh na silikatni 
in ultramafični kamniti podlagi 
vzhodnih Alp in severnih robov 
Panonske kotline. 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zólyomi 
1966 corr. Mucina in Di 
Pietro et al. 2015 

6190 Kserofilna skalnata stepska 
travišča na karbonatnih tleh 
severnih robov Panonske kotline 
in ukrajinskega Podolja. 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Kserofilna skalnata stepska 
travišča na karbonatnih tleh 
južnih robov Panonske kotline. 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al. 
1974 

6190 ali 62A0 Kserofilna skalnata stepska 
travišča na karbonatnih tleh 
severnega Balkana. 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita 1970 

62C0 Kserofilna skalnata stepska 
travišča, bogata z nizkim 
grmičevjem, na strmih 
karbonatnih pobočjih Dobrudže 
in severovzhodne Bolgarije. 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina in Mucina et 
Kolbek 1993 

6190  Dealpinska reliktna kserofilna 
stepska travišča na karbonatnih 
tleh jugovzhodne Srednje 
Evrope. 

 Seslerion rigidae 
Zolyomi 1936 

6190 Dealpinska reliktna kserofilna 
stepska travišča na karbonatnih 
tleh Vzhodnih Karpatov. 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934  

  Submediteranska stepska 
travišča na globokih bazičnih do 
nevtralnih, zmerno vlažnih tleh v 
regijah Jugozahodne Evrope z 
veliko količino padavin. 
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 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Submediteranska nevtrofilno-
bazifilna stepska travišča na 
globokih zmerno vlažnih tleh ob 
ligurijski in tirenski obali. 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
López in Rivas‐Mart. et 
al. 2002 

6210/ 
6210* 

Submediteranska submontanska 
in montanska acidofilna stepska 
travišča na vznožjih in v 
intramontanskih dolinah 
Pirenejev. 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Submediteranska submontanska 
acidofilna stepska travišča 
insubrijskih južnih robov Alp z 
veliko količino padavin. 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina in Mucina et 
al. 2009 

  Kserofilna bazifilna odprta 
travišča subatlantske in 
submediteranske Evrope. 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Mezofilno-kserofilna bazifilna 
odprta travišča jugozahodne 
Srednje Evrope in Francije. 

 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Mezofilno-kserofilna bazifilna 
odprta travišča submediteranskih 
regij Provanse in Ligurije. 

Scorzoneretalia villosae 
Kovačević 1959 

  Suhi stepski submediteranski 
pašniki predalpskih, ilirskih in 
dinarskih območij ob Jadranskem 
morju. 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatić 1973 

62A0 Ilirska submediteranska skalnata 
travišča na plitkih karbonatnih 
tleh. 

 Saturejion subspicatae 
Tomić-Stanković 1970 

62A0 Dinarska submediteranska 
skalnata travišča na plitkih 
karbonatnih tleh. 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Predalpska submediteranska 
montanska skalnata travišča na 
plitkih karbonatnih tleh. 

 Scorzonerion villosae 
Horvatić ex Kovačević 1959 

6210/6210*, 
vendar verjetno 
pogosto 
opredeljena kot 
62A0 

Predalpska in ilirska mezofilno-
kserofilna submediteranska 
travišča na globokih in delno 
razapnenih tleh. 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte et al. 2005 

62A0 Submediteranski suhi travniki na 
skalnatih karbonatnih tleh 
Apulije (južna Italija). 

Mucina idr. (2016) z vidika nomenklature ne priznavajo italijanske endemične zveze. Njena uporaba je 
splošno razširjena v italijanskem omrežju Natura 2000, diagnoza habitata 6210 pa temelji na ekoloških 
značilnostih in značilnih vrstah te zveze. 

Red Zveza Habitatni tipi 
iz Priloge I 

Opis (po Biondi E., in Blasi, C., 
2015) 
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Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. in Biondi 
et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi 2012 

6210 Kserofilna do delno mezofilna 
sekundarna travišča 
(sub)mediteranskih do zmernih 
območij karbonatnih Apeninov z 
optimumom v središču zmernega 
območja. 
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2. Opis povezanih habitatov 

S habitatom 6210 so povezani ali se stikajo drugi habitatni tipi, ki lahko vplivajo na njegovo 
upravljanje. Nekateri habitati so s habitatom 6210 povezani v smislu dinamike in ekološke 
sukcesije ali z njim tvorijo mozaike. Zaradi neprekinjenega gradienta okoljskih razmer suhih 
travišč vegetacija habitata 6210 pogosto prehaja v druge vegetacijske tipe, ki vključujejo 
tipe, navedene v nadaljevanju. 
 
2130 * Ustaljene obalne sipine z zelnato vegetacijo (sive sipine) 
Prehajanje proti združbam zveze Mesobromion v naslednjih primerih: stara mezofilna 
travišča sipinskih uleknin in notranjih sipin (Anthyllido-Thesietum), pogosto v mozaiku z 
združbami vrste Salix repens in razvita zlasti na zahodnem delu sipin; travišča z vrsto 
Himantoglossum hircinum na sipinah na območju De Haan (EK, 2013). 

