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RAZISKOVALNA PODROČJA:



Naravovarstveno pomembna 

SUHA in POLSUHA travišča Slovenije so:

Polnaravna   +   ekstenzivna   +   trajna
(izjema visokogorska t.)



Raziskave SUHIH in POLSUHIH TRAVIŠČ v 

Sloveniji

Mitja KALIGARIČ, 1997: 

Rastlinstvo Primorskega Krasa in 
Slovenske Istre Travniki in Pašniki

l. 2000Kaligarič & Škornik: Raznolikost suhih in pol-suhih travišč v 
Sloveniji (Festuco-Brometea); Razprave IV.r. ZRC SAZU, 2002

Fig. 1: Karta razširjenosti suhih travišč v 
Sloveniji. 



https://www.arso.gov.si/narava/poro%C4%8Dila%20in%20publik

acije/HabitatniTipiSlovenije2004.pdf







…..vpliv svetlobe na gozdne travnike ob Dravi 

VEGETACIJSKA EKOLOGIJA TRAVIŠČ 



…vpliv obtežbe paše na travišča Vremščice …

Vegetacijska ekologija  



Sliki 12, 13: tipična volkovja
(popisi 12-16 in 20) 

2009

2018

…vpliv paše 

na vrstno 

sestavo 

travišč 6230*  

na Rogli…..

Foto: Sonja Škornik

Foto: Sonja Škornik



(iz dokumentacije javnega naročila)



SPREMLJANJE (monitoring)  USTREZNEGA UPRAVLJANJA 

IN OBNOVE  (restoration) VEGETACIJE (ekosistemov)  

- Koncept prilagodljivega upravljanja (adaptive management, Holling 

1978)

Načrt 

upravljanja 

glede na 

cilje 

Spremljanje 

rezultatov in 

primerjava z 

želenim stanjem  

Dodelava 

Načrta 

upravljanja

Spremljanje 

rezultatov in 

primerjava z 

želenim stanjem  

Dodelava 

Načrta 

upravljanja

CILJ 

Prosojnica predavanj vegetacijska ekologija, Škornik, 2015/2016



CILJUgodno stanje travišč 



KLJUČNO

Izhodiščno stanje 

poligona/parcel/površin

(HT in stanje ohranjenosti) 

Habitatni tip

KAJ NAM je PREDSTAVLJALO IZHODIŠČE ZA 

POSTAVITEV KAZALNIKOV?



Izhodiščno stanje travišč na parcelah/površinah 

GORJANCI

POHORJE

KUM

HALOZE

Habitatni tip  in stanje ohranjenosti



Slika .: Površine HT 6230* v ugodnem/neugodnem 

stanju ohranjenosti na Rogli.

POVRŠINA 257 HA

Pod-območje POHORJE

Slika 2.2.16: Habitatni tipi na lokaciji 4 – Rogla.



Neugodno stanje travišč



Opredelitev kazalnikov spremljanja 

KLJUČNO

Izhodiščno stanje 

poligona/parcel/površin

(HT in stanje ohranjenosti) 

Habitatni tip

Travišča 
FFH koda 6210(*) in 6230*



http://www.lifetograsslands.si/



Opredelitev kazalnikov spremljanja I. 

- Spremljamo stanje suhih TRAVIŠČ 

Definicija

● Zeliščna vegetacija, v kateri prevladujejo trave in 

ostričevke, včasih tudi enoletnice ali trajnice, ki naseljujejo 

klimatsko suha območja ali območja na suhih tleh



Opredelitev kazalnikov spremljanja I. 

- Spremljamo stanje suhih TRAVIŠČ 

Definicija

● Zeliščna vegetacija, v kateri prevladujejo trave in ostričevke, 

včasih tudi enoletnice ali trajnice, ki naseljujejo klimatsko suha 

območja ali območja na suhih tleh

● Tipe vegetacije oz. habitatne tipe travišč definirajo 

kombinacije značilnih rastlinskih vrst 



Opredelitev kazalnikov spremljanja I. 

I. Spremljanje floristične sestave oz. pojavljanja 

t.i. indikatorskih rastlinskih vrst  

KAKO definirati INDIKATORSKE RASTLINSKE 

VRSTE?

- znanstvene metode, npr. fitocenologija,

- primeri iz literature, podobnih projektov,  





Opredelitev kazalnikov spremljanja I. 

