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Natura 2000 Koèevsko

Zakaj projekt LIFE?

Koèevska je z visokimi dinarskimi grebeni Koèevskega roga,
Borovke, Gotenike in Velike gore ter kanjonom reke Kolpe
ena najveèjih sklenjenih gozdnih obmoèij v Sloveniji in Srednji
Evropi. Njena odmaknjenost, velika gozdnatost ter nizka
gostota poselitve se odraa v visoki stopnji naravne
ohranjenosti in z njo povezane biotske pestrosti. Tu ivijo
velike zveri  medved, ris in volk; tevilne vrste netopirjev,
hroèev in ptic, tudi takih, ki so ogroene v Evropski uniji.
Zaradi tega je Koèevsko vkljuèeno v omreje Natura 2000 po
ptièji in habitatni direktivi. Tu ciljno varujemo 4 rastlinske in
60 ivalskih vrst ter 12 habitatnih tipov. Projektno obmoèje
obsega 106.809 ha, s èimer je po povrini najveèje obmoèje
Natura 2000 v Sloveniji.

Kljub na videz dobro ohranjeni naravi, nekatere vrste z
obmoèja izginjajo. Najbolj ogroene so divji petelin, gozdni
jereb, belohrbti in triprsti detel ter orel belorepec. ivljenjski
prostor teh vrst se krèi zaradi neupotevanja njihovih
ekolokih zahtev pri gospodarjenju z gozdovi; nekoè pogosta
èloveka ribica pa izginja zaradi onesnaevanja krakega
podzemlja.
Projekt »Ohranjanje obmoèij Natura 2000 Koèevsko« LIFE
Koèevsko izvajamo zato, da bi izboljali stanje navedenih
ogroenih vrst. Èasovni okvir projekta: od 1. 9. 2014 do 28. 2.
2019. Vrednost projekta znaa 2,3 mio evrov; 50% sofinancira
EU (program LIFE), 30 % Ministrstvo za okolje in prostor,
preostanek pa so lastna sredstva projektnih partnerjev.

Divji petelin (Tetrao urogallus) je bil e pred nekaj desetletji
stalnica zrelih in presvetljenih gozdov na grebenih Stojne,
Velike in Gotenike gore ter celo Koèevskega roga. Leta 1980,
ko je bil lov nanj ukinjen, je bilo znanih e okoli 40 aktivnih
rastiè, leta 2000 samo e 20, danes pa sta znani le e dve.
Tudi gozdni jereb (Bonasa bonasia) je bil, kljub prikritemu
naèinu ivljenja na Koèevskem, e v prejnjem stoletju dokaj
razirjena vrsta, predvsem na zaraèajoèih obmoèjih, danes pa
ga le e redko vidimo.
Vrsti izginjata zaradi spremembe v gospodarjenju na
rastièih in stanièih. Primanjkuje predvsem vrzeli v gozdu s
plodonosnimi zelmi in jagodièjem za prehrano, gozdna zarast
pa je premalo pestra in razgibana. Problematièno je tudi
krmljenje divjadi in poveèano tevilo plenilcev talnih gnezd.

Triprsti detel
Za obstoj ogroenih detlov so kljuèni stari jelovobukovi
gozdovi z velikim deleem odmrlega lesa ter pragozdovi in
gozdni rezervati. Triprsti detel (Picoides tridactylus) domuje v
gozdovih nad 800 m nadmorske viine s prisotnimi odmrlimi
iglavci, belohrbti (Dendrocopos leucotos) pa raje izbere zrele
bukove sestoje. Hranita se s podlubniki in lièinkami hroèev, ki
ivijo v trhlem in razpadajoèem lesu. Populacija triprstega
detla je bila pred zaèetkom projekta ocenjena le e na 3040
parov, belohrbtega pa samo na 1015 parov.
Detla sta ogroena zaradi premajhnega delea odmrlega
drevja ter razdrobljenost ivljenjskega prostora, ki je posledica
veèje intenzivnosti gospodarjenja in odpiranja gozda s
prometnicami.
V sklopu projekta bomo izboljali habitate:
♦ s poveèanjem delea odmrle in odmirajoèe lesne mase,
♦ z vzpostavljanjem novih ekocelic,
♦ s poveèanjem povrin gozdnih rezervatov,
♦ s poveèanjem tevila habitatnih dreves.

V sklopu projekta bomo:
♦ vzpostavili mirno cono ob zgornjem delu Rekega jezera,
♦ vzpostavili nadzor in uredili zimsko krmièe,
♦ uredili informativno sobo, uèno pot in opazovalnice.

Na visokem dinarskem krasu Koèevske so za jamske ivali
pomembne predvsem vodne jame Koèevskega polja. Med njimi
izstopa svetovno znani dinarski endemit èloveka ribica
(Proteus anguinus). Opaena je bila v podzemskih tokovih v
zaledju izvirov Rakitnice in Rine pod Stojno in Veliko goro. Po
tevilèno bogatih populacijah izstopajo vodne jame Koèevskega
polja, ki se stekajo proti izvirom v dolino Krke ter Kolpe.
Kvaliteto podzemske vode na Koèevskem polju v zadnjih
desetletjih poslabujejo izpusti gnojevke iz kmetijskih farm,
slabo ekoloko stanje Rine in tevilne, z odpadki onesnaene
krake jame. Onesnaenja so lokalno moèno prizadela jamsko
ivljenje, zato je èloveka ribica e izginila iz tevilnih najdiè.

Èloveka ribica

Orel belorepec
Orel belorepec (Haliaeetus albicilla) je na Koèevskem deleen
velike pozornosti vse od 80tih let prejnjega stoletja, ko je
bilo v bliini umetnega Rekega jezera pri Koèevski Reki
zabeleeno njegovo prvo gnezdenje v Sloveniji.
Mogoèni jadralec z razponom kril do 2,5 m se je tu naselil
zaradi miru in prehranskih monosti, ki jih nudita jezero in
blinja Kolpa. Hrani se predvsem z ribami, ki jih pobira tik pod
vodno povrino, delno pa tudi z manjimi sesalci, vodnimi
pticami in mrhovino. Manja gnezdilna uspenost v zadnjem
obdobju in celo opustitev prvotnega gnezda ob Rekem jezeru
je posledica motenj v èasu gnezdenja: gozdarska dela, preleti
zraènih plovil in aktivnosti èloveka v neposredni bliini
(opazovanje, fotografiranje, nabiranje gob ter èolnarjenje in
ribolov).

Divji petelin

Gozdni jereb
V sklopu projekta bomo:
♦ izboljali prehranske razmere z izvedbo ograjenih posek in
s sajenjem plodonosnega drevja,
♦ vzpostavili mirne cone in oblikovali preletne koridorje,
♦ prestavili moteèa krmièa divjadi.

Belohrbti detel

V sklopu projekta bomo:
♦ popisali onesnaene krake jame,
♦ ugotovili stanje kljuènih lokalitet èloveke ribice,
♦ oèistili est onesnaenih jam,
♦ ozaveèali veèje onesnaevalce in lokalne prebivalce.