40A0 * Subkontinentalna predpanonska grmičevja  
Pojavljajo se na karbonatnih in silikatnih tleh ter tvorijo mozaiku podobno vegetacijo s 
stepskim traviščem (6210) in gozdno-stepskimi elementi ali rastlinami skalnatih panonskih 
travišč (6190), pogosto skupaj z robovi gozdov (EK, 2013).  

V nekaterih primerih razmejitev med habitatoma 6210 in *40A0 (subkontinentalna 
predpanonska grmičevja) ni jasna. Zdi se, da habitat 40A0 pomeni fazo širjenja Prunus 
fruticosa po opustitvi paše v habitatu 6210.  

5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih 
Sestoji z navadnim brinom v nižinskem do montanskem pasu ustrezajo predvsem 

fitodinamični sukcesiji mezofilnih ali kserofilnih travišč (Festuco Brometalia) na 

karbonatnih tleh (EK, 2013), na katerih se pasejo živali ali so neobdelana, in/ali resav z 

vrstami vrese (Calluna).  

V nekaterih primerih je težko razlikovati med habitatom 6210 in habitatom 5130 (sestoji 
navadnega brina (Juniperus communis)). Habitat 5130 je pravzaprav habitat, ki ga ni lahko 
opredeliti in razmejiti, ker je tesno prepleten s habitatom 6210, struktura njegove 
vegetacije pa lahko obsega razpršene osebke na silikatnih traviščih ali gosto in neprehodno 
grmičevje. Ta mozaik habitatov je treba upoštevati in zagotoviti ustrezno upravljanje, s 
katerim se omogoči njegovo ohranjanje v ustreznem stanju. 

6110 * Skalna travišča na bazičnih tleh Alysso-Sedion albi  
Odprte neenakomerne združbe na izpostavljenih kamninah ali posameznih skalah, v 
katerih prevladujejo enoletnice in sukulenti. Pogosto so na območjih drugih habitatnih 
tipov, predvsem habitatnega tipa 6210. V takih primerih se habitati ne bi smeli obravnavati 
kot kompleksi; primere tega tipa bi bilo treba evidentirati kot značilnosti obsežnejšega 
habitata26. V nekaterih regijah Belgije in Nemčije je ta habitat zelo tesno povezan z 
asociacijama Xerobromion in Mesobromion (EK, 2013). 

6120 * Polnaravna suha travišča in njihove grmiščne faze na karbonatnih tleh 
Habitatni tip 6120 zajema suha in pogosto odprta travišča na večinoma apnenčastih 
peščenih tleh. Tipi na apnenčastih tleh se lahko obravnavajo kot tip 6120, če je pesek 
karbonaten, morenski tip pa se lahko obravnava kot tip 6210 (Pihl idr., 2001) na Danskem. 

  

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html. 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6230 * Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus) na silikatnih tleh 
v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) 
Na Danskem tip združbe na območjih, kjer je bila karbonatna vsebina popolnoma ali 
deloma izprana (pH 6–7), pomeni prehodno fazo pred nastankom tipa 6230; v takih primer 
je ustrezna klasifikacija odvisna od sestave vrst (Pihl idr., 2001). 

6240 * Subpanonska stepska travišča 
Stepska travišča, na katerih prevladujejo šopi trave, nizko grmičevje in trajnice zveze 
Festucion valesiacae ter povezani sintaksoni. Te kserotermne združbe se razvijejo na južnih 
izpostavljenih pobočjih na skalnatih tleh in plasteh glineno-peščenih usedlin, obogatenih s 
prodom (EK, 2013), ter na puhličastih in globokih peščenih tleh v poletnih suhih podnebnih 
razmerah. So deloma naravnega in deloma antropogenega izvora. Vključujejo suha, 
termofilna in celinska območja, za katera je značilen vpliv tvorb z mediteransko-stepsko 
porazdelitvijo ter aconalnih pojavov v zvezi s tlemi in mikroklimatskih pojavov v celinski in 
deloma drugih biogeografskih regijah (glej Ssymank, 2013). Za referenčno vrsto, po kateri 
bi se lahko razlikovala od drugih tipov suhih travišč, bi se lahko štela Stipa capillata (Lasen 
in Wilham, 2004). 

6270 * Vrstno bogata fenoskandijska nižinska kserofilna do mezofilna travišča 
Ta habitat sestavljajo polnaravna travišča s podobno fiziognomijo, ki pa imajo le nekaj 
kalcifilnih vrst rastlin ali pa jih sploh nimajo, na tleh z majhno količino hranil na gnajsovi 
ali granitni kamniti podlagi v nordijskih državah. 