I. Spremljanje floristične sestave oz. pojavljanja 

t.i. indikatorskih rastlinskih vrst  

KAKO definirati INDIKATORSKE RASTLINSKE 

VRSTE?

(angleško: result-oriented measures, 

result-based monitoring)

Spremljanje stanja na osnovi 

rezultatov

Za namene naravovarstva, 

kmetijsko-okoljske politike



seznam rastlin travniške združbe na osnovi vegetacijskih popisov   

?

KAKO definirati INDIKATORSKE RASTLINSKE VRSTE?

Vzorčenje na terenu



HRVAŠKA

MADŽARSKAAVSTRIJA

ITALIJA

Slovenija: 20,273 km2

GORJANCI

KUM HALOZE

POHORJE

The Pannonia plainThe Alps

The Dinaric 
Alps

The 
Mediterranean



seznam rastlin travniške združbe na osnovi vegetacijskih popisov   

Analize podatkov in izločanje 

(pre)redkih, neznačilnih, 

generalistov, …

Seznam INDIKATORSKIH 

VRST

KAKO definirati INDIKATORSKE RASTLINSKE VRSTE?



POVRŠINA 257 HA

Pod-območje POHORJE

Travišča 
Natura 2000 6230* vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim 

volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in 

submontanskem pasu v celinskem delu Evrope).



Vegetacijski popisi 

travišč 6230* v 

ugodnem /neugodnem 

stanju 
(opuščena raba, 

prekomerna paša, 

evtrofikacija, motnje,..)



Vegetacijski popisi 

travišč 6230* v 

ugodnem /neugodnem 

stanju (opuščena raba, 

prekomerna paša, 

evtrofikacija, motnje,..)

Cca. 80 rastlinskih vrst

Analize podatkov in izločanje 

(pre)redkih, neznačilnih, 

generalistov, …

Seznam 15 indikatorskih 

vrst: 

7 pozitivnih in

8 negativnih

Vir: TERENSKI OBRAZEC za monitoring HT 6230* v 

projektu Life to Grasslands



Volk (Nardus stricta) Navadna arnika (Arnica montana) 

Alpski 

planinšček  

(Homogyne 

alpina) 

Navadna zlata 

rozga (Solidago 

virgaurea)

Brkata zvončica 

(Campanula 

barbata)

Vijugava masnica 

(Deschampsia flexuosa)Srčna moč 

(Potentilla erecta) 

Pozitivni indikatorjiNATURA 6230* 



Migalični šaš 

(Carex brizoides)

Rušnata masnica (Deschampsia caespitosa)

Zelena  čmerika

(Veratrum lobelianum)

Črna detelja 

(Trifolium 

pratense)

Šašulica (Calamagrostis sp.)

Negativni indikatorji
NATURA 6230* 



Sliki 12, 13: tipična volkovja
(popisi 12-16 in 20) 

2009

2018

…vpliv paše 

na vrstno 

sestavo 

travišč 6230*  

na Rogli…..



Pod-območja 

GORJANCI in KUM

Travišča 
Natura 2000 koda 6210 (*) polnaravna suha travišča in grmiščne faze 

na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) 



Vegetacijski popisi 

travišč 6210* podtip 

34.322-S1 
v ugodnem /neugodnem 

stanju (opuščena raba, 

prekomerna paša, 

evtrofikacija, motnje,..)

Cca. 150 rastlinskih vrst

Analize podatkov in izločanje 

(pre)redkih, neznačilnih, 

generalistov, …

Seznam 20 indikatorskih 

vrst:

8 pozitivnih in

12 negativnih



Pokočna stoklasa

(Bromus erectus)

Travniška kadulja

(Salvia pratensis)
Navadna migalica 

(Briza media)

Navadni primožek 

(Buphthalmum salicifolium)

Gomoljasta zlatica

(Ranunculus 

bulbosus)

Polajeva materina 

dušica 

(Thymus pulegioides)

Jajčastolistni popon

(Helianthemum ovatum)

Pozitivni indikatorji
NATURA 6210* 



Navadna glota 

(Brachypodium pinnatum)

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

Navadni regrat (Taraxacum officinale) Navadna pasja trava (Dactylis glomerata)

Medena trava (Holcus sp.)

Negativni indikatorji

NATURA 6210* 



Opredelitev kazalnikov spremljanja II. 