6280 * Nordijski alvar in predkambrijske karbonatne ravnine 
V nekaterih regijah je težko razlikovati med habitatom 6210 in habitatom 6280 (* Nordijski 
alvar in predkambrijske karbonatne ravnine), zlasti severni Estoniji, kjer so zelo tanka 
karbonatna tla značilna za habitat 6280*, medtem ko produktivnost in vrstno bogastvo 
plasti trave ustrezata habitatu 6210. Na nekaterih območjih na zahodu Estonije se 
pojavljajo nasprotni primeri – nizka produktivnost in nekatere vrste so zelo značilne za 
habitat 6280*, ni pa monolitnega apnenca ali zelo tankih tal.  

62A0 Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneratalia villosae) 
Suha travišča submediteranskih območij Trsta, Istre in Balkanskega polotoka, kjer 
soobstajajo s stepskimi travišči reda Festucetalia valesiacae (6210), ki se razvijajo na 
območjih z manj celinskimi značilnostmi kot navedena stepska travišča in izrazitejšim 
sredozemskim elementom (EK, 2013). 

6410 Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-
muljastih tleh (Molinion caeruleae) 
Na občasno vlažnih tleh se lahko pojavi prehod proti temu podtipu, ki ga je mogoče najti 
na nevtralno-alkalnih do karbonatnih tleh. V Karpatih je vrstno bogata združba 
Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae značilna zaradi pogostega pojava 
hidrofilnih diagnostičnih vrst Molinion in termofilnih vrst razreda Festuco Brometalia 
(Škodová idr., 2014).  

6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) in 
6520 Gorski ekstenzivno gojeni travniki 

To so polnaravni habitati, katerih vzdrževanje je odvisno od človeka. Zanje so značilni velike 
količine hranil, zmerna količina vlage, redna košnja in neintenzivno gnojenje. Če se ne 
gnojijo, košnja pa se izvaja več kot enkrat letno, se nekateri bolj suhi podtipi tega habitata 
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praviloma razvijejo v travišča zveze Mesobromion (habitat 6210) (Lasen in Wilham, 2004). 
Pogosto je razmejitev med habitatom 6210 in nekaterimi oblikami habitata 6510 (v katerih 
so prisotne nekatere termofilne vrste) nejasna, zlasti na severu Poljske in v Estoniji, kjer je 
habitat blizu meje območja razširjenosti, število termofilnih vrst pa je zaradi podnebnih 
razmer naravno omejeno. Težave z razlago se lahko pojavijo zlasti v zvezi z območji 
kserotermnih travišč (6210), na katerih pride do invazije Arrhenatherus elatius in ki se 
neustrezno upravljajo s košnjo, namesto pašo. 

7230 Bazična nizka barja 
Tip združbe habitata 6210 lahko prehaja proti tipu 7230 v novih dolinicah med grebeni ob 
obali in na robu karbonatnih nizkih barij (Pihl idr., 2001). 

8240 * Apnenčasti podi – sestavljajo jih bloki apnene podlage, ki lahko s travišči na 
karbonatnih tleh tvorijo mozaike. Habitat 6210 je lahko sestavni del kompleksnega 
habitatnega tipa 8240. Pomembno je ohraniti te mozaike habitatov, ki v nekaterih delih EU 
sestavljajo dragoceno krajino. 
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3. Nedavni projekti v okviru programa LIFE, ki so bili ciljno usmerjeni v 
ohranjanje suhih travišč  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan – Povezanost omrežja Natura 2000 čez belgijsko-
nizozemsko mejo v povodju reke Meuse 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Celovito varstvo redkih vrst metuljev v negozdnih habitatih na 
Češkem in Slovaškem 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Stepi Lounského středohoří 

CZ LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE – Optimizacija izvajanja upravljanja območij 
Natura 2000 na jugu Češke in na jugu Slovaške 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX – Suhi habitati na karbonatnih tleh v kulturni krajini 
Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds – Travišča v gorovju Rhön dežele Hessen, 
groba paša in povezane ptice 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Obnovitev polnaravnih habitatnih tipov na celotno pokrovnost 
območja Helnæs 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran – Trajnostno upravljanje prednostnih kopenskih 
habitatov iz Priloge I k direktivi o habitatih na Aranskih otokih 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing – Ohranjanje in obnovitev polnaravnih suhih 
travišč v Valle Susa z upravljanjem paše 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie – Nujni ukrepi za ohranjanje travišč in pašnikov na ozemlju 
Gran Sasso in Monti della Laga 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
in LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE in LIFE IP Gestire 2020 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas – Obnovitev degradiranih habitatov v interesu 
Skupnosti na zavarovanih območjih Litve 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Projekt LIFE Ohranjanje in upravljanje vrstno bogatih travišč, ki ju 
izvajajo lokalni organi  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis – Obnovitev travišča na karbonatnih tleh na vzhodu 
Luksemburga v obdobju 2014–2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE – Obnovitev prednostnih travišč EU in spodbujanje več 
načinov njihove uporabe 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL – Ohranjanje in obnovitev kserotermnih travišč 
na Poljskem – teorija in praksa 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG – Varstvo dragocenih naravnih negozdnih 
habitatov, značilnih za krajinski park Orle Gniazda 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands – Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v 
Vzhodni Sloveniji 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC – Ohranjanje habitatov subpanonskih suhih 
travišč in vrst 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