I. Spremljanje floristične sestave oz. pojavljanja t.i. 

indikatorskih rastlinskih vrst 

II. Spremljanje fiziognomskih (strukturnih) 

značilnosti 

1. Razmerje (%) travnatih :  grmiščnih : gozdnatih površin

2. Pokrovnost (%) zeliščne vegetacije in  golih / 

pregaženih tal



 

Slika 1: Levo ortofoto posnetek z mejo enote v ukrepu in desno skica enote z označenimi TREMI POPISNIMI 

PLOSKVAMI  (oznake I, II, III), kot jih definiramo na terenu. Popisna ploskev I je  košen travnik, popisna 

ploskev II je v pozni fazi sukcesije (drevesa na 3 m) in popisna ploskev III opuščen del, ki se zarašča z 

grmovnicami in mladimi drevesi. 

1. Razmerje  travnatih :  grmiščnih : gozdnatih površin

Opredelitev kazalnikov spremljanja II. 

II. Spremljanje fiziognomskih (strukturnih) značilnosti 



Opredelitev kazalnikov spremljanja II. 

II. Spremljanje fiziognomskih (strukturnih) značilnosti 

2. Pokrovnost (%) zeliščne vegetacije in 

golih / pregaženih tal

KDAJ?    -Po odstranjevanju lesne zarasti

-Pašniki



Slika 3: Zgoraj fotografija z mejo enote v ukrepu in spodaj skica enote z 

označeno popisno ploskvijo I  ter označenimi tipi rabe in/ali krajinskimi 

strukturami/elementi. Številke sovpadajo s številkami posameznih kategorij na 

terenskem obrazcu. 

+ učinek ukrepa 

= manjšanje % 

golih oz. ne-

travnatih površin   

Vir: TERENSKI OBRAZEC za monitoring HT 6210(*) v projektu Life to Grasslands

..pregažena tla/erozija



Opredelitev kazalnikov spremljanja II. 

I. Spremljanje floristične sestave oz. pojavljanja t.i. 

indikatorskih rastlinskih vrst 

II. Spremljanje fiziognomskih (strukturnih) 

značilnosti 

1. Razmerje  travnatih :  grmiščnih : gozdnatih površin

2. Pokrovnost zeliščne vegetacije (v %) ali  % golih / 

pregaženih tal

3. Ostali krajinski elementi in strukture



Ostali krajinski elementi 

in strukture vpišemo po 

posameznih popisnih 

ploskvah ali se 

pojavljajo: 

14 – posamezna 

drevesa/grmi; 

15 – visokodebelni 

sadovnjak; 

16 – mejica;

17 – gozdni rob; 

18 - potok/jarek; 19 –

manjša vodna telesa; 20 

– drugo (zapišemo kaj, 

npr. drugi HT-mokrotni 

v dolini, požiralniki, itd).

3. Ostali krajinski elementi in strukture

Vir: Poročilo monitoring pod-območje Haloze v projektu Life to Grasslands (Škornik, 2019)



Opredelitev kazalnikov spremljanja III. 

I. Spremljanje floristične sestave oz. pojavljanja 

t.i. indikatorskih rastlinskih vrst 

II. Spremljanje fiziognomskih značilnosti 

III. Spremljanje pojavljanja značilnih živalskih 

vrst

● Populacija metuljev

● Populacija ptic

● Populacija mrežekrilcev, inp.



Borovničev mnogook ima na Pohorju edino najdišče v Sloveniji. 

(foto Matjaž Jež) .Njegov življenjski prostor so resave z 

borovničevjem in cvetočimi travniškimi rastlinami, kot sta zlata 

rozga in arnika.

Vir: http://www.gore-ljudje.net/informacije/98851/



Ukrep KOPOP je namenjen ohranjanju in spodbujanju 
nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje 
zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora je tako 
namenjena tistim kmetijskim gospodarstvom (KMG), ki 
pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju 
vodnih virov, ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k 
blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

KOPOP



Opredelitev kazalnikov spremljanja I. 

(angleško: result-oriented measures, 

result-based monitoring)

Spremljajnje stanja HT na 

osnovi rezultatov
Vs. 

Spremljanje 

upravljanja/rabe 

HT   

(angl. action-oriented 

measures, management-

based monitoring)

- Zmanjšan vnos 

gnojil,

- Kasnejši datum 

košnje,…

- Itd. 



FOTO: Sonja Škornik, Haloze, Stoperce, maj 2018

VPRAŠANJA 

POBUDE 

KOMENTARJI 

?


